Zápis z 29. schůze kolegia děkana konané dne 7. července 2020
formou videokonference
(akademický rok 2019/2020)
Přítomni:

V. Baumruk, F. Chmelík (připojil se v 12:45), J. Kratochvíl, V. Kuboň, C.
Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, J. Trlifaj (do 13:29), M. Vlach (připojil
se v 12:52)
Omluveni: A. Líska, P. Hnětynka, P. Kolman.
Jednání bylo zahájeno ve 12:03 hodin.

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. J. Trlifaj
a)
Grantová agentura ČR – přednáška předsedkyně agentury dr. A. Valkárové dne
29. 6. 2020: prod. J. Trlifaj vypíchl nejzajímavější body vztahující se k činnosti
GAČR a očekávaným novinkám/změnám. KD vzalo informace na vědomí.
Později mělo možnost seznámit se s prezentací přednášky na základě odkazu,
který mu poskytl prod. J. Trlifaj - viz:
https://download.math.cas.cz/media/hr-award/Valkarova_Prezentace.pdf#
b)

Projekty Primus – páté kolo soutěže: VR UK dne 1. 7. 2020 schválila projekty
Primus navržené k realizaci a financování od roku 2021, jejich přehled je na
univerzitním webu zde:
https://cuni.cz/UK-7545.html
Pracovníci z MFF UK tedy získali celkem 6 projektů, z toho spadají 2 do sekce F
a 4 do sekce M:
- 21/SCI/02 Slavíková Lenka – Harmonická analýza, prostory funkcí a jejich
interakce (75% financování ze strany RUK)
- 21/SCI/05 Hejduk Michal - Nová elektron-iontová past pro studium dynamiky
částic v silně vázaném ultra-chladném plazmatu (75% financování ze strany
RUK)
- 21/SCI/09 Pozza Stefano - Metoda Lanczošova typu pro takzvanou timeordered exponenciálu
- 21/SCI/14 Patáková Zuzana – Algebraické metody v diskrétní geometrii a
topologii
- 21/SCI/17 Berta Peter – Objevování nových jevů s využitím produkce čtyř top
kvarků na Velkém hadronovém urychlovači
- 21/SCI/26 O´Buachalla Re – Nekomutativní spektrální geometrie kvantových
vlajkových variet (75% financování ze strany RUK).
Na základě vyjádření sekčních proděkanů M. Rokyty a V. Baumruka děkan
potvrdí rektorátu UK, že fakulta projekty přijímá a zaručí se za spolufinancování.

c)

Finanční prostředky na podporu mezinárodní spolupráce (tzv. ukazatel D): prod.
J. Trlifaj poslal kolegiu návrh rámcového dělení částky činící letos 605 tis. Kč.
KD schválilo, aby prostředky byly využity primárně na refundaci podílu fakulty
na financování pobytu prof. Ellis-Monaghan, která působila na MFF UK v rámci
Fulbright Distinguished Chair; jde o částku ve výši zhruba 463 tis. Kč. Konečné
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rozdělení zbytku sumy svěřilo kolegium prod. J. Trlifajovi a zainteresovaným
proděkanům.
d)

Vnitřní mezinárodní hodnocení UK – zpráva od panelu SCI byla doručena na
RUK, fakulty budou s výsledkem hodnocení seznámeny až po interním
připomínkovém řízení na RUK, které by mělo odstranit případné faktické chyby.
Univerzita má na hodnocení reagovat do 15. 8. 2020. Konečnou editaci odpovědi
za MFF UK, po předchozím shromáždění připomínek a po konzultaci s děkanem
a prod. M. Rokytou, přislíbil prod. J. Trlifaj.
Stalo se po KD: Zpráva byla prod. J. Trlifajovi doručena 21. 7. 2020, termín pro
reakci fakulty byl prodloužen na konec srpna 2020.

e)

Dne 2. 7. 2020 byly v Karolinu slavnostně předány dekrety novým profesorkám
a profesorům, které s účinností od 17. 6. 2020 jmenoval prezident republiky; mezi
nově jmenovanými byli tito pracovníci z MFF UK: doc. RNDr. Kristián Mathis,
Ph.D., DrSc., doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., a doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
Více na univerzitním webu:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10395&locale=cz

Stalo se po KD:
Dopisem (čj. UKRUK/271416/2020/IV.) přišlo z RUK sdělení, že k datu 1. 9. 2020 je
členem oborové rady GA UK, do sekce B, skupiny FYZ, jmenován doc. RNDr. Jaroslav
Dudík, Ph.D.
Prod. M. Vlach
f)
TA ČR: z finančních důvodů skončí s velkou pravděpodobností program ZÉTA
určený na podporu mladých vědeckých týmů. V rámci programu ÉTA lze
očekávat již jen jednu výzvu, nejspíše v září 2020.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. F. Chmelík
a)
Albeř - organizační zajištění: proběhla e-mailová korespondence členů KD,
bohatá byla také diskuse během jednání, nakonec došlo ke shodě v tom smyslu, že
je žádoucí a užitečné pracovat se třemi variantami, totiž: i) naplánovat standardní
akci stejně jako v předchozích letech, byť bez zápisu do studia; ii) připravit se na
restrikce,
vyplývající
ze
zdravotních/hygienických
okolností
nebo
z nedostatečného zájmu studentů o účast, iii) v případě, že se na Albeř přihlásí
méně než 100 studentů, akci zrušit. Zda akci konat, bude-li zájem studentů
vyjádřen číslem mezi 100 a 150, posoudí vedení fakulty v srpnu.
Prod. F. Chmelík očekává, že okolo 10. 8. 2020 bude k dispozici více
rozhodujících informací.
b)

Jarní kolo studentských fakultních grantů 2019/2020: zápis z jednání Komise pro
studentské granty poslal prod. F. Chmelík e-mailem dne 3. 7. 2020. KD návrhy
komise akceptovalo.

c)

Přípis pror. R. Wildové (čj. UKRUK/224207/2020-13): hodnocení výuky studenty
a absolventy na fakultách UK – byl zahájen vývoj nové evaluační aplikace, která
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by měla být univerzitě předána k testování v průběhu října 2020 a pak použita pro
hodnocení výuky v akademickém roce 2020/2021. Prod. F. Chmelík předá tuto
informaci doc. H. Valentové. Současně konstatoval, že fakultní aplikace pro
studentskou anketu funguje dobře a bere ohled na specifika MFF UK, což nebývá
vlastností centrálních modulů.
d)

Dotazník pro šetření situace náhlého přechodu na distanční výuku v LS (návrh
poslal odbor kvality vzdělávací činností a akreditací RUK): děkan konstatoval, že
na své připomínky, mezi něž patřila i otázka, kdo bude potenciální respondenty
oslovovat, neobdržel odpověď. Později se stalo, že dotazník rozeslal RUK.

e)

V průběhu jednání obdržel prod. F. Chmelík zprávu od RUK týkající se dokladu
potvrzujícího „splnění požadavků opatření proti šíření infekčního onemocnění“,
který požaduje Ministerstvo vnitra v souvislosti se svými novými pokyny pro
vstup cizinců na území ČR. Zahraniční studenti UK by měli tento doklad předložit
při žádosti o vízum. Ze tří závazků uložených subjektu přijímajícímu na území
ČR cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit se
z hlediska univerzity jeví jako nejproblematičtější povinnost zajistit cizinci
„návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České
republiky“.
Stalo se po KD: Vedoucí odboru zahraničních styků RUK průběžně informuje
o jednání vedení UK s Ministerstvem vnitra v této věci.

Prod. V. Kuboň
f)
MŠMT zveřejnilo dne 10. 6. 2020 „Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu
vzdělávací politiky na podporu studijních programů na nepedagogických
fakultách VVŠ specificky zaměřených na přípravu učitelů s deficitními
aprobacemi“. Žádosti formálně předkládá rektor UK, termín pro odeslání na RUK
vypršel. Za vedení fakulty byla doporučena žádost zpracovaná vedoucí KDM,
a sice projekt zaměřený na rozvoj podmínek pro navýšení počtu studentů v
učitelských programech na MFF UK, dále na podporu studentů učících na školách
a na zkvalitnění přípravy učitelů matematiky, fyziky a informatiky jak v oblasti
pedagogické, tak odborné. Podle sdělení prod. V. Kuboně byl návrh odeslán
v předepsané lhůtě na RUK, odkud bude postoupen ministerstvu školství.
g)

Závěry tzv. kulatého stolu konaného dne 29. 6. 2020 s pror. M. Králíčkovou:
kromě běžných záležitostí se řešila i otázka distančních obhajob. Přispěním doc.
Boháče z Právnické fakulty UK se snad věc posune žádoucím směrem, totiž že
konání obhajob formou on-line bude přípustnou formou i po skončení
mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru. RUK vede rozpravu
s NAÚ o definici pojmu „distanční“ vs. „on-line“.

Prod. M. Rokyta
h)
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: formulář pro zasílání podnětů
k textu Strategie 2030+ je přístupný od 25. 6. do 12. 7. 2020. Podrobnosti jsou na
webu MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/podnety-k-navrhu-textustrategie-2030-a-implementacnich
Zásluhou doc. D. Hlubinky, který se o věci dověděl cestou JČMF, se informace
dostala doc. M. Kulichovi, doc. J. Robové a dr. J. Dvořákovi. Prod. M. Rokyta ji
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dne 2. 7. 2020 poslal kolegiu děkana, doc. Z. Drozdovi, doc. V. Žákovi,
a kolegům z informatické sekce doc. T. Dvořákovi, doc. P. Töpferovi a doc. C.
Bromovi. Digitální formulář je otevřen podnětům jednotlivců, nikoli stanoviskům
institucí, čili kdokoliv si přeje poslat své vyjádření, může tak učinit. Prod. M.
Vlach bude koordinovat své kroky s doc. C. Bromem.
Prod. M. Vlach
i)
Proběhla schůzka Pracovní skupiny pro fakultní školy 30. 6. 2020, přijato bylo
Gymnázium Opatov, v případě dvou středních škol skupina doporučila zatím
vyčkat. Skupina pozměnila kritéria pro přijetí mezi fakultní školy.
j)

3.

KD vzalo na vědomí informace ze setkání zástupců Elixír do škol, prod. M.
Vlacha a Nadace ČS. Jedním z poznatků je, že na Ostravské univerzitě vznikne
tzv. digicentrum pro výuku učitelů informatiky, finančně podporované Nadací
ČS). Filozofická fakulta OU otevře nový obor věnovaný digitálním kompetencím
učitelů.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemník fakulty korespondenčně
a)
KD schválilo tento návrh rozpočtových úprav:
Odkud
RUK
RUK
RUK
RUK
RUK
RUK
RUK
RUK
RUK

4.

Kam
100-01/100PROV
300-01/300PROV
100-04/110
200-04/120
300-04/130
115-04/110151
202-04/12081
207-04/12071
302-04/13021

Částka v Kč
150 430
178 820
1 177 412
320 844
335 512
46 450
49 721
66 229
59 536

Finanční prostředky
neinvestice
neinvestice
neinvestice
neinvestice
neinvestice
neinvestice
neinvestice
neinvestice
neinvestice

Poznámky
monografie
monografie
bonifikace
bonifikace
bonifikace
bonifikace
bonifikace
bonifikace
bonifikace

b)

Uzavření nových nájemních smluv s firmou CETIN: dne 1. 7. 2020 se sešli děkan,
prod. M. Rokyta a tajemník fakulty kvůli dalšímu postupu v dané věci, především
výši nájemného. Ačkoliv k tomu byla tajemníkem fakulty včas vyzvána, firma
dosud najímané prostory nevyklidila, a proto se fakulta chce dohodnout na dalším,
časově omezeném, pronájmu. Jednání se zástupci firmy proběhne v červenci.

c)

Od 1. 7. 2020 je účinné Opatření rektora č. 30/2020, pravidla pro zadávání
veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy, viz:
https://cuni.cz/UK-10608.html
Tajemník poslal kolegiu předběžnou informaci o změnách, které nově vydaná
pravidla obsahují. Pokyny pro uplatnění na fakultě vydá po konzultaci s dr. M.
Polickým.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
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a)

Pavilon IMPAKT – kolegium schválilo pravidla pro rezervaci poslucháren v SIS
navržená prod. J. Sgallem takto:
i)
Rezervace poslucháren N1-N11 pro vícedenní akce nebo více než jedné
posluchárny v témže dni jsou možné pouze se souhlasem vedení fakulty.
O souhlas požádejte svého sekčního proděkana.
ii) Zasedací místnost N014 v přízemí IMPAKT mohou rezervovat pouze
vedoucí a zástupci vedoucích pracovišť MFF UK.
iii) Seminární místnost N207 mohou rezervovat pouze zaměstnanci
s pracovnami v IMPAKT, vedoucí pracovišť informatické sekce a jejich
zástupci.
Na žádost prod. V. Kuboně budou mezi osobami, které mohou výše uvedené
místnosti rezervovat, také členové vedení fakulty. Z: prod. J. Sgall.
Pavilon IMPAKT bude v SIS vedený jako samostatná budova.
Stalo se po KD: Implementováno.

b)

Centralizovaný rozvojový program pro rok 2021 (CRP 2021) a Institucionální
plány na rok 2021 a 2022–2025: dokumenty dostalo KD e-mailem 30. 6. 2020 a
2. 7. 2020. Vzalo s potěšením na vědomí, že věc si vzal za svou, podobně jako
v minulých letech, doc. RNDr. P. Svoboda, CSc.

Prod. M. Vlach
c)
Opatření rektora č. 29/2020, obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou
a partnerskou spolupráci, platí od 1. 7. 2020. Viz:
https://cuni.cz/UK-10607.html
Prod. M. Vlach spolu s vedoucí OFSKP připraví během letních prázdnin nové
znění fakultní směrnice. Děkan pochválil prod. M. Vlacha za jeho přispění
k tomu, že výnos byl po urgenci zveřejněn na univerzitním webu.
d)

Partnerský program: k podpisu je připravena smlouva s Kanceláří zdravotních
pojišťoven.

e)

Fakultní pivo: další schůzka se zástupci pivovaru je dohodnutá na 14. 7. 2020,
návrh licenční smlouvy a memoranda nyní posuzují pivovarníci, podpis licenční
smlouvy lze očekávat v průběhu července, podpis memoranda o vzniku produktu
pak na podzim t. r.

f)

Kampus Hybernská: děkan se zúčastnil schůzky 1. 7. 2020, další jednání jsou
naplánovaná na 13. 7. 2020 a pak ještě v týdnu po 20. 7. 2020. KD vzalo na
vědomí podrobné zpravodajství děkana o stavu projektu a potenciálu kampusu.

Děkan
g)
(Navazuje na bod 3. l) zápisu z KD konaného dne 10. 6. 2020) Směrnice o auditu:
práce na úpravě dokumentu se ujala JUDr. M. Semíková, děkan má nově
k dispozici další verzi směrnice, a přestože očekává ještě další iterace,
předpokládá úspěšné ukončení finalizace textu ještě v době svého funkčního
období.
Stalo se po KD: Dne 13. 7. 2020 poslal děkan kolegiu návrh směrnice.
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5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemník korespondenčně
a)
Informace k novele zákoníku práce – stručný právní výklad dostali členové KD emailem.
Prod. M. Rokyta
b)
Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy)
i)
KD schválilo jako termín pro návrhy na vypsání konkursů v podzimním
kole datum 30. září 2020.
ii) Prod. J. Sgall informoval, že v příštích dnech předloží děkanovi a prod. M.
Rokytovi návrh na vypsání výběrového řízení na místa AP1.
Stalo se po KD: Obsah inzerátu je na webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberovarizeni/akademicti-pracovnici-ap1-na-informaticke-sekci-termin-podaniprihlasek-14-srpna-2020
iii) KD vzalo na vědomí děkanovu informaci o setkání se zástupci firmy DERS.
Přítomní pracovníci firmy přijali zadání/představu děkana o digitalizaci
procesu výběrového řízení na fakultě, v dohledné době předloží nabídku.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Týden vědy: vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka s vědomím prod. M. Vlacha
odpověděl na RUK, že kontaktní osobou za MFF UK bude RNDr. N. Žaludová
a že MFF UK budou přednáškami zastupovat dr. O. Maršálek a doc. J. Kalbáčová
Vejpravová.
b)

Projekt Na Karlovku - společný web UK pro nábor studentů; návrh projektu
projednalo RKR dne 1. 6. 2020. KD vzalo na vědomí informace, které neformálně
získal prod. M. Vlach.

c)

RUK zrušil účast na veletrzích Gaudeamus (Brno, Bratislava, Nitra). Prod. M.
Vlach pokládá tyto veletrhy za důležité, a proto navrhl separátní účast MFF UK,
na náklady fakulty. KD souhlasilo.
Stalo se po KD: Pořadatel tradiční formu veletrhů zrušil, konat se bude
Gaudeamus Roadshow Česko, viz:
https://admin.gaudeamus.cz/getFile/case:show/docDir:null/id:498131
I za této okolnosti považuje prod. M. Vlach za důležité se akce zúčastnit, byť se
UK jako celek nezúčastní.

d)

RUK připravuje novou univerzitní propagační akci - několikatýdenní turné po
vybraných městech ČR (např. Ostrava, Plzeň, Brno), v nichž bude kromě
univerzity prezentován i program Česko! A jak dál? Účast na ní zřejmě žádnou
z fakult nemine; MFF UK by mohla přispět nabídkou na ochutnání fakultního
piva. S ohledem na neujasněnost koncepce akce (UK se bude v daném městě
prezentovat na jediné vybrané střední škole) se podle prod. M. Vlacha zúčastní
MFF UK spíše v menším rozsahu; více úsilí naopak věnuje na podzim on-line
reklamě.
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7.

e)

Seznam Zprávy, prof. V. Matolín:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vodik-automobilky-nelaka-sanci-maspis-v-letectvi-110756¨

f)

Zuzana Drázdová a Karin Strouhalová získaly druhé místo v soutěži Nakopni
Prahu. Na realizaci projektu zaměřeného na vzdělávání středoškoláků v oblasti IT
dostanou podporu od pražského magistrátu. Více na:
https://www.matfyz.cz/clanky/1526-studentky-uk-uspely-v-prazskeminovacnim-maratonu

RŮZNÉ
Prod. M. Vlach
a)
Návštěva u ak. malíře Tomáše Rafla se bude konat 21. 7. 2020, bližší informace
účastníkům pošle pí A. Kotěšovcová.
Děkan
b)
Nový Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol: děkan přeposlal
celému kolegiu poděkování, které mu za tým autorů Strategického záměru poslal
p. Šimon Stiburek z koncepčního oddělení Odboru vysokých kol. MŠMT tak
ocenilo příspěvek MFF UK k uvedenému koncepčnímu dokumentu. KD vzalo na
vědomí.
c)

Inaugurace nového děkana MFF UK dne 9. září 2020 v Refektáři – organizační
záležitosti proberou současný děkan s designovaným děkanem, výsledek pak
s OPMK.

d)

Tradiční setkání zaměstnanců a doktorandů fakulty před letními prázdninami se
letos neuskutečnilo, kolegium schválilo zorganizovat náhradní setkání, a to
v první den výuky nového semestru v úterý 29. září 2020 v podvečer.

Zasedání skončilo v 13:48 hodin.

Zapsala:
T. Pávková
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