
 

 

Zápis z 21., mimořádného, zasedání kolegia děkana MFF UK  

konaného dne 22. dubna 2020 

formou videokonference 

 

 

Přítomni: V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, P. Kolman (na začátek konference), J. 

Kratochvíl, V. Kuboň, D. Lanková, C. Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. 

Skrbek, J. Trlifaj, M. Vlach 

 

Omluven: A. Líska 

 

Jednání začalo v 13:07 hodin.  

 

 

1) Studijní záležitosti 

 

a) Postup při změně podmínek pro přijímací řízení (upuštění od přijímacích zkoušek do 

českých programů bakalářského a navazujícího magisterského studia): pokyny pro 

oficiální postup z RUK zatím nepřišly. Sdělení příslušným uchazečům o studium: 

prod. F. Chmelík počítá s jeho odesláním v pátek 24. 4., ze STUD, za předpokladu, že 

jej schválí AS MFF UK, který zasedá 22. 4. 2020. KD rovněž navrhlo posunutí termínů 

pro podání přihlášek do doktorského studia do programů v českém jazyce na 31. 5. 

2020 a do programů v anglickém jazyce na 30. 6. 2020, též za předpokladu, že jej 

schválí AS. Přijímací zkoušky do doktorského studia by se měly konat v červenci 

s vyhlášením minimálně v 15denním předstihu dle platné legislativy a to distanční 

formou. 

Stalo se po KD: Senát AS MFF UK obě změny v přijímacím řízení na svém zasedání 

dne 22. 4. schválil, sdělení o upuštění od přijímací zkoušky do českých bakalářských a 

navazujících magisterských programů bylo odesláno všem uchazečům 24. 4. ze STUD. 

 

b) Rozvrhování výuky na příští semestr – podněty předsedy rozvrhové komise D. 

Bednárka a vyjádření prod. J. Sgalla byly předány vedoucí STUD JUDr. D. 

Macharové. Došlo asi 1460 přihlášek k bakalářskému studiu, což může znamenat až 

1100 uchazečů, kteří budou přijati ke studiu a dostaví se k zápisu. Dle odhadu počtu 

uchazečů, kteří se zapíší, by měla být rozvrhována výuka. Prod. F. Chmelík ověřuje 

na RUK, zda by studentům, kteří se z nejrůznějších důvodů nebudou moci osobně 

dostavit k zápisu, šlo umožnit elektronický zápis, což je ve výjimečných případech 

realizovatelné i nyní. Prod. L. Skrbek upřesnil kapacitu malých poslucháren v 

IMPAKTU, podklady budou v brzké době předány rozvrhové komisi. Dle informací 

Ing. Lankové, respektive p. Michálka by posluchárny v IMPAKTU mohly být 

rozvrhovány již v červnu. Kapacita malých poslucháren v IMPAKTU byla navýšena 

z 16 na 20 míst a budou rozvrhovány od ZS 2020/2021. Rozvrhová komise začne 

rozvrhovat v červenci a všechny rozvrhované posluchárny budou v SIS. Sekční 

proděkani dají požadavky na přednášky v novém pavilonu IMPAKT. Nejzazší termín, 

kdy může rozvrhová komise zahájit práci (a bude tedy potřebovat nezbytné podklady), 

je 20. srpna 2020. 

 

c) Letní výcvikový kurs MFF UK na Albeři: fakultní KTV měla od SBZ UK potvrzenou 

objednávku, žádnou oficiální informaci o změně nedostala. Kvestor UK poslal 17. 4. 
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2020 tajemníkům fakult sdělení, že kapacita výcvikových zařízení UK bude letos 

přednostně rezervována pro účely rekreace zaměstnanců UK (je v souladu s jeho 

informací na RKR). Nehledě na poněkud nesolidní postup ze strany SBZ UK, vedoucí 

KTV zrušil výcvikový kurz, který se měl konat na přelomu června a července 2020. 

 

d) Návrh směrnice děkana k distanční výuce a k distančním zkouškám opatřený 

poznámkami právničky RUK poslal prod. F. Chmelík KD a předsedovi AS MFF UK 

(bude na programu AS MFF UK 22. 4. 2020). Prod. F. Chmelík obdržel od předsedy 

AS MFF UK několik otázek a připomínek od členů AS, které by dle jeho názoru 

neměly vést ke změně textu. 

Stalo se po KD: AS MFF UK dne 22. 4. 2020 projednal návrh směrnice a vyjádřil 

souhlas s jeho zněním. 

 

e) Vládní novela o pedagogických pracovnících: návrh předpokládal, že pedagogické 

„dovzdělání“ pro výkon povolání učitele na středních školách a na druhém stupni 

základních škol by měly v gesci výhradně pedagogické fakulty. Podle děkanových 

informací vznikl pozměňovací návrh, podpořený ministerstvem školství. Dle prod. 

Kuboně jsou informace ČTK neúplné a nepravdivé. Prod. M. Vlach ve spolupráci 

s vedoucím OPMK Mgr. L. Veverkou a prod. V. Kuboněm připravují prohlášení, že 

informace ČTK jsou nepřesné. Proděkani M. Vlach a V. Kuboň budou iniciovat 

schůzku se zástupci vedení PřF a FF UK.    

 

f) Zájem firmy Huawei o spolupráci s MFF UK (korespondence s doc. Z. Dvořákem) – 

doporučení děkana: pro tuto chvíli nepodnikat žádné kroky, zdvořile odpovědět, že 

v době omezujících opatření v ČR není možné plánovat a tedy ani inzerovat cesty 

studentů na intership pobyty do Číny; ani na další společné aktivity teď nemá fakulta 

síly, její priority leží jinde. Kolegium souhlasí.  

 

g) Prod. Vlach se v souvislosti s přípravou nových kurzů DVPP dotázal, zda tyto kurzy 

budou pouze pro pedagogické pracovníky, nebo zda budou otevřené i pro inženýry či 

jinak vzdělané pracovníky. Na dotaz odpověděl a informace upřesnil prod. V. Kuboň, 

možností je CŽV.   

 

2) Provoz  

a) Home office: Ing. D. Lanková poslala kolegiu návrh dodatku k pracovní smlouvě, 

jehož obsahem je dohoda o výkonu práce z domova, a návrh dokumentu 

upřesňujícího podmínky výkonu práce z domova, který na dodatek k pracovní 

smlouvě navazuje.  

K předloženému návrhu měli členové kolegia připomínky. Výkon práce z domova 

bude prováděn na základě Dodatku k pracovní smlouvě a dále na základě Dohody 

mezi zaměstnancem a vedoucím pracoviště, v níž budou upřesněny podrobné 

podmínky výkonu práce z domova. Dodatek k pracovní smlouvě musí být uzavřen 

v souladu s tím, zda pracovní smlouva je uzavřena na dobu určitou, nebo neurčitou. 

V případě pracovní smlouvy na dobu určitou bude i dodatek uzavřen na dobu určitou 

a uvedené datum ukončení nepřekročí termín ukončení pracovního poměru. 

V případě smlouvy na dobu neurčitou bude dodatek uzavřen na jeden rok 

s automatickým prodloužením, pokud strany neprojeví nezájem o pokračování práce 

z domova. Dodatky bude podepisovat děkan případně tajemník (stejně jako 

u pracovních smluv). Dohody bude podepisovat nadřízený pracovník se souhlasem 

příslušného proděkana nebo pověřeného člena vedení. Pozor u OP VVV a OP – musí 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=132947&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001872478
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být přesně stanoven druh práce a forma výkonu práce a měsíčně se odevzdává přesná 

evidence odpracované doby. V první řadě je potřeba vyřešit pracovníky na OP VVV, 

ve druhé THP a ve třetí akademické pracovníky. Ing. D. Lanková prověří s dr. M. 

Semíkovou, zda může být ujednání platné zpětně od 15. 4. 2020 (ústní dohoda a 

následně písemná), je potřeba rychle vyřešit u OP VVV (návrhy pošle Ing. D. 

Lanková do pátku 24. 4. 2020). K problematice home office bude vydán Příkaz 

děkana s platností od 1. 5. 2020. 

 

b) Univerzitní pověřenec pro ochranu osobních údajů vydal doporučení pro ochranu 

osobních údajů a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou, 

v mobilní komunikaci či na sítích při práci z domova. Jeho Pokyn č. 5 je na 

univerzitním webu zde:  

https://cuni.cz/UK-10468.html 

Informoval o tom doc. P. Hnětynka. 

 

c) Prod. M. Vlach:  

i) CUIP se dotázalo, zda došlo k posunu v jednání s prof. V. Matolínem o převodu 

patentů na firmu LeanCat. Prod. M. Vlach zmínil, že by bylo vhodné uskutečnit 

schůzku. Věc si vzal za své děkan, mail prof. Matolínovi je připraven.   

ii)   TAČR zveřejní 29. 4. výzvu na podporu aktivit v souvislosti s COVID-19, např. 

by byla možná spolupráce skupin doc. Kulicha (KPMS) s lékařskými obory, či 

volné počítačové kapacity na ÚFAL MFF UK či z oblasti modelování, ve 

spolupráci se společensko-humanitními tématy na jiných fakultách.   

 

 

3) Propagace 

 

a) Zrušení letních táborů a reakce prof. R. Grilla. Bude projednáno na zasedání AS. 

Fakulta zrušila všechny plánované akce a všechny tábory. Většina členů kolegia 

zastává názor nic neměnit a navrhuje vedoucím táborů a soustředění připravit náhradní 

aktivity.   

 

b) Aplikace Zavoláme zpátky: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-a-cck-pomahaji-

seniorum 

UK zveřejnila tzv. dobrovolnické aktivity, informace bude i v Lidových novinách.   

 

4) Různé 

 

a) Prod. M. Vlach: zemřel prof. E. Svoboda, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-emanuel-

svoboda 

 

b) Ing. D. Lanková: ve čtvrtek 23. 4. 2020 proběhne ekonomická komise AS MFF 

(zúčastní se prof. Grill, dr. Stráský, doc. Pavlů a ještě další členové EK AS přes Zoom. 

Prod. Rokyta dle času a možností).  

 

Prod. J. Trlifaj  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=132947&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001872478
https://cuni.cz/UK-10468.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-a-cck-pomahaji-seniorum
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-a-cck-pomahaji-seniorum
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-emanuel-svoboda
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-emanuel-svoboda
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c) Tento týden probíhá videokonference členů mezinárodního panelu SCI pro Hodnocení 

vědy na UK s děkany a proděkany ohledně anglických sebeevaluačních zpráv fakult. 

Připomínky/dotazy panelu byly vzneseny až na místě. Týkaly se tří oblastí: 1) stupně 

internacionalizace doktorského studia a přijímání odborných asistentů a postdoků 

(včetně příslušných statistik), 2) působení akademických pracovníků fakulty 

v zahraničních redakčních radách, jejich významné plenární přednášky, apod., 

3) genderové vyváženosti oborů pěstovaných na fakultě. Připomínky/dotazy budou 

během května poslány písemně fakultám. K bodu 2) považoval panel odpověď MFF, 

danou v příloze sebeevaluační zprávy za dostatečnou. Odpověď k bodům 1) a 3) za 

MFF bude vyžadovat součinnost několika oddělení děkanátu.  

 

d) Informace o 5. kole programu PRIMUS: z MFF se přihlásilo 10 zájemců, z toho 4 

z fyzikální sekce, 2 z informatické sekce a 4 z matematické sekce (7 mužů a 3 ženy).  

 

e) Informace o předběžném počtu podaných přihlášek do letošní odložené soutěže o 

granty GAČR. OVZS zatím eviduje cca 60 přihlášek. Souhlas vedoucích a sekčních 

proděkanů s řešením projektu stačí poslat na OVZS elektronicky. Sekční proděkani 

požadují po uzávěrce dodání seznamu žadatelů po jednotlivých typech projektů.  

 

f) Probíhají on-line jednání Steering committee HR Award o připravovaném karierním 

řádu a hodnocení akademických pracovníků na UK. Podrobnosti na příštím kolegiu 

děkana.   

 

g) Odměny – jakým způsobem zajistit na formuláři podpisy sekčních proděkanů. Stačí 

mailem nebo prostřednictvím ESS. Děkan doporučuje odložit výplatu standardních 

odměn vyplácených v červnu (květnová výplata) na září.  

 

h) Děkan – po mailu budou odsouhlasena všechna prohlášení a vyjádření k home office.  

 

i) Rozpočty sekcí/kateder – návrh rozpočtu připraví sekční proděkani podle stejných 

principů jako v minulých letech, jen s minimálním navýšením oproti loňskému roku 

daným v současné době nastavenými mzdami.  

 

j) Příští kolegium děkana se uskuteční ve středu 29. 4. 2020 v 13:00 hod.   

 

Zasedání skončilo v 15:05 hodin. 

 

 

Zapsala: Jana Ježilová 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=132947&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001872478

