Zápis ze 30. schůze kolegia děkana konané dne 2. září 2020
(akademický rok 2019/2020)
Přítomni:

Omluven:

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík (na část jednání), J. Kratochvíl, V. Kuboň,
A. Líska, C. Matyska (na část jednání), M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, J. Trlifaj,
M. Vlach; P. Schmidtová, předsedkyně SKAS (do 13:30).
K bodům sub 1.b) a 1.j) přizván J. Kuča.
P. Kolman.

Zasedání bylo zahájeno v 11:01 hodin.

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. J. Trlifaj
a)
Univerzitní hodnocení vědy: KD vzalo na vědomí informace z porady konané na
RUK u pror. J. Konvalinky dne 27. 8. 2020. Reakce sekcí na hodnocení oblastí
a oborů panelem SCI mají interní termín dne 2. 9. 2020, termín pro jejich
odevzdání na RUK je 5. 9. 2020. Prod. J. Trlifaj už obdržel tyto reakce
z informatické a fyzikální sekce. Po konzultaci s děkanem přidá ještě fakultní
obecný komentář k celému hodnocení. Stalo se po KD: Reakce všech tří sekcí i
fakultní komentář byly odeslány na RUK 4.9. Hodnocení fakult proběhne v říjnu,
dopisem z 9. 9. si k tomu pror. Konvalinka překvapivě vyžádal další on-site
návštěvu fakulty dne 1. 10. od 8:30 do 10:00.
b)

Celostátní hodnocení vědy: RUK tlumočil dne 24. 8. 2020 fakultě požadavek
Rady VVI nominovat - via OBD - excelentní výsledky pro další kolo hodnocení
v rámci modulu M1 Metodiky M17+. Jde o excelentní výsledky z roku 2019,
fakultě byla přidělena kvóta 34 výsledků. Termín nominace byl určen na 21. 9.
2020. Mgr. J. Kuča již poslal sekčním proděkanům seznam výsledků z roku 2019,
z nichž má být proveden žádaný výběr, celkem se jedná o více než 1400 výsledků.
Jak uspěl loňský výběr fakulty (3. kolo - rok vybírání), není podle pror. J.
Konvalinky oficiálně stále známo; Mgr. Kuča se pokusí dohledat, které výsledky
uspěly v rámci 1. a 2. kola hodnocení M1/M17+. Prod. J. Trlifaj upozornil, že
hlavními konkurenty fakulty v celostátním hodnocení jsou ústavy Akademie věd
ČR, proto je třeba vzít v potaz i kvóty, přidělené jim RVVI. Tyto kvóty jsou 42
pro FZÚ AV ČR a 6 pro MÚ AV ČR.
Děkan prof. J. Kratochvíl mínil, že kvóta 34 výsledků je s ohledem na vysoký
podíl MFF UK na vědeckých výstupech Univerzity Karlovy malá. Designovaný
děkan doc. M. Rokyta požádal sekční proděkany, aby navrhli výsledky za své
sekce – po 10 sekce M a I, 20 sekce F, do 10. 9. 2020. Seznam pak projedná KD
na zasedání 11. 9. 2020. Instrukce ohledně selekce pošle Mgr. J. Kuča.
Stalo se po KD: Ukázalo se, že 2. kolo hodnocení probíhalo podle jiných pravidel
(vybíralo se pouze z excelentních výsledků mimo bibliometrii).

c)

Národní informační den o grantech ERC proběhne 23. 9. 2020 od 9:30 do 17 hod.
v Modré posluchárně UK, registrace nutná, nejpozději do 13. 9. 2020. Kapacita
účastníků je omezena, akce bude probíhat v angličtině. OVZS rozeslalo tuto
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informaci už v srpnu t. r. Momentálně už je možnost registrace uzavřena,
doporučuje se ale kontaktovat pracovnici TC L. Sechterovou na e-mail:
<sechterova@tc.cz>. Kapacitní omezení totiž zřejmě nebude problém, neboť akce
pravděpodobně proběhne prostřednictvím ZOOM.
d)

Rozpočet Horizon Europe 2020 stále není schválen. Začátky řešení programů
budou proto opožděné, stejně tak příslušná školení. I v tomto případě předpokládá
prod. J. Trlifaj jednání distanční formou.

e)

GAČR: objevují se žádosti o převod nespotřebovaných letošních provozních
prostředků grantů na investice. Vzhledem k tomu, že režie grantů se počítá jen
z neinvestičních prostředků, je třeba v žádosti zároveň navrhnout i využití
přebytku režie.

f)

Projekty MŠMT mobility a Inter-Excellence: do 15. října 2020 je možné podat
žádost o prodloužení doby řešení a převod prostředků do dalšího roku. Procedura
není stanovena jednotně, je potřeba se dotázat konkrétních administrátorů
jednotlivých programů, ale termín 15. 10. 2020 platí pro všechny.

g)

GAUK: během letošního (opožděného, ale stále fyzického) podepisování
grantových smluv oznámil RUK dne 17. 8. 2020 nečekaně změnu jejich textu,
týkající se autorských práv (detaily byly v příloze „GAUK.pdf“ poslané prod. J.
Trlifajem celému kolegiu dne 31. 8. 2020). Řešitelé na MFF UK byli o změně
informováni e-mailem od OVZS dne 31. 8. 2020. Fakt, že bylo podepsáno znění
smlouvy, které vlastně neplatí, kritizoval prod. J. Trlifaj také na poradě na RUK.

h)

Podle sdělení Mgr. V. Kozáka, vedoucího odboru zahraničních vztahů RUK, ze
dne 26. 8. 2020 dochází od r. 2021 k restrukturalizaci prostředků na podporu
internacionalizace na RUK, a sice v důsledku změny systému podpory na MŠMT.
Hlavní změna: zaniká tzv. ukazatel D, vzniká Fond internacionalizace, jehož
součástí nově bude i univerzitní Fond postdoc (ale pod názvem Fond Junior,
disponující sumou 9,5 mil. Kč); bez větších změn zůstává Fond mobility (5 mil.
Kč), Stipendium Václava Havla spojeno se Stipendiem Nadání Hlávkovy nadace
(0,5 mil. Kč). Celé sdělení RUK poskytl prod. J. Trlifaj kolegiu e-mailem.

i)

Rektor UK svým dopisem ze dne 20. 8. 2020 oznámil fakultám, že počínaje
rokem 2021 MŠMT neumožní čerpat prostředky na elektronický přístup
k časopisům a databázím přes CzechELib tak jako dosud, tj. z institucionálních
projektů MŠMT. Ústřední knihovna UK proto žádá o změnu Principů rozpočtu
UK na příští rok, aby byl přístup k časopisům a databázím zachován. Navrhovány
jsou dvě varianty. Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu jak dopis z RUK, tak doporučení
své a vedoucího Knihovny MFF UK Mgr. J. Kuči k předloženým variantám. Věc
blíže osvětlil Mgr. Kuča přímo na zasedání kolegia. Kolegium děkana se po
krátké diskusi přiklonilo k variantě popsané v rektorově dopisu v bodě sub a),
neboť se jeví v rámci univerzity jako spravedlivější a umožňuje fakultě operativně
financovat oborové časopisy podle jejích potřeb. Doc. M. Rokyta plánuje
záležitost probrat ještě na jednání děkanů přírodovědně zaměřených fakult v Brně.
Pro odpověď na RUK byl stanoven termín 18. 9. 2020.
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j)

Dne 2. 9. 2020 byl spuštěn nový anglický web OVZS, v rámcové struktuře
navržené na podzim 2019 Ing. Z. Hockovou. Stránky jsou již dostupné zde:
https://www.mff.cuni.cz/en/research-and-global-relations

k)

Brown University – požadavek americké strany na upřesnění další spolupráce:
s potenciálními zájemci nebo s osobami již kooperujícími jednají členové KD
(prod. V. Baumruk, prod. V. Kuboň). Záležitost sleduje na OVZS Mgr. Tejcová.

l)

Návrh KG a KFA na vstup MFF UK jako přidruženého člena Českého komitétu
pro geodézii a geofyziku. Roční členský poplatek 5 tis. Kč navrhují vedoucí KG a
KFA hradit rovným dílem z rozpočtu obou kateder. Fakulta získá právo jmenovat
člena komitétu. Prod. V. Baumruk návrh doporučil, kolegium věc schválilo.

m)

Memorandum of understanding s National Space Laboratory Taiwan (NSLT)
vztahující se ke spolupráci ve výzkumu vesmíru: event. připojení MFF UK
k ujednání mezi Fyzikálním ústavem AV ČR a NSLT bylo vázáno na vyjasnění
partií o utajování informací, styčnou osobou pro jednání ze strany MFF UK byl
prof. Z. Němeček. Právník Mgr. P. Chráska doporučil provést v textu memoranda
změny. FZÚ AV ČR ale mezitím memorandum podepsal.

n)

Cena L'Oréal-UNESCO pro ženy ve vědě putuje na Matfyz, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-l-oreal-unesco-pro-zenyve-vede-putuje-na-matfyz

o)

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací za rok 2020: nominace se předkládají na formuláři spolu se dvěma
odbornými posudky/doporučeními. Návrh na udělení ceny podává rektor
univerzity, návrhy je třeba zaslat na OVZS MFF UK do 10. 9. 2020 (termín pro
odevzdání na MŠMT vyprší 30. 9. 2020).

p)

Jako dokument nutný k udělení víza v současnosti požaduje MV ČR po
uchazečích/studentech UK pocházejících z tzv. třetích zemí i po přijímající
univerzitě podpis formulářů ohledně nákladů na léčení Covid-19 a na repatriaci.
Protože jednání na MV ČR o úpravě nevhodného znění textu formulářů nevedla
k cíli, jednají nyní rektoři UK, MU a dalších českých univerzit s Ministerstvem
zdravotnictví, do jehož gesce opatření související s Covid-19 patří.

q)

Systém CHRES obsahuje možnost tajného hlasování, na UK je vyvíjena snaha
rozšířit tuto funkcionalitu pro jednání a hlasování vědecké rady. Implementací
jsou pověřeni pracovníci ÚVT UK, možnosti uvedené funkcionality budou
prezentovat 17. 9. 2020 vědecké radě Filozofické fakulty. Prezentace se zúčastní
Mgr. M. Menšíková a Bc. D. Brožková z OVZS.

r)

Dne 2. 9. 2020 byla vyhlášena soutěž na projekty sdružení CELSA
(předpokladem je účast řešitele z KU Lovaň).

s)

Prof. J. Trlifaj předá na OVZS funkci proděkana pro vědu a zahraniční styky
svému nástupci prof. Z. Doležalovi po jeho návratu z dovolené 7. 9. 2020
odpoledne. Zůstanou mu aktivity v rámci dobíhajících programů OP VVV, tj.

3

KD MFF UK dne 2. září 2020
Čj. UKMFF/347321/2020

členství ve Steering Board HR Award (do května 2021) a v řízení projektu
Visiting Professors na UK (do února 2021).

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. V. Kuboň
a)
Zrušení zkoušky CCE v Rusku - návrh na změnu podmínek přijímacího řízení do
Bc. a NMgr. programů v českém jazyce pro akademický rok 2020/21: na
upozornění prod. F. Chmelíka se KD zabývalo novou situací vyvolanou tím, že
vzhledem k epidemiologické situaci nemohou uchazeči z Ruské federace složit
zkoušku z českého jazyka, která je nutnou podmínkou pro jejich přijetí do
českých studijních programů. Splnění této podmínky v současné době není
možné, protože ÚJOP UK zkoušky plánované na srpen a září tohoto roku kvůli
potížím s vycestováním examinátorů do Ruské Federace zrušil a on-line zkoušky
neorganizuje. Počet uchazečů o studium na MFF UK, kteří splnili ostatní
podmínky a nemají splněný test z češtiny, je 28. Z tohoto důvodu se KD rozhodlo
požádat AS MFF UK o urychlené schválení změny podmínek přijímacího řízení
na ak. rok 2020/21 do Bc. i NMgr. programů v češtině, která by jednak umožnila
těmto uchazečům složit zkoušku distančním způsobem na KJP MFF UK, jednak
by pro tyto uchazeče posunula termín pro doložení znalosti češtiny do 30. 9. 2020.
Předsednictvu AS bude požadavek tlumočit prod. V. Kuboň.
Stalo se po KD: Předseda AS MFF UK vyhověl a svolal k této věci on-line jednání
senátu na 10. 9. 2020.
b)

Návrh vnitřního předpisu, kterým se mění Pravidla pro přiznávání stipendií na
MFF UK, po připomínkách legislativní komise AS UK: člen Legislativní komise
AS UK doc. Boháč upozornil na možnost zařadit přechodné ustanovení u návrhu
novely Pravidel pro přiznávání stipendií a současně jeho znění navrhl. Kolegium
děkana vzalo tuto skutečnost na vědomí a k navrženému přechodnému ustanovení
se vyjádřilo. Přítomná členka AS MFF UK Bc. P. Schmidtová diskusi vyslechla,
zaznamenala mínění nově nastupujícího děkana fakulty a toto vyjádření se pokusí
uplatnit v rámci jednání SKAS a legislativní komise AS. Lze předpokládat
konzultace jak s doc. Boháčem, tak např. s Mgr. P. Korcsokem.

c)

Prod. V. Kuboň připomněl, že UK na jaře tohoto roku poměrně významně slevila
na poplatcích za delší dobu studia, a to s ohledem na tzv. "období narušeného
studia"; vztahovalo se ke studiu v českém jazyce. Položil otázku, zda podobné
úlevy nedopřát také studentům v programech vyučovaných anglicky, např.
formou snížení poplatků na následující akademický rok u studentů druhých
a vyšších ročníků; mohlo by to mít na zahraniční studenty motivační účinek.
Kolegium po diskusi námět odložilo, když předtím prod. F. Chmelík vyložil své
zkušenosti a děkan vyjádřil názor, že pokud vůbec, tak by se dalo uvažovat
o vrácení části poplatku již uhrazeného. Nový děkan se takovými úvahami
zabývat neplánuje.

d)

Epidemiologická situace a nový semestr na VŠ – iniciativní materiál doc. C.
Broma, poslaný kolegiu e-mailem dne 27. 8. 2020: členové vedení některé
z otázek diskutovali, avšak situace je natolik proměnlivá a některé informace
scházejí, že bude tento bod podrobně probrán na programu zasedání nového
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vedení fakulty dne 11. 9. 2020. Základní prohlášení k situaci a k zajištění
nadcházejícího semestru na fakultě bude zveřejněno během příštího týdne.
Stalo se po KD: v pátek 4. 9. 2020 ve 12:00 hodin přišel z RUK dopis JM
obsahující několik organizačních pokynů.
e)

Rozvrh výuky - dotaz předsedkyně SKAS přednesený na jednání kolegia, kdy
bude studentům přístupný rozvrh: prod. J. Sgall poslal dotaz rozvrhové komisi,
spolu s pokynem KD, aby byl rozvrh co nejdříve zveřejněn.
Stalo se po KD: rozvrh na zimní semestr 2020/21 byl zveřejněn 3. 9. 2020.

f)

Na otázku prod. L. Skrbka ohledně poslucháren T1 a T5, které jsou momentálně
blokované pro fyzikální sekci, odpověděl prod. M. Rokyta: posluchárny zatím
zůstanou jako rezerva pro rozvržení výuky, pokud by se ukázala nutnost drobit
studijní kroužky na menší skupiny.

g)

KD doporučilo, aby prod. V. Kuboň pokračoval v jednání vedoucímu k rozšíření
podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia fyziky, a sice
rozšíření o možnost studovat vybrané programy v anglickém jazyce.

Prod. M. Rokyta
h)
Seznamovací týden (tzv. náhradní Albeř) je naplánovaná na dny 21. až 25. 9.,
podrobnosti jsou na webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/alber
Po diskusi kolegium doporučilo tento plán neopouštět, s tím, že fakulta si jako
organizátor vyhrazuje právo převést akci na distanční formu, vzniknou-li pro to
důvody. Roušky budou pro všechny účastníky povinné, byť by účastníků bylo
méně než 100, fakulta je zabezpečí. Zda poskytnout účastníkům také jídlo, to
uváží nové vedení fakulty, záleží na finančních možnostech fakulty. Přihlašování
zájemců o účast se předpokládá jako digitální, potřebný technický prostředek
k tomu zajistí Mgr. P. Jedelský.
Stalo se po KD: Program seznamovacího týdne byl zveřejněn dne 7. 9. na adrese:
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-adokumenty/seznamovaci-tyden
Dne 8. 9. byla zprovozněna možnost registrace účastníků na jednotlivé bloky
činností v rámci tohoto týdne (kurzy, besedy, testy). V souvislosti s aktuálním
vývojem hygienické situace se fakulta připravuje na možnost distanční verze
Seznamovacího týdne.
Prod. M. Vlach
i)
Proběhla schůzka nad koncepcí tzv. industriálního Ph.D. studenta. Skupina
vedená doc. M. Nečaským, jejíž činnost koordinuje člen vedení fakulty prod. M.
Vlach, připravila podklady, které budou předloženy na program kolegia děkana
počátkem října 2020.
j)

Nový předmět Ochrana duševního vlastnictví byl vypsán, přednášet bude dr. M.
Machů, výuka bude probíhat na OFSKP v místnosti T140, kapacita pro asi 10
studentů. Probíhá jednání, jak výuku smluvně zajistit, neboť jako zaměstnanec
univerzitního CPPT je dr. M. Machů zainteresován v projektu UIS2/RAKEV2,
kde není možno překročit úvazek na UK ve výši 1,0. Další možností je, že by
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předmět vypsalo CPPT; tomuto řešení není prod. M. Vlach nakloněn, neboť je
žádoucí, aby předmět garantovala fakulta.
Děkan
k)
Výzkum studentů vysokých škol v ČR: děkan, s vědomím KD, udělil souhlas
k tomu, aby společnost ppm factum research, s. r. o., oslovila studenty MFF UK
s žádostí o vyplnění dotazníku zjišťujícího jejich názory na současné společenské
problémy. Výzkum bude zahájen v září t. r. O provádění průzkumu je informován
RUK. Bližší informace o celém šetření lze nalézt na webu, viz:
https://ceses.ppmfactum.cz/
l)

3.

Annual Colloquium v Heidelbergu ve dnech 1. a 2. prosince 2020, určené
doktorandům a samotnými doktorandy organizované, je letos pořádáno pod
záštitou 4EU+. Bližší informace poslal děkan e-mailem celému kolegiu, s žádostí,
aby je potenciálním zájmovým skupinám šířili hlavně sekční proděkani. Další
podobnou akcí je letní škola v Heidelbergu plánovaná na dobu okolo 25. 9. 2020;
na MFF UK vyšla účast pro celkem 7 vybraných studentů. Pokud se letní škola
uskuteční presenčním způsobem, byly by náklady na cestovné hrazeny z tzv.
ukazatele D (jde odhadem o 20 tis. Kč).

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemník fakulty
a)
KD schválilo následující rozpočtové úpravy:

Odkud

Kam

RUK

70001/700PROV
207-01/LCT

RUK

Částka
Finanční
v Kč
prostředky
250 700 neinvestice
140 900 neinvestice

Poznámky
školitelé mzdy + pojištění
mezinárodní studijní
programy

Úprava bude
provedena dne
4. 9. 2020
4. 9. 2020

b)

Žádost o umístění sídla spolku „ČESKÁ INFORMATICKÁ SPOLEČNOST,
sekce Moderního programování 001“ v budově MFF UK, Malostranské náměstí
25, 118 00 Praha 1: kolegium žádosti vyhovělo.

c)

Studentská Beánie plánovaná na 27. 10. 2020 - požadavek Spolku Matfyzák na
rezervaci poslucháren T1 a T5-T10: KD s rezervací poslucháren souhlasilo.

d)

Nabídka Institutu audiovizuální techniky a akustiky v oblasti e-learningu: MFF
UK necítí potřebu využít nabízené služby.

e)

Pronájmy poslucháren, učeben, Refektáře a dalších prostor externím zájemcům
budou posuzovány jednotlivě, s ohledem na situaci vyvolanou pandemií
koronaviru.

f)

Univerzita Karlova uzavřela veřejnou zakázku na výběr nového pojistného
makléře. Vybrala společnost SATUM; firma zatím provádí analýzy, vyžaduje od
jednotlivých fakult a součástí UK potřebné podklady.
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g)

Společnost CETIN, s níž proběhlo jednání o nových nájemních smlouvách, ještě
nedodala finální verzi těchto smluv obsahující dohodnuté podmínky.

Prod. F. Chmelík
m) Námět na připojení se fakulty ke smlouvě mezi RUK a DHL nenašel v kolegiu
zvláštní příznivce, a tak byl odložen. Pracoviště využívají služby různých
doručovacích firem.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
KD vzalo na vědomí dosti podrobnou informaci prod. L. Skrbka o činnosti SB
během letního období. Všechny naplánované práce byly provedeny.
Doc. C. Matyska
b)
Igráček: dne 25. 6. 2020 absolvovalo 105 studentů MFF UK informační seminář;
další seminář se bude konat 22. 9. 2020. Dr. Z. Bubeníková odhaduje, že studenti
MFF UK podají cca 20 projektů. Sekční proděkani by rádi znali odhad počtu
potenciálních předkladatelů projektů podle sekcí.
c)

Urbi Pragensi - projekt byl prodloužen o 5 měsíců, o tuto dobu se prodlouží také
odpisy za výpočetní cluster, a tím se o 1,7 mil. Kč sníží neproplacené náklady za
cluster. Dalších cca 450 tis. Kč bude možné vykázat na osobní náklady.

Prod. M. Rokyta
d)
Příprava Institucionálního plánu UK 2021 a Programu na podporu strategického
řízení UK 2022-2025: KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty
o poznatcích z celodenního jednání, které se uskutečnilo dne 26. 8. 2020 na RUK
a které bylo rektorem UK sezváno jako prezenční projednání návrhů
celouniverzitních opatření. Již 4. 9. 2020 se má uskutečnit navazující schůzka se
zástupci fakult, které se zúčastní prod. M. Vlach a fakultní koordinátor IP doc. P.
Svoboda. Doc. Svoboda bude přizván na příští jednání KD.
Prod. M. Vlach
e)
Fakultní pivo ponese nejspíš název Pěkný číslo s podtitulem π v O; pokud to
situace dovolí, bude slavnostně představeno dne 15. 10. 2020 v Kampusu
Hybernská. Jednání s pivovarem nicméně dále probíhají, neboť některé aspekty
spolupráce se dosud nepodařilo uspokojivě vyřešit. Z: prod. M. Vlach, vedoucí
OPMK.
f)

Partnerský program: smlouvu s fakultou nově uzavřely Asociace zdravotních
pojišťoven, Oracle, SYSGO.

Děkan
g)
Kampus Hybernská: krátkou situační zprávu podal kolegiu prof. J. Kratochvíl
jako předseda přípravného výboru Univerzity Karlovy pro Kampus Hybernská
(jmenován rektorem dne 20. 7. 2020). Informaci doplnil prod. M. Vlach.
Výsledky dosavadních jednání reprezentace UK se zástupci Magistrátu jsou zatím
rázu spíše neuspokojivého.
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h)

Výběrové řízení na obsazení pracovních pozic (konkursy) - návrh softwaru na
zpracování přihlášek včetně finanční nabídky od firmy DERS předal děkan
osobně kancléři UK, k uvážení případného zájmu univerzity o účast na zakázce.

i)

Nadační fond Učené společnosti ČR: předseda Učené společnosti prof. P.
Jungwirth před časem jednal s děkanem MFF UK o možnosti finanční podpory:
děkan vyjádřil za fakultu ochotu fond podpořit, konkrétně na ceny, které Učená
společnost uděluje mladým vědcům. Předběžně se čísla jeví tak, že Univerzita
Karlova by udělila podporu ve výši 100 tis. Kč, její Matematicko-fyzikální fakulta
a Přírodovědecká fakulta pak po 50 tis. Kč.

j)

Děkan informoval o žádosti absolventky MFF UK Dr. M. Nekardové o pomoc při
zajištění další IT podpory projektu Genebáze, nejlépe formalizací spolupráce
s Policií ČR. Prod. M. Vlach zmínil, že před několika lety byl v přípravě vstup
Policie ČR do partnerského programu fakulty a že pokud dostane podrobnější
informace o zmiňované pomoci, je připraven znovu jednat s Policií ČR
o formalizaci odborné spolupráce, nejlépe uzavřením smlouvy o partnerství.

Prod. J. Sgall
k)
Patrně následkem nepozornosti došlo k časové kolizi dvou akcí v pavilonu
IMPAKT. Rozvrh a rezervace jsou vyznačeny v SIS, je třeba být při plánování
akcí pozorný a sledovat již existující záznamy. Dále: vedoucí SISAL bude
potřebovat větší kompetence ve vztahu k počítačovým učebnám v IMPAKT, aby
mohl dohlížet na technické zajištění výuky v těchto učebnách.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Vlach
a)
Na OPMK nastoupila na částečný pracovní úvazek Bc. Kristýna Zinková. Má na
starosti propagaci studia v anglicky vyučovaných studijních programech.
Děkan
b)
Novela směrnice děkana o poskytování tvůrčího volna: návrh předložil děkan, na
zasedání ho komentoval. Bude předmětem jednání nového vedení fakulty.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Otevřený dopis „Nerušte žákovské soutěže“, viz:
http://www.czechscience.cz/msmt/
b)

Inovace www.matfyz.cz v rámci projektu UVT je připravena, navíc je matfyz.cz
nově v monitoringu médií firmy NEWTON Media.

c)

Nové DVPP kurzy, např.
https://ksvi.mff.cuni.cz/…pj/,
https://ksvi.mff.cuni.cz/…ie/,
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budou pro členy MatfyzAlumni, Alumni UK a pedagogy Fakultních škol cenově
zvýhodněny, a sice 25% slevou.
d)

7.

Cena Albertus a České hlavičky: tisková konference se má konat na brněnském
Krajském úřadě. V Brně proběhne i finále soutěží a předání cen, bude to 27. října
2020, v hale Rondo, přítomna bude ČT2. Za MFF UK se plánují zúčastnit prod.
M. Vlach a předseda poroty Ceny Albertus doc. J. Dolejší.

RŮZNÉ
Prod. M. Rokyta
a)
Setkání zaměstnanců, jehož konání bylo původně přeloženo z června na konec
září tohoto roku, vedení fakulty definitivně zrušilo, a sice kvůli zhoršující se
hygienické situaci. Rozhodnutí bylo přijato na základě jednomyslného výsledku
veřejného hlasování (v době hlasování bylo přítomno celkem 10 členů vedení
fakulty).
b)

Novely vnitřních předpisů UK - harmonogram projednávání a výzva k předložení
stanovisek, T: na RUK do 9. 10., 12:00 hodin. Přílohy byly kolegiu zaslány 31. 8.
2020. Dokumenty jsou také na univerzitním webu, viz:
https://cuni.cz/UK-10673.html
Prod. M. Rokyta dokumenty zaslal i budoucím novým členům KD. Návrh
stanoviska vedení fakulty k navrženým změnám bude předmětem jednání KD dne
11. 9. 2020.

Děkan
c)
Slavnostní shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS)
doprovozené uměleckým vystoupením se bude konat ve čtvrtek 8. 10. 2020, 19:00
hod. v Betlémské kapli. Pozvání od děkana FJFI ČVUT přijali prof. J. Kratochvíl
i doc. M. Rokyta.
Děkan poděkoval celému kolegiu za spolupráci v právě končícím funkčním období, novému
vedení fakulty pak popřál hodně úspěchů v nadcházejícím a zcela jistě nesnadném období.
Zasedání skončilo v 15:17 hodin.

Zapsala:
T. Pávková
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