Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 17. 2. 2021
formou videokonference
(akademický rok 2020/2021)
Přítomni:

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall,
L. Skrbek, B. Svobodová, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin.

A)

PŘEDŘAZENÉ BODY

Děkan
a)
Děkan tlumočil členům KD smutnou zprávu o úmrtí doc. RNDr. O. Johna, CSc.,
dlouholetého pracovníka Katedry matematické analýzy MFF UK, kromě jiného
předsedy Akademického senátu MFF UK v letech 1993-1999. Děkan připojil svou
osobní vzpomínku na zesnulého.
b)

Podle dostupných zpráv je JM v domácí péči a zotavuje se.

Tajemnice
c)
Informace o počtu zaměstnanců a studentů MFF UK s pozitivním testem na covid-19
a zařazených do karantény.
Stav ke dni 1. 2. 2021:
zaměstnanci: 1 pozitivní test, 1 v karanténě (oba sekce M).
Stav ke dni 8. 2. 2021:
zaměstnanci: 2 pozitivní test (1 sekce M, 1 sekce F), 1 v karanténě (děkanát);
studenti: 1 pozitivní test.
Tajemnice informovala o své (a děkanově) dobré zkušenosti s testováním na covid-19
blízko děkanátu: odběrové místo je umístěno na Albertově, v mobilní buňce na konci
Studničkovy ulice za Chemickým ústavem PřF UK. Patrně díky svému umístění daleko
od hlučícího davu je zde obsluha téměř bez fronty, antigenní test zdarma, výsledek do
20 minut. Prod. M. Vlach upozornil na existenci dalšího odběrového místa v blízkosti
Karlova, a sice v ulici Na Bojišti. Prod. M. Kulich doporučil neztrácet obezřelost, neboť
spolehlivost antigenních testů je omezená (senzitivita u bezpříznakových jedinců je
nižší než 50%). Prod. Z. Doležal zase zmínil zkušenost kolegy z ÚČJF, kterého
onemocnění covid-19 zasáhlo na dva týdny, příznaky cítil, vše řádně a včas nahlásil, ale
e-rouška jeho stav oznámila s 9denním zpožděním.
Děkan
d)
Strategický záměr fakulty (SZ) na roky 2021-25 a Plán realizace SZ na rok 2021: návrh
základního textu měl být do 15. 2. 2021, na kolegiu děkana 17. 2. 2021 proběhla revize
stavu textu. Těm členům kolegia, kteří už do dokumentů svými body přispěli, děkan
poděkoval, ostatní požádal, aby tento úkol již déle neodkládali. Závěrečnou editaci
dokumentu provede děkan, za součinnosti prod. M. Vlacha.
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B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Pokyny pro navrhovatele grantů, které budou obsahovat odkazy na opatření
týkající se režií, odvodů apod., připravila a s vedoucími ZO a HO projednala
vedoucí OVZS. Znění mělo KD v podkladech, do 19. 2. 2021 přijímá prod. Z.
Doležal od členů vedení případné námitky či připomínky. Svá drobná doporučení
mu sdělí děkan. Prod. Z. Doležal považuje navržené pokyny za jakési minimum,
za základ budoucí rukověti pro řešitele grantů, a je si vědom potřebnosti anglické
verze textu. Pokyny budou uveřejněny na webové stránce OVZS způsobem, který
umožní průběžnou aktualizaci.
b)

Strouhalovská přednáška proběhne dne 3. 3. 2021 od 14 h on-line, prof.
J. Kalbáčová Vejpravová ji pronese anglicky. Kolegium souhlasilo s tím, aby
pozvánky byly zveřejněny/šířeny pouze v digitální podobě a jen v anglické verzi.
(Návrhy byly v materiálech.) Současně kolegium schválilo návrh prod. M.
Vlacha, aby alespoň samotný název přednášky byl na pozvánce nejprve česky a
teprve pod tím v anglickém překladu; bude to minimální formální projev úcty
k osobnosti profesora Čeňka Strouhala, zakladatele české experimentální fyziky,
který za svého života prosazoval mj. české fyzikální názvosloví. Prod. Z. Doležal
nechá pozvánku upravit do podoby ve smyslu debaty a po definitivním schválení
děkanem zveřejnit.

c)

KD projednalo závažné nedostatky ve vyřizování agendy vědecké rady fakulty
oddělení pro vědu a zahraniční styky, které zapříčinily, že návrhy na jmenování
docentem a profesorem byly po projednání vědeckou radou postupovány na RUK
i s několikaměsíčním zpožděním. KD vzalo na vědomí, že jde o 2 profesorská
jmenovací řízení a 8 řízení habilitačních a že všechny materiály budou řádně
zpracovány a do 19. 2. 2021 odeslány rektorátu UK. Prod. Z. Doležal nabídl, že
na příštím zasedání předloží kolegiu zprávu o opatřeních, která by měla do
budoucna podobným chybám zabránit. Tajemnice fakulty požádala vedoucí
OVZS o analýzu činnosti oddělení (T: 11. 3. 2021). Děkan konstatoval, že
neuspokojivé výsledky práce OVZS zaznamenává již několik let, problémy jsou
vleklé, a protože dosavadní pokusy toto změnit selhaly, plánuje provést
restrukturalizaci oddělení včetně kroků k jeho kvalitnějšímu vedení. Záležitost
prodiskutuje s proděkanem pro vědu a zahraniční styky a tajemnicí fakulty.
Vedoucí OVZS napíše a bez odkladů odešle omluvný list těm uchazečům o
jmenování docentem či profesorem, jejichž řízení úspěšně proběhlo před VR, ale
návrhy nebyly postoupeny na RUK; kopii dostanou příslušní sekční proděkani
a vedoucí pracovišť. Z: prod. Z. Doležal. Prod. J. Franc doporučil prověřit činnost
OVZS také co se týká přípravy zasedání vědecké rady (zvaní předsedů a členů
komise, vyrozumění uchazečů atd.). Tajemnice fakulty doporučila, aby OVZS
zpracovalo analýzu, jak dlouho trvají habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem. Program nadcházejícího březnového jednání vědecké rady bude prod.
Z. Doležal konzultovat s děkanem (otázka, zda po Strouhalovské přednášce
zařadit jedno, nebo dvě jmenovací řízení). Zatím je podle informace prod. Z.
Doležala habilitační řízení dr. V. Kaly a profesorské řízení doc. K. Maška.
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d)

Žadatelé o ERC grant připravují návrhy svých projektů, OVZS si udělalo analýzu
jejich platů v přepočtu na plný úvazek, rozpětí je 2. Prod. Z. Doležal navrhl
zamyslet se nad tím do budoucnosti/na další roky, protože to má vliv na rozpočet
pracoviště, u projektů ERC.CZ je navíc povinná půlroční udržitelnost, na vrub
rozpočtu pracoviště. Otázka tedy zní, zda návrhy platů uvedené v žádosti o
udělení projektu regulovat. Příští týden se uskuteční jednání ohledně ERC, na něm
by se dalo o věci diskutovat. Děkan se vyslovil pro podporu ze strany vedení
fakulty, problém nevidí ani v požadavku na šestiměsíční udržitelnost. Prod. J.
Sgall konstatoval, že k platovým údajům u grantů GAČR přístup má, avšak nikoli
ke grantům ERC - ty s ním nikdo nekonzultuje. Absence parafy příslušného
sekčního proděkana a parafy vedoucího pracoviště na žádosti o projekt ERC
děkana překvapila. Požádal prod. Z. Doležala, aby i v případě grantů ERC byly
žádosti parafovány vedoucím pracoviště a sekčním proděkanem ještě před
odesláním na OVZS. Prod. Z. Doležal uloží OVZS, aby tento krok vložilo do
procedury. Žadatelům o grant to oznámí sekční proděkani.
Stalo se po KD: Prod. Z. Doležal ověřil, že tento požadavek OVZS zaslalo všem
žadatelům již 4. 2. 2021.

Prod. M. Vlach
e)
Představení vědy Matfyzu v českých centrech prostřednictvím tzv. vědeckých
diplomatů ČR: první prezentace se má konat letos v Bratislavě na přelomu měsíců
března a dubna, s největší pravděpodobností on-line, další potom ve Varšavě
(září/říjen, už možná prezenčně), aktivitu spoluorganizuje www.researchjobs.cz,
prostřednictvím jejichž zástupců fakulta dostala nabídku akce se zúčastnit. KD
požádalo prod. M. Vlacha, aby opatřil bližší informace o charakteru a cílech akce,
kvůli zajištění vhodné reprezentace MFF UK. Zatím mají, podle názoru prod.
M. Vlacha, k věci nejblíže studijní proděkani.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
(Navazuje na bod B2a zápisu z KD konaného 6. 1. 2021.) Prod. M. Kulich po
konzultaci s děkanem navrhl novou strategii odměňování nejlepších vyučujících
podle výsledků studentské ankety. Odměňování se bude konat jednou ročně,
započítají se všechna hodnocení vyučujícího ze všech předmětů za celý předchozí
akademický rok, do průměru se započítá jistá penalizace zvýhodňující vyučující
s větším počtem odevzdaných hodnocení. Detaily návrhu mělo kolegium
k dispozici předem, včetně modelového příkladu vytvořeného na datech z roku
2020/21, na jednání ho prod. M. Kulich s děkanem komentovali. Kolegium, po
dosti široké debatě, považuje navržené principy oceňování vyučujících za velmi
dobré a doporučilo, aby je děkan projednal s fakultní komisí pro anketu a se
studijní komisí senátu.
Stalo se po KD: Prod. M. Kulich seznámil komisi pro anketu a studijní komisi AS
s předloženým návrhem, reakce byla pozitivní.
b)

Smlouva k zajištění Školy učitelů informatiky v Lipnici, pořádané v rámci CŽV
učitelů: pořadatelem akce bude letos spolek Informatika a programování, z. s.,
finanční podmínky se oproti smlouvě uzavřené v minulosti se sekcí MOP České
informatické společnosti nemění. Kolegium dalo děkanovi věcné doporučení, aby
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smlouvu uzavřel, předcházet bude ještě kontrola právničky. Návrh dodatku ke
smlouvě, kterým bude ukončena platnost smlouvy mezi MFF UK a MOP ČIS,
předloží prod. J. Sgall děkanovi a tajemnici fakulty. Kromě toho se děkan
dohodne s tajemnicí, kde budou na děkanátu evidovány dohody se spolky, které
smějí jako své sídlo uvádět sídlo MFF UK.
Oprava zápisu z jednání KD konaného dne 2. 9. 2020: V bodu 3b má být správně
uvedeno: Žádost o umístění sídla spolku „Informatika a programování, z. s.“ …
c)

Stipendia pro absolventy učitelství, schválená na kolegiu děkana 22. 1. 2020
takto: „Stipendium za absolvování učitelských studijních oborů/programů:
bakalářské 10 000,- Kč, navazující magisterské 20 000,- Kč. Stipendia budou
vyplácena ze stipendijního fondu pro studenty, kteří dokončí studium ve
standardní době studia navýšené o dva roky, a dále z fondu děkana; případně
budou požádáni sekční proděkani o podíl na platbě.“ Tehdejší proděkan pro
studijní záležitosti doc. F. Chmelík to prod. M. Kulichovi ještě upřesnil v tom
smyslu, že student o toto stipendium nežádá, je udělováno z moci úřední. Podle
zjištění prod. M. Kulicha nevstoupilo toto ustanovení dosud v život. Prod. M.
Vlach sdělil, že OPMK ho letos formou osobního dopisu uchazečům o studium
učitelství propaguje. Kolegium tedy potvrdilo platnost výše popsaného usnesení.
Prod. M. Kulich zajistí jeho náležitou publicitu (zveřejněním na webu, např. na
Studuj Matfyz.cz) a vydá patřičné pokyny referentkám STUD.
Stalo se po KD: Byly vydány pokyny k vyplacení stipendií všem absolventům
učitelských programů, kteří je dosud nedostali.

d)

(Navazuje na KD konané dne 20. 1. 2021, bod B2a.) Změny poplatků (školného)
pro anglicko-jazyčné Bc. a Mgr. studium od roku 2021/22 (příloha č. 2 Statutu
UK). Návrh P. Kolmana po projednání se studijními proděkany je následující:
5700 EUR plné školné, 3400 EUR snížené pro studenty začínající studium v r.
2021/22, pro současné studenty zachovat až do ukončení jejich studia dosavadní
výši školného 140 000 CZK plné, 84 000 CZK snížené. Zvýšení činí max. cca 250
EUR dle kursu k 14. 2. 2021. Po dosti rozsáhlé diskusi, ve které prod. J. Franc
tlumočil obavy kolegia fyzikální sekce, že poplatky jsou vysoké až poněkud
odrazující, vedení fakulty předložený návrh schválilo. Pokud by se neosvědčily,
lze poplatky na základě zkušenosti změnit. Talentované posluchače je možné
podpořit cestou speciálních stipendií, vedle toho děkan může studentovi školné
snížit (typicky za vynikající studijní výsledky).
Poplatků za studium v cizím jazyce se týkal dopis pror. M. Králíčkové (čj.
UKRUK/42324/2021) žádající informaci, zda fakulta plánuje nějaké změny.
Studijní proděkani vypraví v termínu do 8. 3. 2021 odpověď v tom smyslu, že
fakulta poplatky změní ve smyslu výše uvedeného.
Stalo se po kolegiu: Vzhledem k § 58 odst. 5 VŠ zákona se budou navržené změny
nejspíš týkat až studentů nastupujících v ak. roce 2022/23.

Prod. V. Kuboň
e)
Harmonogram akademického roku 2021/22 a harmonogram přijímacího řízení pro
akademický rok 2022/23: kvůli časové tísni způsobené krátkou lhůtou od RUK se
KD vyjádřilo k oběma návrhům per rollam. Návrh byl na RUK odeslán se
souhlasným stanoviskem, protože připomínky členů kolegia se týkaly pouze bodů,
které budou zahrnuty do přípravy fakultního harmonogramu.
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f)

Prorektorka Wildová vyzvala fakulty k předložení harmonogramu akreditací na
rok 2021, T: 22. 2. 2021. Za MFF UK budou do harmonogramu zařazeny dva
studijní programy, projednané vedením fakulty 20. 1. 2021. Prod. V. Kuboň
požádal sekční proděkany, aby zkontrolovali, že žádné další studijní programy
akreditaci letos skutečně nepotřebují, a dali mu o tom zprávu nejpozději do 19. 2.
2021. Dále harmonogram obsahuje požadavek na kontrolní zprávu za osm dříve
schválených studijních programů, které byly akreditovány jen na pět let.
Povinnost podat kontrolní zprávy připomene příslušným garantům studijních
programů prod. V. Kuboň, administrativní podporu poskytne Bc. Magdaléna
Kokešová. Předmětné dokumenty byly k dispozici ve společném úložišti KD.
Prod. J. Sgall připomněl plán proděkana pro koncepci studia změnit/upravit
učitelské programy tak, aby se staly pro potenciální studenty přitažlivější. Prod.
V. Kuboň uvedl, že tento úmysl neopustil a že zejména v informatické sekci je
idea aktuální, protože nabídka fakulty ne zcela odpovídá společenské poptávce po
učitelích informatiky. Prod. M. Vlach doporučil zařadit tento bod do strategického
záměru fakulty.

Prod. M. Vlach
g)
Směrnice děkana č. 2/2018, o podrobnostech hodnocení vzdělávací činnosti
studenty a absolventy MFF UK, vyžaduje novelizaci, hlavně kvůli vzniku pozice
fakultní koordinátorky hodnocení kvality studia. Prod. M. Vlach, který spolu se
studijním proděkany stávající výnos navrhl, předložil kolegiu svůj návrh úprav
textu, později ho doplnil prod. M. Kulich. Podle děkanova mínění jde o změny
spíše marginální, s převažujícím technickým charakterem. KD novelu směrnice
schválilo, finální editaci textu provede děkan.
Předsedkyně SKAS P. Schmidtová
h)
Zmatek v harmonogramu akademického roku (lapsus s datem 20. 6.): KD vzalo
na vědomí sdělení prod. V. Kuboně, že k tomu došlo přehlédnutím a v nejbližší
době navrhne úpravu harmonogramu, která problém vyřeší. Problém s kredity
v informatických studijních programech: oba studijní proděkani ve spolupráci
s Mgr. P. Jedelským problém řeší, momentálně čekají na vyjádření P. Jedelského,
zda lze do SIS vložit postup navržený prod. M. Kulichem. Protože změn či úprav,
které musejí být předloženy fakultnímu akademickému senátu (např. také ve
vztahu k podmínkám přijímacího řízení), je/bude více, požádal děkan, aby mu
studijní proděkani poslali své podněty nejpozději do 10. 3. 2021. AS bude jednat
24. 3. 2021.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Na děkanát nastoupila nová auditorka, pracuje na kratší úvazek, každou středu.
Předložila dva plány interního auditu (oba dokumenty byly v pokladech), a sice
plán ročního auditu na letošek a plán střednědobý na období let 2021-2023.
Návrhy prodiskutoval děkan s tajemnicí a vedoucí HO, po projednání v KD je
schválí. Podrobnosti probere s autorkou osobně po zasedání kolegia.
b)

V souvislosti s vyřizováním pojištění MFF UK tajemnice zjišťuje, zda fakulta má
v majetku drony a zda vydává znalecké posudky. Co se týká dronů, prod. J. Sgall
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požádá ve své sekci, aby se pracovníci, kteří drony mají (podle prod. M. Vlacha
drony používají, resp. používali, při některých propagačních akcích fakulty), paní
tajemnici přihlásili. O tom, že by pracovníci fakulty vydávali oficiální znalecké
posudky, není mezi členy vedení žádná povědomost.
Stalo se po KD: Proběhla komunikace informatické sekce s paní tajemnicí, bylo
konstatováno, že fakulta nedisponuje drony, které by podléhaly legislativě.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Žádost o bezúročnou půjčku ve výši 60 mil. Kč z fondu „Mikuláš“, na šest let,
splácenou počínaje rokem 2023, pro realizaci projektu „Výměna fasád a střešního
pláště objektu těžkých laboratoří”: KD schválilo žádost podat. Text žádosti
připravila skupina ve složení: děkan, prod. L. Skrbek, vedoucí správy budov,
tajemnice fakulty a vedoucí HO, po konzultacích se zástupci fakulty v EK AS
MFF UK a AS UK. Byl předem v podkladech. Děkan poděkoval všem autorům za
vypracování žádosti, s jejím definitivním zněním před odesláním na RUK
seznámí fakultní akademický senát.
Stalo se po KD: Žádost byla, se souhlasem ekonomické komise a vedení AS MFF
UK, vypravena na adresu pánů rektora, kvestora a předsedy AS UK, v kopii
předsedovi EK AS UK, dne 25. 2. 2021.
Tajemnice
b)
Návrh směnné smlouvy mezi UK a Hlavním městem Praha, jejímž předmětem je
výměna části pozemku kvůli výstavbě Kampusu Albertov: návrh už posoudili
prod. L. Skrbek, vedoucí SB a vedoucí HO, bez námitek. Podklady byly
v materiálech k jednání. Kolegium tedy nemělo k návrhu připomínky a doporučilo
předložit ho k projednání Akademickému senátu MFF UK, per rollam, protože
RUK požaduje dostat stanovisko fakulty do konce února.
Stalo se po KD: AS MFF UK per rollam návrh směnné smlouvy odsouhlasil.
Tajemnice poté návrh odeslala v požadovaném termínu na RUK.
c)

Žádost Muzea Policie ČR o souhlas fakulty s umístěním nové přípojky PRE na
hranici karlovských pozemků obou institucí: podle vyjádření vedoucího SB není
věc konfliktní, informován je i energetik MFF UK, vedení fakulty tedy žádosti
vyhovělo.

d)

Pronájmy/zapůjčení fakultních prostor
i)
Žádost Institutu Bohuslava Martinů o zapůjčení Refektáře (včetně prostoru
na raut) pro uspořádání 7. ročníku Benefičního koncertu, ideálně dne 11. 11.
2021 od 16 do 23 hodin, a současně o slevu z pronájmu. Proti pronájmu
prostor nemělo KD námitky, samozřejmě za předpokladu, že konání
koncertu umožní aktuální epidemiologická situace. Konkrétní slevu navrhne
tajemnice na příštím KD, po seznámení se s fakultními pravidly (Pokyn
tajemníka č. 1/2019 a fakultní ceník). Prod. M. Vlach ještě připomněl
dosavadní úzus při posuzování žádostí o slevy z pronájmu (přispěvatelé na
zakoupení klavíru v rámci Adopce strun mají nárok na slevu).
ii) Žádost p. Petra Kužela o poskytnutí Refektáře pro uspořádání pravidelného
hudebního koncertu, nekomerční akci, pořádanou výročně, letos plánovanou
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na květen. Žadatel finančně přispěl v roce 2013 na nákup klavíru, tedy mu
bude prostor pronajat za 5000,- Kč. Pro uskutečnění koncertu platí tatáž
podmínka jako bodu sub i), tj. příznivá epidemiologická situace.
Děkan
e)
KD schválilo definitivní znění směrnice o organizaci provozu webových stránek
MFF UK, které vzniklo po jednání děkana s prod. M. Vlachem a doc. Hnětynkou
a nakonec s právničkou. Text byl v podkladech k jednání.
Stalo se po KD: Směrnice děkana č. 1/2021 byla vydána, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-1-2021

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Prodlužování pracovních smluv odborných asistentů a akademických vědeckých
pracovníků a tomu předcházející projednávání na zasedání VR MFF UK: děkan
sepsal návrh budoucího postupu a kolegiu ho komentoval. KD vzalo návrh bez
připomínek na vědomí, prod. J. Sgall navíc požádal, aby dokumenty vyžadované
v souvislosti s prodlužováním smluv byly sjednoceny s dokumenty pro habilitaci.
Prod. Z. Doležal slíbil, že se tímto požadavkem bude zabývat. Návrhy na
prodlužování smluv a podklady k nim děkan žádá dostat od sekčních proděkanů
do konce března t. r.
Prod. Z. Doležal
b)
OVZS potřebuje zveřejnit inzerát na místo referentky (jedna z pracovnic oddělení
odchází na mateřskou dovolenou), text již schválil prod. Z. Doležal. Děkan
připomněl, že v čele děkanátu stojí tajemnice fakulty, a proto věc spadá do její
kompetence, inzerát by měla schválit ona, pak ho uveřejní zaměstnanecké
oddělení. Dále děkan stanovil, že komisi, která vybere vhodného adepta/adeptku,
budou tvořit tajemnice fakulty, proděkan pro vědu a zahraniční styky a vedoucí
OVZS.

7.

PROPAGACE
Žádný příspěvek.

8.

RŮZNÉ
Prod. J. Franc
a)
KD schválilo, aby prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., byl navržen do Výboru pro
spolupráci ČR s CERN. Dosavadní zástupce fakulty prof. Vladimír Baumruk na
své členství rezignoval.
b)

Cena Neuron
i)
Prod. J. Franc doporučil, aby děkan podpořil návrh na nominaci Ing. Lucie
D. Augustovičové, Ph.D., na cenu Neuron v kategorii „pro mladé nadějné
vědce“. Stalo se po KD: děkan nominaci podal.
7

KD MFF UK 17. 2. 2021
Čj. UKMFF/52365/2021

ii)

Prod. J. Sgall přednesl námět kolegia informatické sekce, aby na Cenu
Neuron v kategorii „za přínos světové vědě“ byl navržen prof. Václav
Chvátal. KD souhlasilo, aby prod. J. Sgall nechal vypracovat příslušné
materiály a poskytl je děkanovi a členům KD.

Prod. J. Sgall
c)
Prodloužení licencí zoom jako příprava na příští semestr: prod. J. Sgall vyslovil
předpoklad, že se na fakultě budou nadále využívat matematické a informatické
virtuální „posluchárny“ (po deseti pro sekci M a I), naopak fyzikální licence
nikoli. Tomuto předpokladu odpovídá nákup základního počtu 20 licencí v EDUbalíčku. Prod. J. Franc k tomu sdělil, že učitelé z fyzikální sekce používají
individuální univerzitní licence, očekává, že univerzita včas jejich platnost
prodlouží; licence nakoupené prvořadě pro konferenci pořádanou ÚČJF už
potřeba nejsou.
d)

Mzdové tabulky: na fakultním webu je nová verze, s odemčenými buňkami na
vepsání jména podpisujícího. Návrhy na nastavení mezd od května t. r. si děkan
přeje dostávat v těchto nových tabulkách. Sekční proděkani o tom zpraví vedoucí
pracovišť.

Prod. M. Vlach
e)
Letošní Muzejní noc je odložena na začátek září. Děkan se zeptá vedoucího KTV,
zda a na kdy je rezervováno sportovní zařízení na Albeři pro soustředění studentů
nastupujícího ročníku fakulty.

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Ve čtvrtek 25. 2. 2021 projedná VR UK návrh na prominutí habilitačního řízení
Ing. Mgr. Martina Vohralíka, Ph.D., pro účely jeho řízení ke jmenování
profesorem. Děkana na tomto jednání zastoupí proděkan pro vědu a zahraniční
styky prof. Z. Doležal.
Stalo se po KD: Vědecká rada UK schválila návrh na prominutí habilitačního
řízení Ing. Mgr. Martina Vohralíka, Ph.D., pro účely jeho řízení ke jmenování
profesorem, a tím doporučila rektorovi UK, aby tuto výjimku učinil (§ 74 odst. (1)
zákona o VŠ). Výsledek hlasování VR UK byl tento: 48 kladných hlasů,
6 záporných, 1 neplatný, 3 abstence.
b)

Výsledky soutěže Start: podrobný přehled projektů MFF UK byl kolegiu
k dispozici. Ze 40 podaných projektů fakulta získala celkem 15 projektů, což
znamená 37,5% úspěšnost a představuje finanční objem v sumě 35,458840 mil.
Kč. Podrobněji v tabulce:

Sekce
Matematická
Fyzikální

Projekty Rozpočet
Režie 15 %
Spolufinancování 5 %
4
11 499 840
1 724 976
574 992
7
15 141 456
2 271 218
757 073
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Informatická
Celkem

4
15

8 816 544
35 457 840

1 322 482
5 318 676

440 827
1 772 892

Prod. M. Vlach
c)
Přístroj Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), který od roku 2018
provozuje americká NASA, přinesl další velký objev – unikátní šestihvězdný
systém. Členem mezinárodního týmu astronomů, který o to zasloužil, je také
pracovník MFF UK doc. Petr Zasche. O úspěchu informovalo UK Forum včetně
celouniverzitních sociálních sítí. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceska-stopa-v-objevusestihvezdy
nebo na
https://www.ukforum.cz/rubriky/veda/7817-ceska-stopa-v-objevu-sestihvezdyktery-zaujal-i-ny-times
Děkan
d)
K datu 10. 2. 2021 je účinné Opatření rektora č. 4/2021, minigranty na podporu
projektů 4EU+ v roce 2021, viz:
https://cuni.cz/UK-10949.html
e)

2.

Fulbright distinguished Chair (FDC): materiály přibližující současnou situaci
děkan uložil do podkladových materiálů. Prod. J. Franc tlumočil kladné
stanovisko vedoucího KCHFO k možnosti přijmout na pozici Scholar Research
uchazečku Erin Isky (University of Tulsa). Zájem KPMS o přijetí George
Ostrouchova (Oak Ridge National Laboratory) na pozici Distinguished Chair trvá.
Děkan kolegium seznámil se současnými podmínkami FDC včetně nároků na
finanční spoluúčast fakulty.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. V. Kuboň
a)
UK chystá vnitřní hodnocení studijních programů, materiál Finální příprava
a zahájení vnitřního hodnocení studijních programů na UK vypracovaný odborem
kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK mělo kolegium předem k dispozici.
Eventuální připomínky přijímá RUK do konce února. Materiál byl projednán
Radou pro vnitřní hodnocení UK a kolegiem rektora UK, diskuse k němu je
naplánována na úterý 2. 3. 2021 od 13:00 hodin, on-line. Na přání děkana se za
vedení MFF UK diskuse zúčastní oba studijní proděkani a pokusí se uplatnit
připomínky, které vznesli členové vedení - hodnocení bude znamenat nadměrnou
administrativní zátěž, přitom dokument neobsahuje zřetelné zdůvodnění, proč se
má provádět, jak často (v pětiletém cyklu?) a k čemu budou jeho výstupy sloužit.
Prod. V. Kuboň pošle diskutovaný materiál k posouzení garantům studijních
programů.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
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4.

a)

Děkan poslal na útvary dne 12. 2. 2021 informaci o tom, že tzv. dynamický
nákupní systém (DNS), který fakulta v minulosti vysoutěžila, pozbyl účinnosti 31.
12. 2020, a že se připravuje výběrové řízení na nový DNS, neboť je žádoucí
i nadále pořizovat ICT techniku (také) touto cestou. Zaměstnanci fakulty byli
vyzváni, aby nakupovali jen provozně nezbytnou a nutnou techniku, nejvýše do
limit, daného rozpočtovým provizoriem a v souladu s opatřeními děkana, která se
nákupů týkají.

b)

Iniciativa doc. J. Dolejšího: děkan a proděkani Z. Doležal a J. Franc připojili dne
11. 2. 2021 za vedení fakulty svůj podpis pod reakci na nový/nové RVP z pohledu
fyzikálních oborů. Reakce je adresována ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy R. Plagovi. Prod. M. Vlach informaci postoupil tiskovému oddělení
UK. Text byl také zveřejněn v sekci webu Vyjádření vedení fakulty:
https://www.mff.cuni.cz/cs/tisk-a-media/vyjadreni-vedeni-fakulty/otevrenydopis-ministru-skolstvi-k-revizi-ramcovych-vzdelavacich-programu-prozakladni-vzdelavani.pdf.
V době jednání kolegia děkana nebyla reakce MŠMT známa.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Dne 15. 2. 2021 bylo dodavateli předáno staveniště na akci „Úprava chladicího
systému datového centra Troja“, čímž započala rekonstrukce chlazení stávající
serverovny v objektu vývojových dílen.
b)

V Troji byly zahájeny stavební adaptace prostor za bufetem (místnosti bývalé
knihovny).

Prod. M. Vlach
c)
Pokračuje příprava prezentace univerzitního/matfyzáckého piva, koncipovány
jsou další grafické prvky a definitivní podoba propagačního videa. Pro oficiální
představení - pravděpodobně distanční formou - se stále předpokládá datum “v
okolí” 14. 3. 2021. Prod. M. Vlach pokračuje v jednání s pivovarem Ferdinand
a s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, kvůli dalším inovacím a
produktům (nealko a lehké pivo), některých jednání se plánuje zúčastnit kvestor
UK.
d)

Spolupráce (nejen v rámci Partnerském programu): fakulta obdržela dar pro
soutěž Kasiopea od společnosti JetBrains, dále dary pro soutěže Kasiopea a
MASO od společnosti CZ.NIC. Na dohled jsou darovací smlouvy o podpoře
soutěže Náboj online ze strany RSJ.

e)

Pokyn tajemnice, vztahující se k důslednému dodržování náležitostí spojených
s uzavíráním DPP a DPČ: všichni organizátoři všech propagačních akcí
(seminářů, soutěží, táborů) s ním byli seznámeni.

f)

Fakulta by mohla odkoupit od soukromého držitele doménu www.matfyz.net.
Cena je příznivá, podle názoru prod. M. Vlacha je z hlediska MFF UK vhodné
doménu vlastnit.
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5.

g)

Česká televize zaslala návrh smlouvy o spolupráci na výrobě pokračování seriálu
Datová Lhota, po revizích dokumentu fakultní právničkou a vedoucí HO bude
prod. M. Vlach pokračovat v dalším jednání s ČT.

h)

KPC
i)
Akce GetConnected skončila, fakulta obdrží zprávu o průběhu.
ii) Informace o akcích organizovaných KPC jsou průběžně posílány
prostřednictvím stud-l.

i)

CUIP: licenční smlouva s firmou Datlowe (a ÚFAL) byla za CUIP podepsána,
čeká na podpis Datlowe.

j)

CPPT
i)
OFSKP obdrželo vyjádření k OOV dr. A. Fučíkové.
ii) Vynález doc. A. Wilkieho: dr. M. Machů řeší věc s autorem vynálezu, bude
následovat OOV.
iii) Z patentové kanceláře přišly připomínky k patentu doc. O. Kyliána (a
dalších spolupůvodců, pracovníků JČU).
iv) Patenty prof. P. Höschla: jeden se bude pravděpodobně prodlužovat, druhý
nikoliv.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
KD vzalo na vědomí, že tajemnice zahájila jednání s oddělením PSíK, s cílem
zajistit pro děkanát integrovaný IT systém. Vedoucí odd. PSíK vypracuje analýzu
stávajícího stavu a varianty řešení, T: 3. 3. 2021. Na 4. 3. 2021 je naplánováno
jednání Komise pro informační systémy a technologie, informaci o výsledku
následně podá tajemnice fakulty celému kolegiu. Děkan uvedl, že na děkanátu se
setkala myšlenka na zřízení sdíleného kalendáře s kladným ohlasem, a proto
považuje zajištění potřebné technické podpory za dobrý a progresivní krok.
b)

6.

KD vzalo na vědomí, že bude vypsán inzerát poptávající fakultního
právníka/právničku, na plný úvazek.
Stalo se po KD: lhůta pro podávání přihlášek zájemců o tuto pozici vyprší 12. 3.
2021. Text inzerátu je na fakultním webu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/volna-mista/fakultnipravnik-pravnicka

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o aktuálním stavu dotačního
programu MŠMT na podporu soutěží 2021.
b)

Bez ohledu na nepříznivou situaci ve finančních dotacích pokračovaly přípravy
soutěže Fykosí Fyziklání (doplněny propagační předměty apod.) a Náboj. Prvně
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jmenovaná soutěž velmi úspěšně proběhla, uvítací proslovy měli děkan fakulty
doc. M. Rokyta a proděkan pro fyzikální sekci prof. J. Franc. Popularizační část
zajistili svými on-line přednáškami doc. S. Daniš (KFKL) a dr. M. Veis (FÚ UK).
Více na webu, viz https://fyziklani.cz/.
c)

Se zástupci FYKOS proběhlo jednání o zajištění činnosti (generační obměna,
podepisování dokumentů apod.).

d)

Dohotoveno jest 14 videí prezentujících jednotlivá pracoviště fakulty, hotové jsou
i příslušné úpravy www.studuj-matfyz.cz, které umožní prezentaci videí podle
vztahu k sekci i v celkovém přehledu. Videa budou zveřejňována průběžně,
s ohledem na čas zbývající pro podávání přihlášek ke studiu. Změna na studujmatfyz.cz zaměřená na obsah bude mít dlouhodobější charakter a pořízený
materiál bude využit k další propagaci i v následujícím období. OPMK počítá
s aktualizacemi a průběžným doplňováním obsahu. Prod. M. Vlach v této
souvislosti poděkoval poděkovat všem sekcím a jejich zapojeným pracovištím za
součinnost a vstřícnost, díky které se podařilo realizovat natáčení v relativně
krátké době.

e)

Byl připraven koncept odpovědi děkana na anketní otázku univerzitního časopisu
Forum, týkající se trvalé udržitelnosti na MFF UK, odpověď odeslal redakci
děkan.

f)

S relativně velkým ohlasem proběhl on-line veletrh vzdělávání Vysoké školy online. Závěrečnou zprávu obdržel prod. M. Vlach, návštěvnost byla ve srovnání
s podobnými on-line akcemi o řád vyšší (stovky oproti desítkám).

g)

Na pražských tramvajích je umístěna reklama propagující studium na MFF UK,
ohlasy má příznivé.

h)

Pokračuje inzerce na vybraných i-serverech, včetně přebírání obsahu z Matfyz.cz.

i)

Připravena a konzultována je obsahová podoba hesla „MFF UK“ pro anglickou
verzi Wikipedie. Na doporučení editorů bylo heslo doplněno o odkazy na externí
zdroje a další hesla na anglické wikipedii již existující (osobnosti). Zveřejnění
však opět závisí na rozhodnutí editorů anglicko-jazyčné verze. Děkan připomněl
důležitost průběžné aktualizace údajů.

j)

OPMK průběžně konzultuje formální stránku postupně se rozvíjejících podcastů
MFF UK (zatím A. Farkaš), zprostředkován kontakt na studio v Kampusu
Hybernská.

k)

Informace o účasti UK na EXPO 2021 v Dubaji. Styčným důstojníkem mezi
propagačním odborem UK a MFF UK se stal emeritní děkan prof. J. Kratochvíl.

l)

Zajímavé články
i)
V prosinci 2020 úspěšně skončila akce nazvaná Matfyz v pohybu. Do lepší
fyzické a psychické kondice se díky ní dostaly skoro čtyři stovky studentů
a příznivců fakulty, výsledková listina nejlepších účastníků apelu a
podrobné informace jsou na webu zde:
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyzaci-pokorilisportovni-vyzvu
Průběh celé výzvy (viz výše) popisuje detailněji článek na matfyz.cz:
https://www.matfyz.cz/clanky/39-dni-v-pohybu
ii)

baví ho matematika a také ekonomie, a tak se rozhodl obě disciplíny
propojit – rozhovor s Markem Šešulkou:
https://www.matfyz.cz/clanky/marek-sesulka-aktuar-neni-jenommatematik-musi-umet-daleko-vic

iii)

50 let od první srážky protonů ve švýcarském CERN:
https://www.matfyz.cz/clanky/uplynulo-50-let-od-prvni-srazkyprotonu-na-kruhovem-urychlovaci
https://www.matfyz.cz/clanky/hydrogel-obnovuje-poskozenounervovou-tkan

9.

RŮZNÉ
Prod. M. Vlach
a)
Výroční zpráva MFF UK za rok 2020: termín pro odevzdání podkladů od sekcí
vyprší na konci března.
b)

(Navazuje na bod C7a zápisu z KD konaného dne 20. 1. 2021) Nadbytečná
výpočetní technika, která by mohla posloužit dobročinným účelům: seznam této
techniky je ve fakultní interní nabídce, nabídka trvá do 24. 2. 2021. Tajemnice
informovala, že o 11 položek již projevila zájem jiná pracoviště.

c)

Návrhy na Cenu děkana MFF UK za propagaci za rok 2020: děkan eviduje po
jednom návrhu ze sekcí F a I.

Zasedání skončilo v 14:09 hodin.
Zapsala:
T. Pávková
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