Zápis z 6. schůze kolegia děkana konané dne 18. 11. 2020
formou videokonference
(akademický rok 2020/2021)
Přítomni:

Omluven:

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň , M. Kulich, A. Líska, M. Rokyta, J.
Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová
přizván: V. Baumruk (místo prod. J. France)
J. Franc

Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin.

A)

PŘEDŘAZENÉ BODY

Tajemník
a)
Informace o počtu zaměstnanců a studentů MFF UK s pozitivním testem na COVID-19
a zařazených do karantény je následující.
Ke dni 9. 11. 2020 byli evidováni 3 pozitivně testovaní zaměstnanci a 1 student, nikdo
nebyl v karanténě.
Ke dni 16. 11. 2020 byl evidován 1 pozitivně testovaný zaměstnanec.
Děkan
b)
Aby vyhověl Opatření rektora č. 46/2020, vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě
Karlově, vydal děkan dne 13. 11. 2020 Příkaz děkana č. 9/2020, jmenování krizového
štábu MFF UK. K témuž datu zrušil Příkaz děkana č. 4/2020, zřízení Krizového štábu
COV-MFF. “Nový” krizový štáb není poradním orgánem vedení fakulty, je zřízen
v souladu s výše uvedeným opatřením rektora. Viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana#2020/prik09.htm

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Grantové projekty - stanovení výše nepřímých nákladů: v souvislosti s dotazy
potenciálních žadatelů o tzv. velké infrastruktury doporučilo OVZS podrobit
revizi stávající Směrnici děkana č. 6/2016, o stanovení výše nepřímých nákladů,
a Směrnici děkana č. 1/2014, o doplňkových (režijních) nákladech. KD vzalo
tento podnět na vědomí a současně požádalo prod. Z. Doležala, aby mu - je-li to
skutečně žádoucí - vedoucí OVZS ve spolupráci s vedoucí HO připravila
konkrétní návrh opatření, v přiměřeném termínu, tak, aby mohl být projednán
nejpozději na příští schůzi kolegia děkana.
b)

Arenbergova cena: uskupení Coimbra Group vyhlásilo nový ročník soutěže
o jmenovanou cenu. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 5000 €. Mohou
se o ni ucházet absolventi magisterského studia, kteří během tohoto studia
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absolvovali v rámci programu Erasmus pobyt na jiné instituci/škole, než své alma
mater, a sice instituci, která je součástí uskupení Coimbra Group. Další
podmínkou je, že své magisterské studium absolvovali nejpozději 12 měsíců před
podáním žádosti. Zájemci musejí odevzdat nejvýše čtyřstránkový text
v angličtině, v němž popíší, v čem jim erasmovský pobyt pomohl ve studiu či při
vypracování diplomové práce. Univerzita Karlova může v letošní výzvě podat
nejvýše 3 návrhy. KD doporučilo, aby informace o Arenbergově ceně rozeslalo
OVZS po fakultě via ovzs-l, včetně prověřených lhůt pro nominace. Současně
sekční proděkani projednají ve svých sekcích tipy na vhodné kandidáty a pošlou
návrhy na OVZS, v kopii děkanovi fakulty, a to do 13. 12. 2020. Pokud by se
k některým nominacím vázaly ze strany děkana pochybnosti, předložil by je
celému kolegiu.
Při této příležitosti děkan zmínil webovskou stránku PřF UK, která přehledně
uvádí termíny a popisy aktuálních výzev a soutěží a mohla by v tomto ohledu
sloužit jako inspirace i pro stránky OVZS MFF UK, viz:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/zahranicnimobilita/aktuality
Např. informaci o zmíněné ceně tam bylo možno nalézt už 3. 11.2020.
c)

Kandidáti MFF UK do hodnoticích panelů GA ČR: předběžný seznam
navrhovaných byl v podkladech, termín pro uplatnění nominací vyprší příští
týden. KD se v diskusi vrátilo k internímu nepsanému pravidlu, aby se kandidát
na členství v hodnoticím panelu neucházel coby hlavní řešitel o udělení
standardního grantu GAČR spadajícího pod hodnocení téhož panelu. V kolegiu
převažovaly názory proti striktnímu dodržování tohoto úzu, protože zamezit
potenciálnímu střetu zájmů je starostí grantové agentury, kdežto zájmem fakulty
je mít v hodnoticích panelech kvalitní zkušené odborníky a přitom nepodvazovat
jejich možnosti/tvůrčí potenciál při usilování o vědecký projekt. Závěr: vedení
fakulty nevyžaduje striktní dodržování uvedeného pravidla, ale doporučuje je i
nadále respektovat v tom smyslu, že kandidáti na členství v hodnoticích panelech
GAČR by měli podávat žádosti o (standardní) granty jen výjimečně a že člen
hodnoticího panelu vždy pečlivě zváží svou vlastní účast v grantové soutěži.

Děkan
d)
Podávání žádostí o projekty financované Grantovou agenturou Univerzity
Karlovy (GAUK): vedení MFF UK souhlasilo, aby i nadále bylo aplikováno
pravidlo, schválené předchozím vedením MFF UK, a sice že studenti čtvrtého
ročníku doktorského studia mohou podat nejvýše dvouletý projekt GAUK a
studenti pátého ročníku nejvýše jednoletý projekt GAUK (tedy s přesahem do
části šestého ročníku). Stále platí, že doktorandi i vyšších ročníků studia se mohou
na řešení projektů GAUK podílet jako členové kolektivu. (Viz též zápis z KD 20.
9. 2017, bod 1f.) Vedení MFF UK i nadále vyslovuje jednoznačnou podporu pro
podávání co největšího počtu kvalitních projektů GAUK.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
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a)

(Navazuje na bod 2a) zápisu z KD konaného 4. 11. 2020.) Ustanovení
koordinátorů studijních programů v oblastech vzdělávání: KD schválilo text
směrnice děkana, předložený a na jednání komentovaný prod. M. Kulichem.
Směrnice bude účinná od 1. 1. 2021. Pravidla pro vyplácení příplatku za roli
koordinátora a výše tohoto příplatku budou stanovena vedením fakulty zvlášť, do
konce prosince t. r. Děkan dává přednost pravidlům, která budou stejná pro
všechny tři sekce fakulty.

b)

Komisionální zkoušení: návrh fakultní směrnice připravil a předem předložil prod.
M. Kulich. Kolegium diskutovalo hlavně o znění čl. 1 odst. 4 "Zkoušení
posledního opravného termínu před zkušební komisí”, konkrétně o omezení
zápisů ke zkoušce vyžadující sestavení komise. Doporučilo děkanovi, aby věc dal
posoudit právníkovi, a prod. M. Kulichovi najít přiléhavější/výstižnější formulace
textu směrnice. Výsledek nechá děkan kolegiu posoudit per rollam případně na
příštím zasedání kolegia děkana.

c)

Legislativní úprava budoucích přestupů – RUK požádal o odpovědi na několik
konkrétních otázek, s cílem získat vyjádření fakult k zakotvení možnosti přestupů
mezi studijními programy po přijetí novely VŠ zákona, která má mj. i toto
ustanovit. Po konzultaci s garanty programů vypracoval prod. M. Kulich
stanovisko, jehož znění měli členové KD předem k dispozici. Kolegium děkana
toto stanovisko vzalo na vědomí, akceptovalo a pověřilo prod. M. Kulicha, aby
vyjádření předal na RUK.

d)

Změna směrnice děkana č. 6/2020 o poplatcích za CŽV: KD bez námitek
souhlasilo s tím, aby do směrnice byla přidána položka týkající se
jednosemestrálního kurzu U3V (cena 250,- Kč za jednosemestrální kurz, pro
členy spolku Matfyz Alumni a klubu Alumni UK cena 100,- Kč za kurz).
Stalo se po KD: Kvůli snadnější orientaci čtenáře webu byla změna provedena
vydáním nové směrnice obsahující předmětné údaje. Viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-18-2020

e)

Implementace tzv. narušené doby studia – míní se období od 1. 3. do 31. 8. 2020,
které se do doby studia nezapočítává – do odměn doktorandům za včasné
ukončení studia. Jde o motivační opatření fakulty, kdy dostává mimořádné
stipendium ve výši 30 tis. Kč doktorand/ka zdárně dokončivší studium nejpozději
za standardní dobu studia plus 1 rok. Stipendium je udělováno z prostředků sekcí,
postup je jednotný pro všechny tři sekce. Po diskusi se vedení fakulty shodlo na
prodloužení rozhodné doby o 6 měsíců, tj. do 31. 3. 2021 (vztahuje se na studující
doktorského studia, kteří by za běžných okolností končili studium nyní; nejde tedy
o obecné prodloužení). Studenty o věci uvědomí studijní oddělení e-mailem, Z:
prod. M. Kulich.

Prod. V. Kuboň
f)
Změna harmonogramu akademického roku 2020/2021: prod. V. Kuboň uvedl, že
myšlenka prodloužit zkouškové období o 14 dnů (tedy do 28. 2. 2021) a odsunout
výuku v letním semestru rovněž o 14 dnů (se všemi termíny, které s tím
souvisejí), má velkou podporu. K diskusi je i prodloužení období pro konání SZZ.
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Orientačně upravený harmonogram dal prod. V. Kuboň do podkladů. Diskusí
dospělo vedení fakulty k závěru navrhnout rektorátu UK změnu fakultního
harmonogramu zatím jen v zimním semestru. Letní semestr bude předmětem úvah
na jaře 2021, podle konkrétních okolností. Prod. V. Kuboň připraví a na RUK co
nejdříve
odešle
návrh
změn.
Stalo se po KD: Návrh změn byl na RUK odeslán. RUK odpověděl vstřícně,
některé navržené změny zřejmě budou součástí novely univerzitního
harmonogramu.

3.

g)

Odevzdávání tištěných/vázaných verzí závěrečných prací: vedení fakulty se
rozhodlo vydat opatření, které obdobně jako v letním semestru minulého
akademického roku zruší pro období zimního semestru akad. roku 2020/21
povinnost odevzdávat závěrečné studentské práce vytištěné a svázané. Prod.
V. Kuboň připraví na příští KD návrh tohoto opatření.

h)

(Navazuje na bod 2d) zápisu z KD konaného dne 4. 11. 2020.) Na podnět prod.
J. Sgalla, který tlumočil připomínky kolegia informatické sekce, se KD vrátilo
k návrhu směrnice o zavedení role vedoucích učitelů studijních skupin. Děkan
připomněl časovou a hierarchickou posloupnost projednávání těchto a podobných
dokumentů. Návrh směrnice byl v předepsané 9denní lhůtě zaslán jednateli AS
MFF UK jako jeden z bodů programu senátu na 18. 11. 2020, nebyl tedy prostor
na to, aby KD na zasedání 18. 11. 2020 probíralo návrhy na obměňování
terminologie; jako jedinou výjimku KD akceptovalo přidání slůvka „zpravidla“ ve
druhém odstavci čl. 2.
Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 16/2020, působnost vedoucích
učitelů studijních skupin, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-16-2020

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemník fakulty
a)
KD akceptovalo vydání příkazu ke kontrole požární ochrany a BOZP. Úpravy
textu dokumentu učiní děkan.
Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 10/2020, kontrola požární ochrany
a bezpečnosti práce na MFF UK, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/prikaz-dekana-c-10-2020
b)

Vedení fakulty nevyhovělo žádosti společnosti DíkyČau, s. r. o., natáčet
v hlavním vestibulu fakultní budovy v Troji záběry pro film ČT. Důvodem je
platný nouzový stav.

c)

(Navazuje na bod 3b) zápisu z jednání KD konaného 4. 11. 2020.) KD
akceptovalo upravené znění směrnice o kalkulacích.
Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 17/2020, pravidla pro kalkulaci
nákladů za plnění poskytované mezi útvary a činnostmi Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy, viz:
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https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-17-2020
Prod. Z. Doležal
d)
Dynamický nákupní systém (DNS): na připomínku prod. Z. Doležala, že
požadavky např. ÚČJF na nákupy čekají na děkanátu na vyřízení a časový skluz
se prodlužuje, reagovali děkan a tajemník. Objem požadavků v tomto období
vzrostl natolik, že není v silách jedné pracovnice rychle je zvládnout. Po schůzce
děkana, tajemníka, vedoucí hospodářského oddělení a Mgr. I. Dvořákové, která se
uskutečnila minulý týden, byla operativně zajištěna externí profesionální
výpomoc. Vedle toho byl na fakultním webu i na portálu Jobs.cz zveřejněn inzerát
na obsazení pracovního místa referenta pro agendu veřejných zakázek na MFF
UK; termín uzávěrky přihlášek připadá na 12. 12. 2020.
Stalo se po KD: Tajemník fakulty po konzultaci s děkanem a vedoucí HO dne
24. 11. 2020 oznámil pracovištím fakulty, že dnem 24. 11. 2020 je pozastaven
příjem požadavků na nákup prostředků výpočetní techniky prostřednictvím
Dynamického nákupního systému, a to v předstihu 4 pracovních dnů před
termínem 30. 11., stanoveném Směrnicí děkana č. 5/2020. Další nákupy budou
realizovány podle Směrnice děkana č. 5/2020, pravidla pro zadávání veřejných
zakázek kategorie I., II. a III. na dodávky a služby.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
KD schválilo, aby posluchárna v pavilonu IMPAKT, která ponese jméno
profesora Jiřího Matouška (podle stávající pasportizace je to posluchárna N1
budovy), byla vlevo u vstupních dveří do N1 z chodby doplněna o obraz či
grafiku vhodně připomínající osobnost J. Matouška. Dílo vytvoří ak. malíř
Zdeněk Netopil, o jeho nabídce bude za vedení fakulty jednat prod. L. Skrbek.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
KD vzalo na vědomí informaci, že nabídku na místo tajemnice MFF UK přijala
Ing. Blanka Svobodová, která současně potvrdila úmysl přejít na fakultu z FF UK
cca v polovině ledna 2021.
Stalo se po KD: Po dohodě, akceptované všemi zainteresovanými stranami,
nastoupí Ing. Svobodová na místo tajemnice dne 20. ledna 2021.
Prod. M. Vlach
b)
KD vzalo bez výhrad na vědomí, že Bc. J. Suchomel z OPMK bude celým svým
úvazkem placen z rozpočtu MFF UK od 1. 1. 2021 (nyní bylo 0,2 úvazku placeno
z IP projektu ÚVT, který garantovali prod. M. Vlach a doc. P. Svoboda).

6.

PROPAGACE
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Děkan
a)
Kalendář MFF UK na rok 2021 bude věnován pavilonu IMPAKT. Děkan spolu
s OPMK vybral fotografie, které budou do kalendáře použity (snímky byly
uložené v podkladech pro KD). KD schválilo použít jednu z fotografií jako
fakultní novoročenku; novoročenky budou letos výhradně elektronické, pro
potřeby vedení s podpisem děkana/proděkanů. Poptávku členů vedení bude
evidovat vedoucí OPMK.

7.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Děkan upozornil na nutnost zpracovat v nejbližší době nový Dlouhodobý
strategický záměr MFF UK na roky 2021+. RUK si přeje, aby DSZ fakult byly
schváleny jak na fakultní úrovni, tak na úrovni UK nejpozději do konce června
2021. K projednání: strategie přípravy DSZ včetně dokumentu o plnění
Aktualizace DZ na rok 2020. Osnova pro nový DSZ bude do značné míry
kopírovat schválený univerzitní dokument a bude k dispozici na společném
úložišti.
Prod. J. Sgall
b)
PES: spoluautory protiepidemického systému jsou absolventi MFF UK pánové
Kulveit a Gavenčiak. K dotazu prod. J. Sgalla, jak na fakultě přistoupit k novým
opatřením, děkan uvedl, že to bude předmětem jednání krizového štábu fakulty.
Stalo se po KD: Krizový štáb děkan svolal na 20. 11. 2020, závěry jsou zveřejněné
na obvyklém místě fakultního webu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Na program jednání VR MFF UK dne 2. 12. 2020 jsou zařazeny tyto návrhy na
jmenování docentem:
(14:15 hod.) RNDr. David Hoksza, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství
(15:30 hod.) Mgr. Marek Cúth, Ph.D., Katedra matematické analýzy
(16:45 hod.) Ing. Michal Malinský, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky.
Děkan požádal, aby OVZS uvědomilo o časech habilitačních přednášek pracoviště
uchazečů, kvůli možnosti připojit se on-line.
b)

ERC pipeline: OVZS eviduje 15 zájemců o grant, podrobnější přehled byl
v podkladech pro KD, spolu s informacemi o podpoře ze strany MFF UK.

Prod. M. Vlach
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c)

d)

2.

Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae převzal prof. RNDr. Petr
Němec, Ph.D., viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/donatio-universitatis-carolinaepro-prof-petra-nemce
Zprávu o tom obdržel prod. M. Vlach od Mgr. V. Hájka, vedoucího OVV UK.
MFF UK je zapojena do jednoho z největších českých výzkumných projektů při
výzkumu klimatických změn v ČR. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/odstartoval-projekt-perun.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. V. Kuboň
a)
Kvalita
vzdělávací
činnosti:
termín
on-line
setkání
k uvedené
agendě/problematice byl pro MFF UK určen na 27. 11. 2020, 11:00 hodin.
Podklady k tomuto jednání, které poslal RUK, poskytl prod. V. Kuboň celému
kolegiu děkana e-mailem. Účast přislíbili děkan a proděkani V. Kuboň, M. Kulich
a J. Franc. Vítáni jsou případní další zájemci.
Prod. M. Vlach
b)
Kurzy Kariérního a poradenského centra MFF UK běží on-line, včetně výhradně
zaměřené specializované nabídky pro studenty 1. ročníků. Kurzy orientované na
prevenci studijní neúspěšnosti budou financovány ze zdrojů určených na pomoc
studentům se speciálními potřebami (kontaktní osobou na MFF UK je Mgr.
L. Krump, Ph.D.). Více o kurzech na webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofskp/kpc
Děkan
c)
Vedoucí KVOF doc. H. Valentová poslala vedení fakulty výsledky ankety
o praktické výuce ve fyzikálním praktiku a plán krizových scénářů výuky tohoto
předmětu pro nejbližší období.
d)

3.

Předpis Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF UK ve znění ze dne 23. října
2020 je v úplném znění na webu MFF UK, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/predpisy
Na témže místě jsou odkazy na Směrnice děkana č. 11/2020 a č. 12/2020, týkající
se rovněž výplaty stipendií.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemník
a)
KD vzalo na vědomí informace z porady tajemníků fakult UK konané 11. 11.
2020:
i)
COVID-19 (sdělení kvestora + oznámení, že na 1. LF UK je zřízeno nové
testovací místo pro studenty a zaměstnance UK – samoplátce).
ii) Audit v KaM UK. Univerzitní menzy jsou vytíženy univerzitními strávníky
pouhými 5 % své kapacity! Co se týká ubytování, na kolejích je ubytováno
asi 6500 studentů, což představuje zhruba 50 % celkové kapacity KaM UK.
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iii)
iv)

v)

b)

c)

Přehled nově vydaných opatření rektora UK byl součástí podkladů pro KD.
Dne 20. 11. 2020 jedná AS UK, kromě jiného má na programu dělení
financí z tzv. Mikuláše. Předběžné informace ukazují na to, že pravidlo
poskytovat z tohoto zdroje finanční subvence na podporu spojených
mezifakultních požadavků spěje k porušení. Zástupci fakulty v AS UK
záležitost sledují.
Kvestor informoval, že v dohledu je tvorba univerzitního materiálu na
ochranu před sexuálním obtěžováním.

Finanční vyrovnání za výuku pro PřF UK: příslušné faktury byly odeslány (zpětně
bude vypořádána ještě výuka za předchozí dva roky). Ve prospěch rozpočtu
fyzikální sekce fakulty přijde asi 250 tis. Kč
Finanční vyrovnání za výuku pro FSV UK: na děkanův dotaz tajemník fakulty
konstatoval, že veškeré jeho dosavadní urgence a pokusy o vyřešení zůstávají bez
výsledku, k vyúčtování ze strany FSV UK – půjde o pohledávku MFF vůči FSV stále nedošlo. Děkan připomněl, že 10. 11. 2019 uplynulo první výročí schůzky
reprezentací obou fakult, na které byl dohodnut rámec dohody o vzájemné
spolupráci při uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů.
Od té doby MFF UK čeká na návrh smlouvy a na vyúčtování za výuku. Děkan se
osobně obrátí na ředitele IES FSV UK doc. M. Gregora.

Prod. M. Vlach
d)
OPMK vypracovalo a odeslalo na MŠMT podklady pro vratky dotací na ty ze
soutěží, které se kvůli současné situaci nemohly uskutečnit tak, jak to
předepisovala kritéria pro udělení dotace. Přestože byl letošní rok na zisk dotací
od MŠMT nadprůměrný, nepodařilo se ani přes řadu jednání tyto zdroje využít.
Přehled zde:
i)
Náboj - vratka dotace ve výši 185 tis. Kč (peníze byly na účtech MFF UK).
ii) Náboj junior - vratka dotace ve výši 45 tis. Kč.
iii) Česká lingvistická olympiáda - vypravena tzv. žádost o zpětvzetí žádosti
o dotaci (47 tis. Kč).
iv) Matematická Soutěž MASO - vypravena tzv. žádost o zpětvzetí žádosti
o dotaci (39 tis. Kč).

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Dne 5. 11. 2020 proběhla v Troji pracovní schůzka (za fakultu se jí zúčastnili
pánové M. Doležal, A. Líska, P. Michálek a L. Skrbek) s provozovatelkami bufetu
pí Starostovou a pí Brabcovou. Došlo k dohodě o rozšíření bufetu do části prostor
uvolněných po přestěhování knihovny do pavilonu IMPAKT, dále k dohodě
o způsobu a podmínkách instalace lapače tuků LAPOL. SB zajistí potřebnou
prováděcí dokumentaci. Postará se také o vypracování dokumentace, která je
nutná pro přestavbu zbývajících knihovnou uvolněných prostor na respirium pro
studenty a na pracovny pro potřeby fyzikální sekce.
b)

Dne 12. 11. 2020 se v budově na MS uskutečnila další beseda budoucích
uživatelů z informatické sekce s arch. J. Jarošem o stavební adaptaci tzv.
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„rotundy“. Reprezentace informatické sekce nepreferuje ani variantu se stromem,
ani se schody, ale dává přednost vytvoření prostoru s centrálním prvkem se
vzrostlou zelení (skicu si mohlo KD prohlédnout v podkladech). To by dobře
vyhovělo požadavkům studentů na dodatečná pracovní místa v centrální části.
Navíc pan architekt přišel s novou variantou tvaru stolků (kulatých s rovnou
hranou). Z diskuse na besedě vyplynula žádost, aby centrální prvek byl
rozebíratelný. Ještě je třeba dořešit úpravu místa pro studentskou službu (kvůli
lepšímu přehledu do tvaru písmene L) a dopracovat návrh centrální části; podle
mínění zástupců informatické sekce si věc žádá ještě jednu, užší schůzku, které by
byli přítomni pánové L. Forst, J. Jaroš, P. Michálek, J. Sgall a L. Skrbek.
c)

(Navazuje na bod 4f) zápisu z KD konaného 11. 9. 2020.) V Troji se setkali
zástupci fakulty se zástupci ak. sochaře Stanislava Kolíbala a prodiskutovali
umístění Kolíbalovy sochy v areálu. Pro své rozměry (přibližně: délka 5 m, šířka
1 m a výška 3,5 m) musí být monument pevně ukotven na betonovém podstavci.
Prod. L. Skrbek poskytl členům vedení snímky díla – vložil je na společné
úložiště – a informaci, že jednání vyústilo v následující shodu: jak z technických,
tak i z estetických důvodů se jako nejvhodnější jeví centrální umístění před
hlavním vchodem do budovy Vývojových dílen, v trávníku mezi dvěma
asfaltovými chodníky ve směru ke Koleji 17. listopadu.

d)

Dislokace děkanátu – možné přemístění OFSKP z Troje do budovy Ke Karlovu 3,
aby pracoviště děkanátu (včetně případných budoucích) sídlila v jedné budově:
v úvahu připadá několik pracovních variant řešení a ty budou nyní zkoumány.
Pracovní skupina, jejímiž členy jsou děkan a tajemník fakulty, proděkan pro
rozvoj, vedoucí správy budov, vedoucí hospodářského oddělení a proděkan pro
fyzikální sekci, je postupně probere.
Stalo se po KD: Obhlídka prostor budovy Ke Karlovu 3 se uskutečnila dne 24. 11.
2020.

Prod. M. Vlach
e)
Partnerský program: obnovují se smlouvy, čeká se na vyjádření několika dalších
společností. Nabídka studentských témat, která vznikla v rámci partnerské
spolupráce s firmami, je na webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofskp/partnersky-program/nabidka-tematstudentskych-praci.pdf
Ke studentům se informace dostanou jako newsletter prostřednictvím Kariérního
a poradenského centra MFF UK (KPC).
f)

Akce GetConnected, nahrazující Den firem, běží ve spolupráci s CareerMarket
s.r.o. (listopad 2020 – leden 2021), je zapojeno na 30 firem. Více na webu, viz:
https://www.careermarket.cz/veletrhy/getconnected

g)

Memorandum o spolupráci mezi MFF UK a CUIP: návrh textu, který odráží
připomínky prod. M. Vlacha a vedoucí OFKSP, čeká na vyjádření právničky.

h)

Příprava a česko-anglický překlad smluv i dalších dokumentů pro potřeby
OFKSP: po dohodě s prod. M. Vlachem práci zadá vedoucí OFKSP p. JUDr. M.
Hobzovi.
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5.

i)

Kampus Hybernská: v jednání je architektonická změna jednoho z dosud
nezrekonstruovaných pater, konala se schůzka s architektem, odhadem polovina
prostor budoucího MiniScienceCentra by mohla být využita i například pro
propagační činnost MFF UK. Prod. M. Vlach ve spolupráci s RUK a CPPT
připravuje vyhlášení soutěže pro studenty a zaměstnance univerzity na tvorbu
interaktivních exponátů do MiniScienceCentra. MFF UK by na soutěž mohla
přispět sumou zhruba 300 tis. Kč z „fakultních“ IP, zejm. na podporu fakultních
projektů.

j)

Doc. C. Brom připravuje ve spolupráci s ČT:D krátká výuková videa pro děti.
Výsledek bude kromě prezentace v ČT použit také k vědeckým účelům. Práva na
šíření a upravování pořadu podléhají „televiznímu zákonu“. Fakultě zůstanou
práva na používání animací k vědeckým účelům resp. promítání na konferencích
apod. Momentálně se ladí postup a vznik smlouvy; pravděpodobně vznikne
koprodukční smlouva mezi MFF UK a ČT.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Od 1. 1. 2021 je účinné Opatření rektora č. 45/2020, úprava výměry dovolené
zaměstnancům vykonávajícím pedagogickou činnost na UK, viz:
https://cuni.cz/UK-10795.html
b)

6.

(Navazuje na bod 5b) zápisu z KD konaného dne 4. 11. 2020.) Korespondence
děkana s JUDr. Stašou ohledně pojmu „akademický pracovník“ pokračuje, bez
významnějšího pokroku. Zřetelné je snad jen to, že důsledek nových předpisů,
které rozdíl mezi akademickým a neakademickým pracovníkem rozmělňují, je
poněkud nešťastný.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
3. 11. bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi MFF UK, Učenou
společností ČR a Nadačním fondem pro podporu české vědy při US ČR. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/uk-a-jeji-dve-fakulty-podporujiucenou-spolecnost-cr
Následně se připravuje podepsání prováděcí smlouvy, jejíž existenci uvedené
memorandum předpokládá.
b)

DOD: byla předtočena přednáška o studiu, k dispozici je hrubý sestřih. Cestou
koordinátorů byla oslovena pracoviště s popisem nabídky natočení prezentace
pracovišť na „katedrální on-line stánek“ s výhledem zveřejnění v lednu 2021
(v návaznosti na propagační akce Jeden den s fyzikou a Jeden den s matematikou
a informatikou). Připravuje se systém na pokládání dotazů pro on-line část DOD.
Dne 24. 11. 2020 pořádá svůj DOD také FJFI ČVUT, také distanční formou.
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Zveřejněna videa pro Týden vědy a techniky:
- doc. Jana Kalbáčová Vejpravová - Atomárně tenký magnet i supravodič
v jednom aneb soumrak doby křemíkové, viz:
https://youtu.be/kZIyiDbUN9k
za výrazné zapojení se do natočení videa patří dík doc. S. Danišovi z KFKL;
- dr. O. Maršálek, Ph.D. - Laboratoř v počítači: atomy a molekuly v pohybu, viz:
https://youtu.be/PWthSshpdx4
Veletrh Gaudeamus Praha, 19. - 21. 1. 2021: zatím je v plánu prezenční
provedení. Smlouva podepsána (ve výši cca 90 tis. Kč bez DPH), s ohledem na
situaci by platba proběhla až v roce 2021. V jednání je i on-line varianta akce.

c)

d)

e)

Noc vědců 27. 11. 2020: je již jisté, že proběhne pouze on-line formou. On-line
přednášky:
v)
Dr. Rosa - THEaiTRE: Umělá inteligence píše divadelní hru.
vi) Prof. Barták - Jak umělá inteligence pomáhá koordinovat skupiny robotů?
vii) Dr. Bártlová - Matematika koronaviru.
viii) A. Farkaš - Zajímavé fyzikální pokusy nejen s kapalným dusíkem.
Ke každé přednášce bude přidána vědomostní soutěž, výherci získají propagační
předměty fakulty.

f)

MatfyzPress vs. Unimedia: nabídka dr. M. Rychlíka z odboru vnějších vztahů UK
na spolupráci při propagaci nových titulů nakladatelství byla ze strany MFF UK
přijata, realizaci si vezme za svou Ing. Z. Šedina. Prod. M. Vlach poděkoval dr.
M. Rychlíkovi za jeho nabídku, zmínil při této příležitosti dobrou součinnost s
OVV RUK.

g)

Vyšlo několik zajímavých popularizačních a informativních článků – odkazy na
některé z nich jsou uvedeny níže.
i)

ii)

iii)

iv)

Ohlasy předávání letošních cen České hlavičky, cena MFF UK a firmy
Crytur, oceněný Marco Souza de Joode z gymnázia Nad Štolou, více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-universum-zavypocet-rotace-a-tvaru-asteroidu
Výzva zástupců didaktických kateder MFF UK (doc. J. Robová, doc. V. Žák
a doc. C. Brom):
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dobrovolnicka-vyzvavzdelavani-v-dobe-covidu
PRG.AI vyslal do světa první absolventy. viz:
https://www.matfyz.cz/clanky/prg-ai-minor-vyslal-do-sveta-prvniabsolventy
On-line soutěž MaSo:
https://www.matfyz.cz/clanky/prihlaste-se-do-online-matematickesouteze-bude-to-maso.

Zasedání skončilo v 12:29 hodin.
Zapsala:
T. Pávková
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