
 

 

Zápis z 18., mimořádného, jednání kolegia děkana MFF UK 

konaného dne 8. dubna 2020 

formou videokonference  

(akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, J. Kratochvíl, P. Kolman, V. Kuboň, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach 

Omluven: A. Líska 

 

Zasedání bylo zahájeno v 15: 03 hodin. 

 

 

1) AS MFF UK – jednání dne 8. 4. 2020 

 

Návrh ADZ 2020: KD souhlasilo s děkanovým návrhem ponechat znění dokumentu, jak 

bylo senátu předloženo po projednání Vědeckou radou MFF UK, beze změn. Vytčené 

úkoly a předsevzetí platí. Termíny pro jejich splnění/dosažení se zřejmě kvůli panující 

koronavirové pandemii prodlouží, ale o tom za rok konkrétně pojedná bilanční zpráva. 

Stalo se po KD: Senát schválil návrh ADZ pro rok 2020 v předloženém znění. ADZ 2020, 

a také zpráva o plnění ADZ pro rok 2019, jsou na fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/dlouhodoby-zamer-mff-uk 

 

 

2) VR MFF UK 

 

a)   Příprava: harmonogram předpokládal jednání vědecké rady ve dnech 6. května a 

3. června, avšak zejména kvůli hromadícím se návrhům na habilitace a na jmenování 

profesorem je děkan připraven svolat v květnu a v červnu více než po jednom 

jednání VR. Zjevně nebude možné svolat prezenční zasedání, a proto připravují 

děkan a prod. J. Trlifaj kroky k distančnímu provedení včetně hlasování. Nutnou 

podmínkou pro to jsou přijetí Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání 

a rozhodování na vysokých kolách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely 

dalších zákonů a souhlas vědecké rady. Kolegium vzalo na vědomí nástin programu 

květnového jednání vědecké rady včetně informace prod. J. Trlifaje, že nová 

pracovnice OVZS Bc. D. Brožková nastoupí v polovině dubna t. r. a převezme 

agendu habilitačního a profesorského řízení a agendu vědecké rady. Mgr. K. 

Gáliková ji s problematikou seznamuje zatím na dálku. Děkan sdělil, že „spolu-

hostitelem“ videokonference vědecké rady bude T. Pávková. 

Stalo se po KD: PSP má návrh zákona na programu svého jednání dne 16. 4. 2020.  

 

 

3) Studijní agenda 

 

a)   Příprava směrnice - opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia na MFF UK pro 

akademický rok 2019/2020 (k provedení zvláštních pravidel studia pro akademický 

rok 2019/2020 na Univerzitě Karlově): kolegium projednalo návrh textu směrnice, 

podle níž by bylo možné provádět výuku a kontrolu studia distanční formou. Prod. F. 

Chmelík upraví znění dokumentu ve smyslu diskuse členů kolegia a pak návrh pošle 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/dlouhodoby-zamer-mff-uk
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k posouzení Mgr. P. Chráskovi. Jakým způsobem si bude přát návrh směrnice 

projednat fakultní senát, o tom se dohodne s vedením fakulty při jednání dne 8. 4. 

2020.  

I v tomto případě je předpokladem pro vydání směrnice Zákon o zvláštních 

pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 

a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a na něj navazující univerzitní 

předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově. 

 

b)   Úvahy o úpravě harmonogramu akademického roku 2019/2020: děkan zahájil diskusi 

o tom, jak za nouzového režimu zajistit na fakultě výuku. Cílem je, aby studenti 

mohli pokud možno rozumně dokončit letní semestr, skládat zkoušky a v neposlední 

řadě, aby následující zimní semestr měl solidní časový průběh. Debata jasně spěla 

k prodloužení běžícího letního semestru, avšak zatím bez přesného termínu, protože 

vývoj epidemie a na něj navazující postup vlády lze momentálně stěží odhadnout. 

Děkanova informace na dnešním jednání fakultního senátu bude znít v tom smyslu, 

že vedení vyčká dění příštích dnů a v závislosti na něm předloží konkrétní návrh 

opatření.  

Návrhy, na nichž se kolegium předběžně shodlo:  

i) posunout termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací o 3 týdny; 

ii) posunout termín pro státní zkoušky o 3 týdny; 

iii) netrvat na tištěné verzi doktorské disertace a naopak umožnit její odevzdání 

v elektronické formě, stejně jako tomu je u závěrečných prací v bakalářském a 

navazujícím magisterském studiu.   

Dále v diskusi doporučil prod. J. Sgall, aby examinátoři rozložili termíny zkoušek 

pokud možno rovnoměrně (ideálně na měsíce červen, červenec a září). 

 

c)   Kontrola probíhající výuky: kolegium prodiskutovalo jak postřehy, které získali 

sekční proděkani od učitelů ve svých sekcích, tak výsledky dotazníkového šetření, 

které podnikla Studentská komora AS. SKAS později - po jednání fakultního senátu 

8. 4. 2020 - poskytla závěry studentského šetření „Zkušenosti s distanční výukou na 

MFF UK“ písemně v podobě, kterou lze šířit mezi vedoucími pracovišť fakulty 

(respondentů bylo celkem 171, dotazník podepsalo 36).  

Děkan: 

i) položil důraz na to, že prvořadým cílem je zabezpečit řádné dokončení letního 

semestru; k tomu musí směřovat úsilí pedagogů, zodpovědnost za to leží na 

garantech a vedoucích pracovišť; 

ii) požádal studijní proděkany, aby prostřednictvím garantů studijních programů 

zjistili, zda opravdu výuka některých předmětů neběží (možná jde o chyby při 

vzájemném dorozumívání mezi vyučujícími a studenty), podobně věc ověří 

sekční proděkani u vedoucích pracovišť;  

iii) požádal o soupis vážných reálných problémů vzniklých při on-line výuce, jsou-

li takové; vedení fakulty je pak může konkrétně řešit.  

 

 

4) Přijímací řízení 
 

a)   Úvahy o odpuštění přijímacích zkoušek do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů vyučovaných v ČJ: většina členů kolegia se 

klonila k tomu, aby MFF UK letos od přijímacích zkoušek upustila. Práce se všemi 

přijatými studenty bude sice o něco namáhavější, než kdyby u některých z nich vlohy 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126405&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865063
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pro studium na Matfyzu prověřily přijímací zkoušky, ale těžkosti spojené se 

zabezpečením korektního průběhu zkoušek za současného nouzového stavu by byly 

zjevně větší. Děkan považuje za stěžejní zjistit mínění garantů studijních programů, a 

proto prod. F. Chmelík požádá garanty o jejich názor, přičemž jim poskytne údaje 

o počtu přihlášených uchazečů na ten který program, kteří měli být přijímací zkoušce 

podrobeni. Prod. M. Vlach navrhl, aby spolu s případným sdělením o upuštění od 

přijímacích zkoušek dostali uchazeči text Vítejte na Matfyzu! 

 

b)   Úprava podmínek pro studium v AJ: návrh poslal doc. P. Kolman, na jednání ho 

doplnil ještě o jednu změnu. Kolegium podmínky prodiskutovalo a jednomyslně 

akceptovalo. Podle sdělení pror. M. Králíčkové může úpravu podmínek vyhlásit 

vedení fakulty. Děkan tedy dnes podá senátu fakulty informaci o úmyslu vedení 

fakulty upravit podmínky pro studium v AJ.   

 

 

5) Personální a mzdové záležitosti 

 

Od 15. dubna 2020 platí Opatření rektora č. 14/2020, výkon práce z domova (home 

office), viz: 

https://cuni.cz/UK-10450.html 

KD dokument dosti podrobně probralo. Pod tíhou diskuse Ing. D. Lanková důrazně 

připomněla, že jakkoliv byla dosud práce z domova na fakultě do jisté míry praktikována 

a tolerována, nebyla žádným předpisem upravena/povolena.  

Stalo se po KD: Děkan požádal zastupující tajemnici, aby spolu s vedoucím ZO 

připravila návrh fakultní směrnice. T: 15. 4. 2020. 

 

 

6) Ekonomické záležitosti 

 

Příprava rozpočtu fakulty na rok 2020: kolegium prodiskutovalo východiska pro 

sestavení rozpočtu (očekávané dlouhodobé negativní ekonomické důsledky koronavirové 

pandemie a současně předpokládané krátkodobé pozitivní finanční následky téhož – např. 

letošní úspory na tuzemském cestovném, úspory na nákladech spojených s účastí na 

zahraničních konferencích atd.) i konkrétní návrh na rozpis příspěvků a dotací na UK pro 

rok 2020, který obdržela z RUK Ing. D. Lanková a který se později stal součástí 

materiálů pro zasedání RKR. Ing. D. Lanková doporučila vypracovat návrh fakultního 

rozpočtu podle obvyklých pravidel, s určitou rezervou jak v centrální části, tak v sekcích. 

Kolegium tuto strategii přijalo. Pracovní verzi rozpočtu navrhne prod. M. Rokyta 

o nadcházejícím víkendu a vzápětí ji probere se sekčními proděkany. Na děkanův dotaz 

ohledně možnosti výměny provozních prostředků za prostředky investiční odpověděla 

Ing. D. Lanková, že termín pro tuto transakci stanovuje RUK obvykle na září.  

 

 

7) Různé 

 

a)   Prod. M. Vlach položil otázku, zda případně na září 2020 nerezervovat Hotel TOP 

jako náhradní místo pro setkání se studenty nastupujícího prvního ročníku, když je 

letos možnost uspořádat tradiční úvodní kurs na Albeři tak nejistá. Děkan požádal 

o vyjádření kvestora UK.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126405&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865063
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Stalo se po KD: Pan kvestor odepsal v tom smyslu, že výcviková střediska UK budou 

v maximální možné míře uvolněna pro rekreaci zaměstnanců UK pouze na dobu 

letních prázdnin, tzn. od 1. 7. do 30. 8. 2020. Do programů před tímto datem a po 

tomto datu vedení UK zasahovat nebude. 

 

b)    Prod. J. Trlifaj 

i) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o výsledcích žádostí 

pracovníků fakulty o granty ERC. Dr. S. Schwarzacher postoupil do druhého 

kola soutěže.  

 

ii) Prod. J. Trlifaj informoval, že dne 7. 4. 2020 rezignoval na svou funkci 

prezident ERC prof. Ferrari. Viz např.: 

http://prod-upp-image-read.ft.com/65f5a27e-78dd-11ea-af44-

daa3def9ae03 

https://www.ft.com/content/f94725c8-e038-4841-a5f6-2e046ae78e95 

Reakce/prohlášení VR ERC - viz: 

https://erc.europa.eu/news/resignation-mauro-ferrari-%E2%80%93-

statement-scientific-council 

 

iii) Primus – byla určena lhůta pro žádosti o prolongaci stávajících projektů a pro 

žádosti nové. 

 

iv) OP VVV – univerzitní projekt na mobilitu (visiting professors): na jednání 

prod. J. Trlifaje se zástupci ostatních podílníků z UK a s dr. H. Nyklovou dne 

7. 4. 2020 bylo dohodnuto, že prof. Kazuo Iwama by mohl být vybrán/přijat na 

pozici hostujícího profesora znovu na dalších 5 měsíců; fakulta by tím čerpala 

jednu pozici hostujícího profesora navíc. Prof. J. Sgall k tomu sdělil, že situace 

prof. Iwamy už se nejeví tak kritická jako na počátku vládou vyhlášeného 

nouzového stavu, kdy panovaly opodstatněné obavy, že nebude moci z ČR 

odcestovat zpět do vlasti. Prod. M. Rokyta kolegium informoval, že prof. J. P. 

Lessard z Kanady, přijatý na pozici hostujícího profesora do matematické 

sekce, ještě nezahájil proces k získání víza, čili je těžko představitelné, že by 

mohl do ČR přicestovat podle původního plánu a nastoupit na fakultu v září 

2020. Od února do května 2021 musí plnit pedagogické povinnosti v Kanadě. 

Podle informací doc. C. Matysky lze jeho nástup na MFF UK odložit o rok, 

tzn. na září 2021.  

 

c)   Doc. P. Hnětynka 

Implementace GSuite for Edu: společnost Google konečně schválila žádost fakulty. 

Doc. P. Hnětynka se sejde dne 9. 4. 2020 v 10:00 se zástupcem firmy Revolgy a 

dohodne s ním technický postup pro implementaci.  

 

Jednání skončilo v 17:33 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 
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