Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 6. 1. 2021
formou videokonference
(akademický rok 2020/2021)
Přítomni:

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, A. Líska, M. Rokyta,
J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová
přizváni: B. Svobodová (od 10:29 do konce jednání), A. Pelikánová (do 10:00 na
body sub B1b, B3d a B3f)), P. Kolman na bod sub B2c)

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin.
A)

PŘEDŘAZENÉ BODY

Tajemník
a)
Informace o počtu zaměstnanců a studentů MFF UK s pozitivním testem na COVID-19
a zařazených do karantény k datu 4. 1. 2021:
• zaměstnanci: s pozitivním testem 4, v karanténě 1;
• studenti: s pozitivním testem 2, v karanténě 0.
Celkově 7 osob, z toho po dvou ze sekcí I a F, 3 z děkanátu.
Děkan
b)
Děkan svým e-mailem dne 31. 12. 2020 informoval “útvary” a “KD”, že:
- rektor svým opatřením prodloužil mimořádný stav na UK do 22. 1. 2021, viz:
https://cuni.cz/UK-10884.html
- krizový štáb MFF UK zasedal i mezi svátky a 30. 12. 2020 vydal prohlášení, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus ,
v jehož textu se mluví nejen o zkouškovém období ZS, ale je v něm obsažen i odkaz
na stránku, na které lze průběžně sledovat stav přípravy rozvrhu na semestr letní
- byla aktualizována a restrukturalizována i tabulka, shrnující vše, co aktuálně platilo
31. 12. 2020:
https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus/tabulka-aktualniho-stavu-akci-acinnosti-na-mff .
Podrobnější informace o zkouškách připravil ve formě dvou dopisů, pedagogům
a studentům, po dohodě s děkanem proděkan pro studijní záležitosti. Tyto dopisy byly
rozeslány dne 4. 1. 2021.
Stalo se po KD: dne 11. 1. 2021 byly na základě žádosti několika členů akademické obce
tyto dopisy vystaveny na stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Program Cooperatio - stanovisko členů vedení k návrhu, který projednalo RKR dne
14. 12. 2020. Připomínky ke struktuře programů očekává RUK do 10. 1. 2021.
Děkan jednal 5. ledna osobně s p. rektorem a distančně s pror. J. Konvalinkou
a získal od nich další informace o nastavení těchto projektů. Na 7. 1. 2021, 12:30,
svolal děkan schůzku se sekčními proděkany a prod. Z. Doležalem, na které
strukturu projektů proberou podrobně.
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Stalo se po KD: Vyjádření vedení fakulty děkan odeslal na RUK v předepsaném
termínu 8. 1. 2021.
Děkan
b)
Mgr. M. Menšíková se dotázala GAČR, jakým způsobem by mělo být prokazováno
spolufinancování projektu v případě, kdy je v návrhu/dílčí zprávě (DZ) uvedena pro
projekty zahájené v r. 2019/2020 pouze souhrnná částka u "Podpora z ostatních
veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních). Odpověď z GAČR zní, že v DZ stačí
uvést spolufinancování jednou částkou a např. napsat do komentáře poznámku, že
mzdy, u kterých je překročen povolený limit, jsou spolufinancovány. Seznam
konkrétních osob, kterých se spolufinancování týká, je však třeba předložit
v případě kontroly.
Dne 5. 1. 2021 v podvečerních hodinách se uskutečnila schůzka děkana se sekčními
proděkany, proděkanem pro vědu a vedoucími HO, OVZS a ZO. Byly dohodnuty
nové termíny pro vyhotovení tabulek s údaji pro kofinancování.
Některé podněty od vedoucí OVZS a HO byly v materiálech pro KD.
Na jednání KD děkan konstatoval, že sekční proděkani připravili do rána písemnou
instrukci/návod pro akademiky, prod. J. Franc vypracoval tabulku.
Prod. Z. Doležal shrnul aktuální stav. V dílčích zprávách musejí být průměrné
úvazky uvedené. Budou obsaženy v souboru, který zpracovává prod. Z. Doležal
s prod. J. Francem a vedoucím ZO, T: nejpozději do 8. 1. 2021. Dále nabídnou
nástroj – tabulku pro výpočty, a to příští týden. Vedoucí OVZS připravuje pokyny
pro řešitele a pro vedoucí pracovišť. Prod. Z. Doležal poděkoval prod. J. Sgallovi
za výborně formulovaný text návodu. Děkan s prod. J. Sgallem připravili i jeho
anglickou verzi. Vedoucí HO připravuje do instrukcí pro řešitele ještě odkazy na
příslušné formuláře. Bylo dohodnuto, že všechny relevantní údaje z pracovišť či od
řešitelů shromáždí HO, aby je pak interně předalo na ZO. Do pátku 8. 1. 2021 budou
hotové soubory s tabulkami, do úterý 12. 1. 2021 budou na základě tabulek a
instrukcí hotové převody k vynulování účtů.
Prod. J. Franc: k vyúčtování grantů GAČR bude možné předat pracovištím přehledy
úvazků po měsících, které mohou být využity ke kontrole čerpání dotace GAČR
pracovníků v kategorií B. Přehledy budou k dispozici do 24 h po zaúčtování mezd
za období 12/2020. Tabulky budou rozeslány sekčním proděkanům, bude
k dispozici celková tabulka za sekci a listy jednotlivých pracovišť.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Dne 17. 12. 2020 začaly platit změny ve Studijním a zkušebním řádu UK
a v Rigorózním řádu UK, které umožňují distanční zkoušení z jednotlivých
předmětů, u SZZ, doktorských zkoušek a obhajob a rigorózních zkoušek a obhajob.
Shrnutí nově přidaných bodů těchto předpisů mělo kolegium v podkladech.
Kolegium akceptovalo názor prod. M. Kulicha zatím neměnit fakultní vnitřní
předpisy, neboť ty univerzitní jsou dostačující. Potřeba změnit fakultní předpisy se
může projevit poté, až pomine pandemie covid-19.
Prod. V. Kuboň
b)
Dotaz ze studijního oddělení, který prod. V. Kuboň aktuálně na kolegiu tlumočil,
totiž zda lze konat přijímací zkoušky do doktorského studia distančně (jde o zimní
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termín zkoušek), zodpověděl děkan poukazem na univerzitní statut (mimořádný
stav, čl. 66 odst. c)): komise mohou v případě, že je na UK nebo MFF UK vyhlášen
mimořádný stav, jednat distančně, čili probíhá-li přijímací zkouška komisionálně,
lze ji uskutečnit on-line. Pokud nebude prodlužován mimořádný stav na UK tak,
aby pokryl příslušnou dobu zkoušek, je děkan připraven vyhlásit mimořádný stav
na MFF UK.
c)

Doc. P. Kolman upozornil na skutečnost, že uchazeči o studium v bakalářském
studijním programu Informatika vyučovaném v AJ možná nebudou schopni
absolvovat požadované mezinárodní testy. Seznámil KD s vyjádřením právníka,
jak by mohla fakulta postupovat. Prod. M. Kulich poskytl kolegiu záznam
z nedávné porady na RUK, na které mj. zaznělo, že díky vyhlášce MŠMT lze
změnit podmínky přijímacího řízení ještě (nejdéle) 15 dnů před jejich konáním.
Děkan upřesnil, že od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vysokoškolského zákona
(č. 495/2020 Sb.), která dovoluje vysokým školám odchýlit se v mimořádných
situacích od běžné praxe. Vysoké školy mohou například využívat distanční formu
výuky a zkoušek, upravovat harmonogram akademického roku a podmínky
přijímacího řízení. Děkan požádal studijní proděkany a doc. P. Kolmana, aby
napsali návrh na úpravu podmínek pro přijímací řízení, který předloží ke schválení
fakultnímu akademickému senátu, ve zkrácené lhůtě. Znění novely VŠZ pošle doc.
P. Kolman právníkovi, kvůli ujištění o správné interpretaci ze strany vedení fakulty.
Podle prod. V. Kuboně bude pravděpodobně potřeba změnit ještě další podmínky
přijímacího řízení (např. zkoušky z českého jazyka pro cizozemce formou on-line).
Po diskusi zda nepočkat, až budou shromážděny všechny požadavky na změny
podmínek přijímacího řízení, vyhověl děkan návrhu doc. P. Kolmana podat návrh
změny týkající se anglicky vyučovaného programu bez odkladů. T: 11. 1. 2021.
Návrhy na změny v podmínkách přijímacího řízení pro česky vyučované programy,
budou-li potřebné, včas předloží prod. V. Kuboň.

Děkan
d)
Ustanovení koordinátorů studijních programů v oblastech vzdělávání: děkan
obdržel od proděkanů následující návrhy:
• sekce F: prof. Marek Procházka pro oblast vzdělávání Fyzika v navazujícím
magisterském studiu; prof. Josef Štěpánek pro oblast vzdělávání Fyzika
v doktorském studiu; pro oblast vzdělávání Fyzika v bakalářském studiu není
potřeba funkci koordinátora ustanovovat, neboť v této oblasti existuje na MFF
UK jen jeden bakalářský studijní program.
• sekce M: doc. Štěpán Holub pro oblast vzdělávání Matematika v bakalářském
a navazujícím magisterském studiu, doc. Petr Knobloch pro oblast vzdělávání
Matematika v doktorském studiu;
• sekce I: doc. Pavel Töpfer pro oblast vzdělávání Informatika v navazujícím
magisterském studiu; prof. Roman Barták pro oblast vzdělávání Informatika
v doktorském studiu; pro oblast vzdělávání Informatika v bakalářském studiu
není potřeba funkci koordinátora ustanovovat, neboť v této oblasti existuje na
MFF UK jen jeden bakalářský studijní program.
• doc. Jarmila Robová, CSc. pro oblast vzdělávání Učitelství v bakalářském a
navazujícím magisterském studiu.
Příplatek za tuto funkci půjde k tíži sekčních zdrojů, sekční proděkani/vedoucí
dotčených pracovišť zahrnou výši příplatku do na nastavení mezd od 1.1.2021.
Stalo se po KD: Děkan koordinátory jmenoval.
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3.

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

Odkud
RUK
RUK

b)

Kam
7242-01/7242PROV
700-01/700PROV

Částka v Kč Fin. prostředky Poznámky
252 000 neinvestiční
zahr. studenti - stipendia
302 782 neinvestiční
zahr. studenti - prostředky
na pobyt

Cestovní pojištění má fakulta smluvně sjednané s pojišťovnou Uniqa. Jmenovaná
pojišťovna rozšiřuje své produkty a nabídla fakultě pojištění v souvislosti s covid19. Pojistné podmínky jsou v přípravné fázi, předběžné finanční náklady se jeví
jako velmi přijatelné. KD nemělo námitky proti případnému rozšíření stávající
pojistné smlouvy, předtím by ale děkan rád znal konkrétní pojistné podmínky.
Vedení schválilo návrh tajemníka ponechat výši finanční spoluúčasti zaměstnanců
fakulty za kartu na cestovní pojištění beze změny.
Tajemník připomněl, že UK vysoutěžila nového pojistného makléře a tato
makléřská společnost organizuje výběrové řízení na pojišťovací služby pro UK
včetně cestovního pojištění.

Prod. J. Franc
c)
Objednávky v CIS: bylo by užitečné zadávat do systému CIS objednávky i na zboží
a služby nakupované v rámci smluv (s možnou výjimkou na pravidelně se opakující
menší platby – telefony apod.). V současné době nemá ani HO ani další osoby
odpovědné za rozpočty přehled o těchto nákupech. Může se jednat i o vysoké částky
za položky nakupované např. v rámci systému DNS. Vedoucí HO tuto ideu
podporuje. Děkan připomněl historii zřízení systému CIS a tehdejší požadavky
vedení fakulty, které možnost zavedení této funkcionality požadovaly. Vzhledem
k tomu, že prod. J. Franc o věci už začal jednat s dr. P. Zakouřilem, pověřil ho děkan
v tomto jednání pokračovat, a to za účasti vedoucí HO. Zjistí, co systém v současné
době umožňuje, co se využívá, a jak pracné a možné by bylo spuštění funkcionality.
Prod. M. Vlach poznamenal, že existují i faktury, které jsou vystavovány bez
objednávky, pouze na základě uzavřené smlouvy, a že pro tyto případy by nutnost
tvořit objednávku nebylo rozumné požadovat.
Děkan
d)
Platební karty pro služební účely: Komerční banka, podobně jako další bankovní
domy, zpřísnila či se postupně ještě více chystá zpřísnit pravidla pro vydávání
a užívání platebních karet, která znemožní, aby kartu používal někdo jiný, než její
vlastník; situaci vyložila vedoucí HO a děkan. Konečný seznam zaměstnanců, kteří
budou držiteli karet, dojedná vedoucí HO se sekčními proděkany. Pojem „držitel“
musí být naplněn doslova, tedy není možné kartu „půjčovat“!
Prod. M. Vlach
e)
Prod. M. Vlach nanesl problém dovolených, a sice pod dojmem toho, že od 1. 1.
2021 je čerpání dovolené vyjádřené počtem hodin a nikoli počtem dní. Děkan vložil
do podkladových materiálů vyjádření právničky k pravidlům pro čerpání
dovolených; nelze čerpat méně než půlden/4 hodiny. Krátký komentář k realitě na
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fakultě pronesl tajemník (pracoviště by měla mít předem vypracovaný a vedoucím
schválený plán dovolených). Prod. M. Vlach doporučil zvážit změnu interního
formuláře dovolenky. Děkan vysvětlil, že to není nutné, neboť dovolenou si lze
i nadále vybírat po dnech, pouze její evidence (na ZO a k vidění například na
výplatní pásce) bude vedena po hodinách. Pracovník s ročním nárokem na 40 dnů
dovolené, pracující na plný úvazek, bude mít tedy na začátku roku evidováno
k vybrání 320 hodin dovolené a za každý vybraný den se mu odečte 8 hodin;
podobně pracovník s ročním nárokem na 40 dnů dovolené, pracující na 50%
úvazek, bude mít na začátku roku evidováno k vybrání 160 hodin dovolené a za
každý vybraný den se mu odečtou 4 hodiny. Děkan proto doporučil nechat
dosavadní praxi beze změny, přepočet dnů na hodiny provede ZO, čeká k tomu
příslušnou elektronickou aplikaci. Prod. M. Vlach požádal, aby tedy stávající pdf
formulář dovolenky alespoň dostal editovatelnou formu.
f)

4.

Poslanecká sněmovna schválila tzv. stravenkový paušál (sněmovní tisk č. 910). KD
se shodlo na zavedení výplaty tohoto paušálu namísto dosavadních stravenek, a to
jakmile to bude technicky možné. Podle odhadu vedoucího ZO může být na UK
potřebný software nasazen v prvním pololetí kalendářního roku. Umožní-li to
finanční situace fakulty, šlo by zvýšit příspěvek fakulty z dosavadních 55,- na 60,Kč na jeden odpracovaný den. I s tímto KD souhlasilo.
Stalo se po KD: Dne 15. 1. 2021 došlo ke schůzce zástupců vedení fakulty
a zástupců odborové organizace MFF UK, kde byla diskutována i tato otázka.
Došlo k jednoznačné shodě na zavedení stravenkového paušálu jednotně pro
všechny zaměstnance MFF UK, jakmile bude k dispozici softwarová podpora.
V okamžiku změny budou dobrány a vyúčtovány stravenky; nový stravenkový
paušál se poté bude vyplácet zpětně za předchozí měsíc v souladu s počtem
odpracovaných dní.

PROVOZ A ROZVOJ
Děkan
a)
Během svého novoročního setkání u p. rektora (5. 1. 2021) se děkan dotkl otázky
financování opláštění budovy v Troji, do které mj. zatéká, z tzv. Mikuláše. Možnost
není vyloučena, děkan tedy požádal prod. L. Skrbka o zpracování dobře podložené
žádosti.
Prod. L. Skrbek
b)
Návrh střednědobého záměru na částečnou reorganizace pracovišť děkanátu, jejímž
hlavním cílem je soustředit pracoviště děkanátu do budovy Ke Karlovu 3,
v materiálech předložil a na jednání komentoval prod. L. Skrbek. KD nemělo proti
návrhu námitky, souhlasilo s tím, aby SB zajistila vypracování variantní studie na
rekonstrukci zasedací místnosti sousedící s podatelnou v budově KK3. Děkan
zdůraznil, že nutným předpokladem pro realizaci přednesené koncepce jsou v první
fázi úpravy prostor, do nichž se přestěhují někteří pracovníci KG a KCHFO.
Konkrétní změny v dislokaci děkanátních pracovišť pak vyplynou z úvah
o struktuře včetně jejích případných změn. Prod. Z. Doležal uvedl, že OVZS by
uvítalo své umístění v jednom prostoru (v těsně sousedících místnostech). Prod.
M. Vlach doporučil řešit bezbariérový přístup do budovy Ke Karlovu 3, až do
horních pater.
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Ing. B. Svobodová se vyjádřila ve prospěch umístění děkanátu pod jednu střechu,
pracoviště a místnosti by si ráda po svém nástupu do funkce tajemnice fakulty
osobně prohlédla.
c)

Pořízení stálé výzdoby - květináčů se zeleným rostlinstvem - do společných prostor
pavilonu IMPAKT, tedy do prostor spadajících pod správu budov: požadavek
z informatické sekce nechal vedoucí SB P. Michálek posoudit z hlediska požární
bezpečnosti, současně požádal o mínění autory projektu budovy, oba architekty
Jaroše. Stanovisko bezpečnostního a požárního technika je jednoznačně záporné,
výzdobě nejsou nakloněni ani architekti (jakkoliv nemají v této debatě právo veta).
Diskusi KD, ve které zazněly různé názory, děkan uzavřel s tím, že jednoznačně
podstatné je hledisko požárního referenta a pro něj osobně i přání architektů, jejichž
názor na výzdobu budovy, kterou navrhovali, je připraven respektovat.

Prod. M. Vlach
d)
Parkovací místa na Karlově (pro zaměstnance fakulty): prod. L. Skrbek
prodiskutoval s vedoucím SB iniciativní návrh prod. M. Vlacha zahájit kroky
k rozšíření parkoviště aut pod budovou Ke Karlovu 5. Uvedl, že pod trávníkem
vedle míst určených k parkování jsou umístěné vrty, takže tam by bylo parkování
problematické, navíc není žádoucí ubírat zelené plochy. Nabízí se řešení, které by
situaci mohlo alespoň částečně zlepšit, totiž namalovanými linkami vyznačit na
stávajících parkovištích místa tak, aby řidiči parkovali své vozy efektivněji. Tím by
se dalo získat až 7 míst. KD s tím souhlasilo. Prod. L. Skrbek na závěr diskuse
připomněl, že ve srovnání s Karlovem jsou u budov fakulty v Karlíně a na Malé
Straně parkovací možnosti ještě omezenější. Děkan v souladu s tím konstatoval, že
na dvoře v Karlíně je teoreticky 5 parkovacích míst, z toho 1 je tradičně k dispozici
správě budov a 1 pro nakladatelství MatfyzPress. Pro cca 120 zaměstnanců, pro
hosty a dodavatele jsou tedy k dispozici 3 parkovací místa, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/budovy-a-arealy/karlin#k.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Prod. V. Kuboň
a)
Fakultní koordinátor kvality vzdělávání: podrobnější popis práce pro tuto pozici
RUK již poslal, fakulta místo obsadí nejpozději od 1. 2. 2021 s výhledem
financování na 5 let, 75 % mzdových nákladů bude fakultě refundovat RUK. KD
vzalo bez námitek na vědomí, že na uvedené místo bude přijata Bc. Magdalena
Kokešová. Zatím bude M. Kokešová užívat místnost ve Fyzikálním ústavu UK, je
to ovšem dočasné řešení. Potřebné formality spojené s přijetím bude prod.
V. Kuboň konzultovat s prod. M. Vlachem a vedoucím ZO.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Ediční politika fakulty – diskuse k případným změnám (e-skripta), příprava
koncepce industriálního studenta: prod. M. Vlach navrhl zařadit diskusi k těmto
bodům na přelom ledna a února. Dosud platné dokumenty týkající se ediční činnosti
fakulty jsou tyto:
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i)

ii)

7.

Statut nakladatelství:
https://www.mff.cuni.cz/cs/nakladatelstvi-matfyzpress/statutnakladatelstvi-matfyzpress
Ediční směrnice:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-asmernice-dekana/smernice-dekana-c-8-2017.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Výnosy děkana - čistka 2021: soupis dosud platných děkanových výnosů opatřený
poznámkami JUDr. M. Semíkové dostalo KD a RKD, děkan je požádal o kontrolu
a návrhy řešení, T: průběžně, s dokončením 31. 3. 2021.
Stalo se po KD: Soupis je na sdíleném úložišti.
b)

Plnění Aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK na rok 2020:
nultá verze zprávy je na sdíleném úložišti, finální redakci materiálu před jeho
odesláním akademickému senátu fakulty provedou prof. J. Kratochvíl a děkan.

c)

Návrh dlouhodobého strategického plánu fakulty na čtyřleté období: osnovu
vycházející ze schváleného univerzitního záměru načrtne děkan (AS UK projedná
univerzitní záměr ve druhé polovině ledna).
Aktualizace plánu fakulty na rok 2021: na sdíleném úložišti KD je dokument
s body, které do budoucna načrtl prod. M. Vlach.

d)

Matfyzácký ples v březnu 2021: děkan v předvánoční korespondenci se zástupci
Spolku Matfyzák vyslovil přesvědčení, že s vysokou pravděpodobností nebude
v březnu 2021 platit takový stupeň PES, aby bylo možné ples konat. Tento názor
zastává dosud a spolu s ním ho sdílelo i kolegium děkana.
Stalo se po KD: Vedení MFF UK po vzájemné dohodě s pořádajícím spolkem
Matfyzák ples, plánovaný na letošní březen, zrušilo. Oznámení je na fakultním webu
zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zruseni-plesu-mff-uk

e)

Dílčí změna Jednacího řádu VR UK: připomínky může fakulta poslat univerzitnímu
akademickému senátu do 8. 1. 2021, 12:00 hodin. Návrh byl v podkladech. Vedení
MFF UK nemá připomínky.
Děkan připravuje návrh novely Jednacího řádu VR MFF UK, neformálně věc
konzultoval s pror. A. Gerlochem.

f)

Novoroční přijetí děkana u JM (na pozvání JM) dne 5. 1. 2021; témata, která byla
diskutována: projekty Cooperatio, Mikuláš, kariérní řád, strategický záměr fakulty,
UK vlastníkem nemovitostí „Milada“ a „Miluška“ (jak s tímto majetkem naložit lezecká stěna, školka, ubytování pro zahraniční studenty nebo post-docs – náměty
na využití pan rektor očekává do konce ledna).

Prod. J. Franc
g)
Soutěžní sportovní část akce Matfyz v pohybu byla ukončena. Výsledky budou
vyhlášeny koncem ledna tohoto roku na webu fakulty. Prod. J. Franc požádal
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o zajištění cen pro vítěze a trička pro účastníky. Zajistí OPMK, podobně jako
v minulosti např. pro Děkanský sportovní den. KTV dá s dostatečným předstihem
informaci o předání cen na OPMK, toto předání je odloženo cca na přelom měsíců
května a června, záleží na vývoji epidemiologické situace. Děkan je připraven
zaplatit ceny z fondu děkana.
Podle sdělení KTV mohou studenti mimo soutěž zasílat za účelem splnění
podmínek pro udělení zápočtu z předmětu “Zájmová tělesná výchova”
videozáznamy o svých sportovních aktivitách až do 10. 1. 2021.
Prod. V. Dolejší
h)
Pracovníci matematické sekce si pochvalují komunikaci se zaměstnaneckým
oddělením fakulty prostřednictvím ESSS, ve srovnání s tím jim nyní připadá
úřadování s hospodářským oddělením jako méně pohodlné, když HO vyžaduje
fyzicky podepsané dokumenty. Vedoucí HO děkanovi vysvětlila důvody, které
k tomu vedou (jde zejména o finanční převody).

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Na konci prosince 2020 vyšlo několik opatření rektora týkajících se grantových
projektů Progres, Primus, GAUK a SVV. Přehled těchto opatření s vyznačením
hlavních změn připravený OVZS byl členům KD k dispozici v podkladech. Protože
velká část opatření se týká nově získávaných, a nikoliv běžících projektů, je pro
MFF UK aktuální pouze změna limitů v projektech GAUK. Řešitelé budou
informováni cestou OVZS. Z: prod. Z. Doležal.
b)

Opatřením rektora č. 56/2020 byl vyhlášen nový ročník soutěže Primus, interní
termín pro podání žádostí vyprší dne 9. 4. 2021. Informace bude rozeslána cestou
ovzs-l, současně na věc upozorní sekční proděkani ve svých sekcích.

Prod. M. Vlach
c)
Česká republika má nového zástupce v Evropské radě pro výzkum (ERC). Dr. Alice
Valkárová z ÚČJF MFF UK byla jmenována členkou Vědecké rady ERC. Nové
funkce se ujme od ledna. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dr-alice-valkarova-clenkouvedecke-rady-erc
d)

Absolvent MFF UK a současný doktorand Mgr. Petr Král (KFKL) získal třetí místo
v soutěži o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách, kterou každoročně
vyhlašuje strategický partner fakulty- turnovská společnost Crytur. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-crytur-pro-absolventamatfyzu

e)

Dne 31. 12. 2020 byla vydána kniha Malostranská rotunda sv. Václava v Praze.
Předběžná prodejní cena činí 750 Kč. Prod. M. Vlach pověřil Ing. Z. Šedinu,
vedoucího nakladatelství MatfyzPress, aby pro zájemce z fakulty zajistil i prodej
prostřednictvím www.matfyzpress.cz
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Více např. na webu zde:
http://archeopraha.cz/files/clanky/rotunda-kniha_reklama_a4_72dpi.pdf.
Titul by mohl připadat v úvahu na ocenění některou z univerzitních cen.
Děkan
f)
KD per rollam schválilo vydání Směrnice děkana č. 24/2020, která upravuje
jednání vědecké rady fakulty v podmínkách mimořádného stavu na UK nebo na
MFF UK s ohledem na čl. 66a) Statutu UK. Směrnice byla vydána 22. 12. 2020,
nahrazuje Směrnici děkana č. 10/2020 a umožňuje distanční jednání VR MFF UK
např. dne 6. 1. 2021. Viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-24-2020

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Studentská anketa za zimní semestr tohoto akademického roku proběhne stejným
způsobem jako loni, sběr dat započne 11. 1. 2021 a skončí 5. 3. 2021. Děkan a prod.
M. Kulich navrhnou modifikaci kritérií pro selekci nejlépe hodnocených učitelů.
T: 15. února 2021.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemník
a)
Nařízením vlády č. 487/2020 Sb. byla stanovena výše minimální mzdy pro rok
2021. Na fakultě se týká především pracovníků správy budov, vedoucí SB ve
spolupráci s vedoucím ZO už spočítali, že oproti loňsku se zvýšení promítne do
letošního rozpočtu SB sumou asi 300 tis. Kč navíc. Děkan upozornil, že je zvýšena
také hodinová mzda v rámci DPP a DPČ.
Stalo se po KD: zvýšení minimální mzdy má také vliv na hodnoty tzv. zaručené mzdy,
tedy součtu tarifní mzdy a osobního ohodnocení, který musí být pro jednotlivé
kategorie pracovních činností vyšší než hodnoty stanovené vládou. Děkan
komunikuje s RUK ohledně příslušných tabulek zaručených mezd a bude o tomto
bodu podrobněji informovat na příštím zasedání KD.
b)

4.

KD vzalo na vědomí Opatření rektora č. 54/2020, dodatek č. 6 k Opatření rektora
č. 52/2017, kterým jsou určité pozemky v Libni svěřeny mj. do správy MFF UK.
Reálně jde o napravení – byť stále nikoli stoprocentní – nepřesností v údajích
o správě majetku UK.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. M. Vlach
a)
KPC: GetConnected – momentálně je zapojeno 35 firem. Viz:
https://www.careermarket.cz/…ted
b)

Partnerský program: podepsána smlouva s Kriminalistickým ústavem.
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5.

c)

CUIP
i)
Ve stádiu stále se připravuje licenční smlouva s firmou Datlowe (+ ÚFAL),
ii) pro ÚFAL byla připravena licenční smlouva, ta tentokrát nejde přes CUIP,
ale přímo z fakulty.

d)

Kampus Hybernská: rektor UK a primátor Hlavního města Praha podepsali 22. 12.
2020 partnerskou smlouvu. Dne 5. 1. 2021 byl zvolen předsedou správní rady PhDr.
Pavel Sitek, Ph.D., z MHMP, členem správní rady z MFF UK je prof. RNDr. Jan
Kratochvíl, CSc. Vize projektu a manuál byly v podkladech pro jednání KD. Prod.
M. Vlach připravuje vyhlášení soutěže na obsahovou „matfyzáckou“ náplň
ScienceCentra, oslovena budou primárně didaktická pracoviště a studenti fakulty
(stipendium z fakultního IP 2021).
Stalo se po KD: Podrobnou tiskovou zprávu UK poskytl kolegiu prod. M. Vlach,
současně je zpráva na univerzitním webu, viz:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11578&locale=cz

e)

Vyhodnocení Institucionálního plánu UK 2019-2020 za rok 2020: pokyny pror. J.
Hály (čj. UKRUK/475469/2020-3) předal prod. M. Vlach e-mailem doc. Pavlu
Svobodovi. Děkana ujistil, že vyhodnocení bude odevzdáno v předepsaných
termínech.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Na dotaz prod. J. Sgalla ohledně jarního kola výběrových řízení na obsazení
pracovních míst (konkursů) děkan stanovil, že návrhy na vypsání konkursů očekává
od sekčních proděkanů do 28. 2. 2021.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Vedoucí UK Media Dr. M. Rychlík dal podnět k navázání spolupráce mezi UK
Forum a nakladatelstvím MatfyzPress, díky které budou zveřejňovány např.
recenze na vydané knihy a informována akademická veřejnost o novinkách. Viz
např.:
https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/7766-antropocen-astronauti-iorientalista-knizni-vanocni-tipy-s-otiskem-uk
b)

Probíhají inovace webu pro absolventy, informační kampaň vypukne nejspíš na
jaře. Viz:
https://www.matfyz-alumni.cz/

c)

Aktuální články:
i)
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vyzva-vzdelavani-v-dobecovidu-pokracuje
prod. M. Vlach projednal téma s redakcí UK Média, pravděpodobně vznikne
speciální článek MFF UK také pomáhá v době Covidu,
ii)
https://www.matfyz.cz/clanky/spojeni-s-matfyzem-petr-zinburg
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iii)
iv)
v)

7.

další díl série rozhovorů s nestory Matfyzu,
https://www.matfyz.cz/clanky/matematika-koronaviru-tajemstvi-cisla-r
interpretace pojmů z médií
https://www.matfyz.cz/clanky/svet-za-kovovym-sklem
zajímavosti ze světa fyziky
https://www.matfyz.cz/clanky/michaela-valachova-k-meteorologii-meprivedla-skautska-vyzva
rozhovor s absolventkou MFF UK a moderátorkou počasí CNN Prima News.

RŮZNÉ
Prod. M. Vlach
a)
Novoroční přání děkana fakultní veřejnosti bylo zveřejněno 1. 1. 2021:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/novorocni-prani-dekana-mff-uk
Letos poprvé je součástí novoročního děkanova přání také přibližně 20minutový
rozhovor, který s děkanem fakulty vedl student A. Farkaš, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/multimedia
b)

Vznikla nová “rubrika” s podcasty o dění na fakultě:
https://www.matfyz.cz/podcast.

Prod. L. Skrbek
c)
Nový jaderný reaktorek na FJFI ČVUT a jeho uvedení do provozu: prod.
Z. Doležal přijal nabídku prod. L. Skrbka, aby se akce také zúčastnil.
Zasedání skončilo v 12:49 hodin.
Zapsala:
T. Pávková
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