Zápis z 14. schůze kolegia děkana konané dne 17. března 2021
formou videokonference
(akademický rok 2020/2021)
Přítomni:

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, B. Svobodová, M. Rokyta,
J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová (do 10:03)

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin.

A)

PŘEDŘAZENÉ BODY

Tajemnice
a)
Informace o počtu zaměstnanců a studentů MFF UK s pozitivním testem na COVID-19
nebo zařazených do karantény.
Stav ke dni 8. 3. 2021:
pozitivní test: 2 zaměstnanci (oba z děkanátu), 1 student;
v karanténě: 1 zaměstnanec (sekce F).
Stav ke dni 15. 3. 2021:
pozitivní test: 1 zaměstnanec a 1 student (oba ze sekce F).
Ve dnech 15. a 16. 3. 2021 se nechali zájemci z řad zaměstnanců fakulty otestovat
v budovách v Karlíně, v Troji a na MS – do budov přijela mobilní testovací jednotka.
Výsledek vyšetření zhruba 150 zaměstnanců byl ve všech případech negativní.
Proveden byl antigenní test.
Testování je provázeno určitými zádrhely, v den jednání KD se nahromadily nepříznivé
zkušenosti s provozem odběrového místa ve Studničkově ulici (fronty, dlouhé čekání).
Stalo se po KD: Situace ve Studničkově ul. se konsolidovala, odběrové místo funguje
velmi dobře.
b)

Rektor UK prodloužil mimořádný stav na Univerzitě Karlově do 30. 4. 2021.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR vyhlašuje jako každoročně soutěž
o ceny pro doktorandy, v několika oborech. MFF UK byla oslovena prosbou
o propagaci soutěže (termín pro přihlášky vyprší 25. 4. 2021) a vyzvána
k zajištění koordinátora pro každou relevantní kategorii. Po konzultaci se
sekčními proděkany a dotčenými pracovišti předložil prod. Z. Doležal toto
zastoupení:
i)
Cena Josefa Fouriera (počítačové vědy): prof. RNDr. Jaroslav Pokorný,
CSc.
ii) Cena Becquerel (jaderný výzkum): prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
iii) Cena Make our planet great again (životní prostředí a klimatologie): Mgr.
Peter Huszár, Ph.D.
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Kolegium návrh schválilo.
Děkan
b)
Požadavek na sjednocení struktury materiálů pro habilitaci (CHRES a požadavky
vědecké rady): prod. Z. Doležal vede v patrnosti.
c)

Po konstatování děkana, že financování velkých projektů, např. členství ČR
v Institutu Laue-Langevine, se jeví jako nedořešené, popsal prod. Z. Doležal
situaci blíže. MŠMT nepočítá v programu INTER-EXCELENCE II
s pokračováním podprogramů INTER-TRANSFER a INTER-VECTOR. Někdejší
způsobilé náklady uvedených podprogramů má nahradit institucionální podpora
výzkumných organizací. Fakultě přinášely zmíněné podprogramy ročně téměř 30
mil. Kč a umožňovaly hradit členství v orgánech, výzkumných centrech a
kolaboracích, které: i) patří do velkých výzkumných infrastruktur VVI (zde se z
INTER-EXCELENCE hradí jen to, co se z VVI hradit nesmí - vlastní výzkum na
dané infrastruktuře - CERN, Fermilab, BNL), ii) nepatří do VVI (zde se pak z
INTER-EXCELENCE hradí vše, včetně členských příspěvků, např. ILL
Grenoble, KEK Belle Japonsko, ap.). Akademie věd ČR adresovala ministerstvu
školství připomínky k návrhu INTER-EXCELENCE II, prod. Z. Doležal se
písemně obrátil na prorektora J. Konvalinku s žádostí, aby zvážil vznesení
připomínek za vedení univerzity. Na fakultě dopadají důsledky popsaného stavu
zejména na KFKL a ÚČJF. Podle prod. J. France by letos fyzikální sekce ještě
mohla popsanou situaci nějak finančně zvládnout, ale určitě už ne v roce 2022.
Děkan uvedl, že trend k rušení programů podporujících konkrétní účely je stále
zřetelnější; pokusit se mu čelit lze mj. rychlou reakcí na aktuální návrh či
opatření, cestou reprezentace univerzity. Uvítal nabídku prod. L. Skrbka zmínit
problém na nejbližším zasedání VR UK, s důrazem na to, že vědeckou činnost
vázanou na speciální projekty nelze sanovat z prostředků institucionální podpory.
Prod. L. Skrbek bude konzultovat svůj podnět s prod. Z. Doležalem.

Prod. J. Sgall
d)
Na dotaz ohledně programu dubnové vědecké rady prod. Z. Doležal sdělil, že
budou zařazena dvě řízení - habilitační A. Wilkieho a jmenovací K. Maška.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
KD vzalo se souhlasem na vědomí, že prod. M. Kulich požádá koordinátory pro
oblasti vzdělávání o to, aby v rámci své působnosti zajistili a připravili pro
květnové zasedání VR MFF UK (5. 5. 2021) návrhy na ustavení komisí pro SZZ
nově akreditovaných programů navazujícího magisterského studia. Kopii tohoto
požadavku dostanou sekční proděkani. Takto získaný jmenný seznam komisí
předloží prod. M. Kulich na jednání KD 28. 4. 2021. Pro bakalářské studijní
programy jsou už komise jmenované.
Prod. M. Vlach
b)
Otázku, zda letos konat děkanský sportovní den, zváží děkan konzultací
s vedoucím Katedry tělesné výchovy. KTV by ráda zopakovala Matfyz v běhu,
což s otázkou souvisí. Prof. J. Franc požádal, aby náklady na případné
2
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pokračování akce Matfyz v pohybu figurovaly v rozpočtu KTV; minulý běh
finančně podpořila fyzikální sekce.
Prod. V. Kuboň
c)
Navazuje na bod sub B2b tohoto zápisu. Prod. V. Kuboň je připraven předložit
kolegiu k diskusi návrh harmonogramu příštího akademického roku 31. 3. 2021,
definitivní znění by pak mělo KD schválit 14. 4. 2021.
d)

3.

Pružné zveřejňování informací týkajících se studijní agendy, momentálně změn
v podmínkách přijímacího řízení, na webu fakulty, nejlépe na covidové stránce:
podle děkanova mínění patří tento druh informací na web studijního oddělení,
neboť studenti přirozeně hledají nejprve tam. Covidová stránka nemá sloužit jako
univerzální informační zdroj, byla zřízena pro aktuální opatření v souvislosti
s pandemií, a tedy musí být zůstat přehledná a stručná. Ale může být propojena
linkem se stránkami STUD.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice fakulty
a)
Žádost pí A. Starostové o prolongaci termínu její letošní platby za pronájem
prostor na MS a v Troji: KD vyhovělo. Platby za rok 2020 nájemkyně vyrovnala.

4.

b)

Žádost FF UK o pronájem Refektáře pro potřeby 64. ročníku Letní školy
slovanských studií (plánované/přibližné termíny připadají na 24. 7. 2021 od 9:00
do 12:00 a na 19. 8. 2021 od 14:00 do 18:00) a současně o slevu na nájemném:
KD své rozhodnutí odložilo na příští jednání, tajemnice do té doby zjistí, zda
organizátoři konference vybírají účastnický poplatek.

c)

KD vyslechlo informace o probíhajících jednání vztahujících se k implementaci
O365 pro děkanát/MFF UK. Tajemnice momentálně pracuje s návrhem koupit
300 licencí A3 a jedná s ÚVT UK mj. o možnosti, aby v tom byly také licence pro
studenty; do jednání je zasvěcena dr. L. Forstová. Dr. P. Zakouřil odhaduje, že
děkanát by využil přibližně 150 licencí. Co se týká zájmu o licence v sekcích, KD
po diskusi doporučilo, aby tajemnice ve spolupráci s dr. L. Forstovou oslovila emailem pracoviště, s náležitým výkladem. Děkan se přikláněl k tomu, aby byla
zkoumána efektivní cesta, jak O365 dopřát alespoň děkanátu. Rozhodující bude
nabídka zřetelně shrnující přednosti i nevýhody implementace O365, možnost
využití pro studenty, funkční vlastnosti pro využití ze strany akademiků, tvar emailové adresy, umožňující používat jméno osoby místo jejího čísla.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
KD tichým souhlasem přijalo ideový návrh na rekonstrukci zasedací místnosti
v suterénu budovy Ke Karlovu 3 tak, že by vznikl víceúčelový prostor s možností
rychlé přestavby pomocí mobilních dělicích panelů. Akceptovalo návrh prod.
L. Skrbka požádat dodavatele, aby svou projektovou studii upravil do podoby,
kdy cena úprav celkově nepřesáhne sumu 2 mil. Kč včetně DPH; upravenou studii
3
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pak využít pro objednávku detailní projektové dokumentace, aby práce mohly
proběhnout bez zbytečného odkladu.
b)

Nové dělení pozemků v areálu Troja, které spravuje MFF UK: KD nemělo
námitky proti předložení návrhu Akademickému senátu fakulty. Důvod změny
spočívá v tom, že v současné době nejsou v katastru nemovitostí kromě pozemků
jednotlivých budov zakresleny jiné typy ploch. Konkrétně jde o vytyčení hranic
ostatních ploch pro možnosti budoucího zakreslení vnitřní komunikace uvnitř
areálu, která propojuje ulici Povltavskou s ulicí V Holešovičkách. S tím je spojeno
i nové parcelní číslování pozemků. Do budoucna se nové rozdělení bude hodit
např. pro nové dopravně-bezpečnostní řešení areálu (osazení závor na
vjezdu/výjezdu, a tedy zamezení volnému projíždění dopravy areálem fakulty).

Děkan
c)
Revize fakultního webu: děkan včera oslovil doc. P. Hnětynku s dotazem, zda
a nakolik práce pokročila kupředu. Na podobně položenou otázku odpověděl
prod. M. Kulich, že web pro studijní záležitosti stále promýšlí. Prod. M. Vlach
informoval, že 16. 3. 2021 se sešel s Bc. J. Suchomelem a vedoucím OPMK, kteří
spolu se zástupcem firmy Sinopt a doc. P. Hnětynkou projednali způsob, jak
zlepšit možnost redakce webu přímo pracovníky fakulty. Implementace by
nemusela trvat dlouho. Vyžaduje ale finanční náklady a ty dosud šly k tíži
rozpočtu proděkana pro PRopagaci.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Návrhy na prodloužení smluv OA a AVP děkan dostal zatím jen z matematické
sekce. Platí termín 31. 3. 2021.

7.

PROPAGACE
Žádný příspěvek.

8.

RŮZNÉ
Děkan
a)
(Navazuje na bod B7a zápisu z KD konaného dne 6. 1. 2021 a další.) Čistka ve
výnosech děkana a tajemníka: děkan úkol znovu připomněl. Množství výnosů,
které buď neplatí vůbec, nebo vyžadují novelizaci, je stále poměrně velké. Platí
termín předložit návrhy tak, aby mohly být zařazeny na program KD 31. 3. 2021.
Prod. M. Vlach sdělil, že společně s Ing. B. Joudalovou pracuje na změně
směrnice č. 2/2019. Návrh je předán k posouzení právničce, kvůli kompatibilitě
s univerzitními předpisy. Tajemnice se zabývá organizačním uspořádáním
děkanátu.
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C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Univerzitní soutěž vynikajících monografií: odbor pro vědu a výzkum RUK
oznámil dne 12. 3. 2021, že MŠMT změnilo podmínky udílení prostředků, ze
kterých byla financována i tato soutěž, a soutěž se tudíž „v nejlepším případě bude
o pár měsíců posouvat, je však třeba počítat i s variantou, že se letošní ročník
nemusí uskutečnit“.
b)

GAČR: termín pro podání návrhů byl prodloužen do 22. 4. 2021, interní uzávěrka
OVZS do 8. 4. 2021. OVZS příslušné instrukce rozeslalo, připravuje webinář.
Termín webináře ještě není znám.

c)

Projekty Primus: byl vyhlášen 6. ročník, příjem návrhů prostřednictvím
Informačního systému UK skončí 20. dubna 2021, interní termín OVZS: 16. 4.
2021. KD vzalo na vědomí následující podrobnosti:
•
Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději
do 9. dubna 2021 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím
registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách
programu Primus.
•
Nyní je nově třeba, aby předkladatelé stáhli a vyplnili své CV do
předepsaného formuláře a následně jej vložili mezi přílohy na kartě
hlavního řešitele v těle soutěžního návrhu.
•
Návrhy lze plánovat na dobu řešení od 1. rok max. na 4 roky. Pokud si zvolí
řešitel kratší období, nepůjde již prodloužit, jako tomu bylo v předchozích
letech.
•
Zaslání návrhu vygenerovaného z aplikace vedoucímu pracoviště a
sekčnímu proděkanovi (vzhledem ke spolufinancování projektu fakultou je
potřeba, aby s návrhem souhlasili, především s rozpočtem návrhu) a
následně na OVZS: vedoucí OVZS prosí dostat výše uvedené souhlasy do
16. 4. 2021 na e-mail mensikova@dekanat.mff.cuni.cz
Prod. Z. Doležal ujistil děkana, že popsané instrukce OVZS rozešle na pracoviště.
Děkan velmi doporučil, aby tyto a jim podobné informace byly včas šířeny nejen
e-mailem, ale současně zveřejňovány na webových stránkách oddělení.

d)

RUK oznámil, že návrhy na jmenování prof. Pognana hostujícím profesorem UK
a prof. K. Zimmermanna emeritním profesorem UK jsou kladně vyřízeny,
s účinností od 1. dubna 2021. Dekrety – budou na fakultu teprve doručeny –
děkan
doporučil předat v rámci informatické sekce, oznámení o obou
jmenováních děkan zahrne do svých sdělení vědecké radě fakulty.

e)

GAUK: přijato 116 návrhů. Jeden z žadatelů získal zároveň projekt Start, a tak se
bude muset projektu GAUK vzdát.

f)

Univerzita Karlova zahájila jednání s University of Luxembourg o obnovení
meziuniverzitní dohody o spolupráci. MFF UK na této spolupráci participuje,
a proto RUK zaslal dotaz na zájem o pokračování kooperace, s termínem
odpovědi do 14. 3. 2021. Zatím reagoval jen dr. Hoksza.
5
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Prod. M. Vlach
g)
Absolventi fakulty dr. M. Bocková a dr. L. Šmejkal převzali Ceny Wernera von
Siemense v kategorii nejlepších disertací, dr. Bocková získala ještě ocenění za
nejlepší vědeckou práci, jejíž autorkou je žena. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/siemens-ocenil-absolventymatfyzu

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
RUK pořádá dne 18. 3. 2021 dopoledne on-line setkání k problematice
doktorského studia. Mezi projednávanými tématy bude úprava financování
doktorského studia ze strany MŠMT a příprava oborově senzitivních standardů
pro doktorské studijní programy a školitele. Diskuse kolegia vyjadřovala
rozhořčení nad tím, že ministerstvo prodloužilo dobu vyplácení doktorského
stipendia o půl roku, ale bez dostačujícího navýšení finanční dotace, takže většinu
dodatečných nákladů mají v příštích třech letech nést vysoké školy. Děkan
doporučil vyčkat, jaké poznatky získá prod. M. Kulich na zítřejší poradě na RUK.
Prod. V. Kuboň
b)
Prorektorka Králíčková poslala informaci o výši poplatků za studium.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. MSMT-2084/2021-1
zveřejnilo nový základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58
odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v částce 4.366 Kč. V souladu
s Přílohou č. 2 Statutu Univerzity Karlovy byla výše poplatků za delší studium
vypočítána ze stanoveného vzorce vycházejícího ze základu pro stanovení
poplatků spojených se studiem a koeficientu ekonomické náročnosti studijního
programu. Výpočet pro programy na MFF UK určený ke zveřejnění na úřední
desce fakulty připravila vedoucí STUD dr. D. Macharová, KD ho mělo
v materiálech.
c)

(Navazuje na bod sub C2a zápisu z KD konaného dne 3. 3. 2021.) Počty kreditů,
které získali studenti prvního ročníku bakalářského studia - stav ke dni 15. 3.
2021:
0
kreditů

1-11
kreditů

12-15
kreditů

16-20
kreditů

21-25
kreditů

26-30
kreditů

31
a více
kreditů

celkem

M-I

0

2

2

0

1

0

1

6

7

M - Dg

0

0

1

1

0

0

3

5

7

M - Aj

0

0

0

1

0

0

0

1

1

Comp. Science

3

3

5

4

7

5

3

30

34

M - Nj

0

0

0

0

0

0

1

1

1

M - Čj

0

0

0

0

1

1

0

2

2

M - Fj
Matematické
modelování

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

4

0

0

1

3

6

15

17

Informatika

8

52

18

20

37

66

56

257

274

Studijní
program

zapsaných
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MIT

1

4

1

1

3

6

6

22

22

F-M

2

1

2

5

1

4

3

18

19

Fyzika
Finanční
matematika

7

33

9

19

6

15

62

151

170

2

20

9

8

6

15

16

76

82

Obecná mat.

2

11

3

7

5

19

50

97

108

26

130

50

66

68

134

208

682

745

6,7 %

8,9 %

9,1 %

18,0 %

27,9 %

Celkem
Podíl na počtu
zapsaných

d)

ÚFAL vyzkoušel cílenou propagaci zaměřenou na nejúspěšnější účastníky
mezinárodní lingvistické olympiády. Ve středu 10. 3. 2021 se uskutečnilo on-line
setkání „Jazyky na Matfyzu? Jedna vyučovací hodina na ÚFAL.“.

Prod. M. Vlach
e)
Bc. M. Kokešová zpracovala dotazníkové šetření absolventů fakulty, získanými
výsledky se nyní zabývají prod. M. Vlach, prod. V. Kuboň a pracovnice OFSKP.
Materiál bude v dohledné době postoupen vedení fakulty, Akademickému senátu
MFF UK a rektorátu UK. Vedle toho budou známé také výsledky šetření
provedeného ve spolupráci s FF UK.
Děkan
f)
KD vzalo na vědomí, že děkan převzal záštitu na letošním celostátním kolem
Matematické olympiády. Soutěž v kategorii A proběhne on-line, 21. března bude
zahájena, 24. března budou vyhlášeny výsledky.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Žádný příspěvek.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
(Navazuje na bod C4c zápisu z KD konaného dne 3. 3. 2019.) Pracovní skupina
ve složení (bez titulů) Michálek, Pelikánová, Rokyta, Skrbek a Svobodová dne 11.
3. projednala se sekčními proděkany koncepci plánu stavebních akcí na letošní
rok a výhled do dalších let. Protože se počítá se spoluúčastí sekcí, další kolo
jednání proběhne poté, co sekční proděkani prodiskutují ve svých sekcích možnou
výši této spoluúčasti. Přesnější návrh předloží prod. L. Skrbek nejspíše až na
dubnovém jednání KD.
b)

Návrh na uměleckou grafiku do pavilonu IMPAKT: prod. L. Skrbek pošle kolegiu
k posouzení čtyři návrhy, které dostal od Z. Netopila.

Prod. M. Vlach
c)
Partnerský program
i)
K podpisu je připravena smlouva s firmou Barclays (startovní partner).
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ii)

iii)

d)

5.

Ve fázi přípravy je memorandum s CzechInvest, resp. spin-off ESA BIC
(inkubace a rozvoj technologicky progresivních startupů, využívajících
vesmírné technologie nebo systém).
Společnostem Generali ČP, Eyen, Datlowe a Citrix byly odeslány návrhy na
prodloužení smluv v partnerském programu, spolu s připomenutím možných
aktivit pro LS 2020/21.

MatfyzPress: do provozu byl uveden nový e-shop. Sice ještě vyžaduje drobná
technická doladění (platba kartou, popisky zboží apod.), ale celkově je pro
uživatele o poznání jednodušší.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
(Navazuje na bod B3b v zápisu z jednání KD konaného dne 3. 3. 2021.)
a)
Dne 25. 3. 2021 proběhne jednání s firmou DERS nad možnými moduly
mzdových listů a nepřítomnosti. Kromě tajemnice se ho zúčastní děkan a
proděkani J. Franc a J. Sgall. V tomto případě půjde i o softwarovou podporu,
která usnadní zavedení stravenkového paušálu (evidence nepřítomnosti
zaměstnanců).
b)

6.

Ve spolupráci s Bc. Ž. Floriánovou, fakultní koordinátorkou elektronického
systému spisové služby (ESSS), probíhají jednání s RUK ohledně implementace
vnitřního „podepisovacího kolečka“ na DPP a DPČ. K implementaci by mělo
dojít v dubnu 2021. Tajemnice poslala kolegiu navržený postup a ocenila při této
příležitosti aktivní přístup Ž. Floriánové k zadané úloze. Navržený postup bude
sloužit jako přechodné období a umožní-li to technické podmínky, bude na
základě zkušenosti vylepšován. Vyřizování DPP a DPČ formou fyzických výtisků
tím není zapovězen, v každém případě ale má přednost digitální způsob.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Pivo Pěkný číslo je již v prodeji, byla spuštěna webová microsite (www.peknycislo.cz), dokončen klip, tisková zpráva, připravena distribuce pro novináře v
náhradě za tiskovou konferenci. Viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/pekny-cislo-vstupuje-na-trh
b)

Cena děkana MFF UK za reprezentaci a propagaci za rok 2020: na návrh
propagační komise fakulty děkan cenu udělí prof. RNDr. Jiřímu Podolskému,
CSc., DSc., z Ústavu teoretické fyziky, a to za soustavnou a dlouhodobou
popularizační činnost, ve složitém roce 2020 pak zejména za organizaci
popularizačního cyklu Přednášky moderní fyziky určeného pro širokou veřejnost
a za aktivní a zásadní podíl na cyklech Fyzika jako dobrodružství poznání a
Filosofické problémy fyziky.

c)

OPMK začíná připravovat smlouvy na pronájmy objektů pro letní soustředění
a tábory. Oproti minulým rokům budou akceptovány pouze nabídky těch
pronajímatelů objektů, které nevyžadují zálohy předem. Finanční příspěvky na
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tyto akce se budou od účastníků vybírat v co možná nejzazším termínu. Nelze
vyloučit, že některé letní tábory se neuskuteční (zejm. v předprázdninových
termínech).

9.

d)

Na stránce www.studuj-matfyz.cz jsou zveřejněna videa téměř všech pracovišť
fakulty; představují téměř dvě hodiny čistého záznamu. Videa jsou anoncována
prostřednictvím hlavního webu fakulty a cílené reklamy na FB. Do prezentace
s názvem Sleduj Matfyz jsou připojovány také nově vznikající fakultní podcasty.

e)

Provoz OPMK je přizpůsoben současným protiepidemickým opatřením, čili
v maximální možné míře probíhá formou práce z domova. Některé aktivity - např.
balení a odesílání balíčků určených k propagaci Pěknýho čísla - vyžadují fyzickou
přítomnost pracovníků OPMK, probíhají samozřejmě s důrazem na minimalizaci
fyzických kontaktů.

f)

OPMK zpracovává přehled o finanční náročnosti propagačních akcí za rok 2020;
nákladnost těchto akcí sleduje OPMK od roku 2018. Výsledek porovnání roku
2020 s předchozími lety bude ovšem zkreslený, protože ne/konání propagační
akcí bylo silně poznamenáno důsledky pandemie (úspory na nájmech nebo
cestovném, naopak v některých případech zrušení či vyšší náklady na reklamu pro
on-line akce).

g)

V Malé galerii vědeckého obrazu je připravena nová výstava: Současnost ČASu:
Česká astronomická společnost 1917–2017 – Petr Bartoš (Hvězdárna Františka
Pešty, Sezimovo Ústí). Výstava bude pravděpodobně prodloužena, aby možnost
shlédnout ji dostali i ti zájemci, kteří v současné době do budovy fakulty
nemohou. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/mala-galerie-vedeckehoobrazu/soucasnost-casu

h)

Zástupci MFF UK a České televize se dohodli na znění smlouvy o spolupráci při
tvorbě druhé série pořadu Datová Lhota.

i)

Zajímavé články viz:
i)
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prvni-divadelni-hra-napsanaumelou-inteligenci-ma-za-sebou-premieru,
ii) https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/aktualni-vyzvynizkodimenzionalniho-magnetismu,
iii) https://www.matfyz.cz/clanky/daniel-krycha-spravny-trader-je-hodnevsestranna-osobnost,
iv) https://www.matfyz.cz/clanky/david-t-nguyen-facebook-je-skvelouprilezitosti-pro-studenty,
v)
https://www.matfyz.cz/clanky/fenomen-matfyzacky-ples.

RŮZNÉ
Prod. M. Vlach
a)
Vedoucí OPMK si dovoluje připomenout sekčním proděkanům, že do konce
března t. r. mají sekce dodat podklady pro výroční zprávu fakulty za rok 2021.
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b)

Text druhého otevřeného dopisu adresovaného ministrovi školství kvůli revizi
Rámcových vzdělávacích programů je zveřejněn na fakultním webu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/druhy-otevreny-dopis-ministruskolstvi-k-revizi-ramcovych-vzdelavacich-programu

c)

Dobrovolnická skupina matfyzu: vzdělávání v době COVIDu - 2. etapa, viz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefOfvDHiAUFkk2rm9NkfzgCJA
0iApl3i-dLoKw-Pz-aTQ2Wg/viewform
Nabídka fakultních voluntaristů našla kladnou odezvu u zhruba 25 studentů.
Organizátoři se dohodli, že 24. 4. 2021 uspořádají také zkoušky na SŠ
„nanečisto“, podporu zajistí OMPK na portálu www.matfyz.cz, kde budou
vystavena pdf, a odkaz na YouTube, kde proběhne webinář.
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pross-nanecisto

Tajemnice
d)
Během dvou měsíců svého působení ve funkci tajemnice se Ing. B. Svobodová
seznámila s pracovišti děkanátu a s jejich vedoucími, nyní nabízí svůj čas věnovat
naopak zájemcům o rozhovor s ní a dovědět se, jaká jsou konkrétní očekávání od
ní, připomínky, náměty k činnosti. Prod. J. Sgall této možnosti rád využije a
pozve pí tajemnici na jednání kolegia informatické sekce.
Prod. Z. Doležal
e)
Příprava rozpočtu: na 18. 3. 2021 je děkan dohodnut jednat o věci společně
s tajemnicí a vedoucí hospodářského oddělení. Zprávy z RUK nejsou příliš
povzbudivé - do konce dubna se univerzitní rozpočet schválit asi nepodaří, snad
budou známy alespoň očekávané cifry. Tajemnice k tomu dodala, že za asistence
vedoucích HO a ZO absolvovala první kolo rozhovorů s vedoucími oddělení
děkanátu, do konce příštího týdne dokončí jednání s vedoucími všech útvarů
spadajících pod děkanát, v některých případech si od vedoucích vyžádala
dodatečné informace. Děkan připomněl potřebu disponovat skutečně správnými
údaji z OVZS (výše režií z projektů apod.) a mít podložené údaje o nárocích
centra vůbec, neboť ty hrají pro tvorbu rozpočtu důležitou roli.
f)

(Navazuje na bod C7a zápisu z KD konaného dne 20. 1. 2021 a další.) Na dotaz
prod. Z. Doležala sdělil děkan, že dne 19. 3. 2021 se uskuteční (virtuální) schůzka
s kancléřem UK - jednání povede prod. M. Vlach - která by měla vyústit
v uzavření akce. Jestliže si to bude situace žádat, je děkan připraven učinit
oficiální kroky z titulu své funkce.

Prod. M. Vlach
g)
Prod. M. Vlacha zajímalo, zda a jaké reakce děkan zaznamenal na svou pobídku,
aby mu členové KD sdělili své názory k činnosti vedení fakulty po prvním
půlroce činnosti. Děkan sdělil, že dva kolegové mu své zkušenosti i náměty
napsali, od ostatních toto ještě očekává. Vše by rád probral společně, jako vhodný
termín vidí například datum 5. 5. 2021. Doba stále nepřeje prezenčnímu setkání,
v plánu zůstává distanční forma, ale pokud by okolnosti dovolily setkat se osobně,
rozhodně bude mít takové aranžmá přednost.
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Zasedání skončilo v 12:12 hodin.
Zapsala:
T. Pávková
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