Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 31. 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 11:50)
přizvána A. Pelikánová (v 11:51)

Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin.
A)

PŘEDŘAZENÉ BODY

Tajemnice
a)
Informace o počtu zaměstnanců a studentů MFF UK s pozitivním testem na COVID-19
a zařazených do karantény. Stav v období od 22. do 29. 3. 2021: pozitivní test mělo
5 zaměstnanců (2 ze sekce F, 1 ze sekce I a 2 z děkanátu) a 3 studenti (2 ze sekce M,
1 ze sekce I). Testování zaměstnanců nebude probíhat na Velký pátek a Velikonoční
pondělí, náhradní termín pro testování ve Studničkově ulici připadá na úterý 6. 4. 2021.
Děkan poslal aktuální informaci o provozu náhradní mobilní jednotky UK, informace
byla zveřejněna také na covidové stránce MFF UK.
Děkan, prod. J. Sgall
b)
Licence Zoom - fakulta používá tři druhy licencí:

matfyz.zoom.us - fakultní licence z jara 2020, byly prodlouženy do března 2022.
Slouží hlavně jako virtuální posluchárny sekcí M a I, plus několik účtů
jednotlivců a akcí. Rozvrh poslucháren je na webu zde:
https://kam.mff.cuni.cz/mffzoom/

cesnet.zoom.us - univerzitní licence, které expirují začátkem dubna, ale budou
prodlouženy, zřejmě do dubna 2022, snad hladce bez dalších zásahů a žádostí.

cuni-cz.zoom.us - univerzitní licence (poté, co cesnet licence došly), expirují 3. 9.
2021.
Aktuální informace o univerzitních licencích jsou na webu zde:
http://elearning.lfp.cuni.cz/?page_id=43
záležitost spravuje LF UK Plzeň, která ve spolupráci s Ústřední knihovnou UK oboje
univerzitní licence administruje. Všechny druhy licencí zoom by tedy měly bez
problémů fungovat přinejmenším do začátku září.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Návrh zásad programu Cooperatio: na výzvu rektora UK ze dne 17. 3. 2021 má
vedení fakulty napsat své vyjádření k návrhu, do 1. 4. 2021. Připomínky od sekcí
evidovali děkan a prod. Z. Doležal, současně s tím prod. Z. Doležal přeposílal
kolegiu názory jiných fakult UK. Odpověď na RUK odešle v daném termínu prod.
Z. Doležal, po předchozí konzultaci s děkanem. Kolegium obdrží finální text
stanoviska. Návrhy na koordinátory fakultních projektů Cooperatio a návrhy na
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koordinátory z MFF účastných na projektech jiných fakult shromažďuje prod.
Z. Doležal, v kopii děkan. T: do 14. 4. 2021.
b)

Fakultní komise pro etiku ve výzkumu byla jmenována 1. 5. 2018 na tříleté
funkční období, a to podle opatření rektora UK č. 74/2017, čl. 5, bodu 1. Její
složení reprezentuje všechny tři sekce fakulty a je následující: prof. J. Bičák, prof.
J. Jurečková, prof. E. Hajičová. Prod. Z. Doležal jmenované oslovil a získal jejich
souhlas s opakovanou nominací. Kolegium vzalo toto sdělení se souhlasem na
vědomí a současně schválilo záměr děkana rozšířit komisi po vzoru komise UK,
kdy tři členy navrhne KD a po jednom AS a VR. Děkan osloví AS ve chvíli, kdy
bude posílat materiály na jeho nejbližší zasedání a požádal prod. Doležala, aby
oslovil vědeckou radu.

c)

Projekty GAČR - kofinancování v r. 2021: prod. Z. Doležal uvedl, že všechny
projekty mají nastavené kofinancovací podúčty, je třeba určit zdroje
kofinancování. Děkan připomněl, že momentálně se finance „stahují“
z institucionálních účtů, jakkoli jsou tyto účty zatím prázdné, další krok lze učinit
po schválení rozpočtu fakulty. Zdrojem může být jen projekt Progres (04);
v případě informatické sekce se kofinancování děje centrálně, kdežto fyzikální
sekce kofinancuje na vrub projektů Progres jednotlivých pracovišť. Prod. V.
Dolejší promyslí postup pro matematickou sekci. Vedoucí OVZS prosazuje co
nejmenší kofinancování, dne 1. 4. 2021 se bude konat webinář, na kterém objasní
definici kofinancování grantu. Pokračování v bodě sub B3b.

d)

Projekty Start - dotaz dr. Z. Bubeníkové na kofinancování: viz bod sub B3b
tohoto zápisu.

e)

Schmidt Science Fellows - Call for Nominations - 2022 Cohort: velmi prestižní
výzva k nominaci kandidátů, vybraný uchazeč má možnost 12–24měsíční stáže,
podporované stipendiem 100 000 USD ročně v celkové výši až 200 000 USD.
Univerzita může navrhnout nejvýše tři kandidáty. V případě zájmu sekcí je třeba
nahlásit jméno a stručný životopis navrhovaného vedoucí OVZS do 16. 4. 2021.
Po nahlášení předběžných nominací obdrží OVZS podrobné pokyny k nominaci.
Vloni UK navrhla Dr. Jiřího Kratochvíla, držitele ceny Česká hlava, a tento
kandidát se dostal do relativně vysokého pořadí žebříčku - letos v červnu ho čeká
interview. Podle informace Mgr. M. Menšíkové uvažuje letos o navržení
kandidáta PřF UK.

Prod. J. Sgall
f)
Podle neoficiálních informací fakulta letos s návrhem na udělení výzkumné
podpory Donatio Universitatis Carolinae neuspěla.
Stalo se po KD: Informace byla potvrzena, přehled laureátek a laureátů cen
Univerzity Karlovy a výzkumné podpory Donatio za rok 2020 je na univerzitním
webu zde:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12287&locale=cz
Děkan
g)
Panelové diskuze “Financování ve vědě”, pořádané pražskou sekcí EPS Young
Minds dne 30. března od 17:30, se za MFF UK zúčastnil prod. Z. Doležal.
Přítomni byli, kromě jiných, Dr. A. Valkárová a Dr. A. Fejfar, naopak žádný
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reprezentant MŠMT. Podle mínění prod. Z. Doležela nezazněly žádné mimořádné
nebo nové informace.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Garantům doktorských programů byl 26. 3. 2021 odeslán e-mail vyjasňující
některé záležitosti týkající se doktorského studia (text dostalo KD v materiálech).
E-mail obsahoval mj. důrazné doporučení, aby oponenti byli jmenováni členy
komise pro obhajobu. Po zvážení možných administrativních komplikací a po
diskusi na KD odložil prod. M. Kulich platnost tohoto doporučení na příští
akademický rok.
Prod. V. Kuboň
b)
Návrh harmonogramu akad. roku 2021/2022 (znění bylo v materiálech): prod.
V. Kuboň požádal o odklad definitivního schválení na 28. 4. 2021, aby byl čas na
předepsanou konzultaci termínu s RUK, konkrétně termínu 23. 9. 2021 pro
přednostní zápis. KD souhlasilo. Schválilo při té příležitosti, aby z harmonogramu
byl vyňat interval pro konání doktorandského týdne, zatím nerozhodlo o
ne/konání děkanského sportovního dne. Děkan požádal členy KD, aby se
s návrhem harmonogramu do 14. 4. 2021 pečlivě seznámili, dále aby prod. V.
Kuboň spolu s upravenou verzí harmonogramu (v to počítaje přívětivější podobu
dokumentu) předložil návrh na opatření k harmonogramu. Další čtení proběhne na
příštím jednání.
c)

Problém dvojí afiliace studentů vedených na AV ČR a konkrétní podnět
z fyzikální sekce, aby doktorand nemusel uvádět afiliaci k UK, když je plně
angažován v ústavu AV ČR. Děkan připomněl existenci Opatření rektora č.
24/2018, viz:
https://cuni.cz/UK-9134.html
které mj. stanoví, že „Autoři jsou povinni u všech výsledků, které vznikly na
základě pracovněprávního či studijního vztahu k UK, uvádět oficiální
institucionální afiliaci v jazyce výsledku v podobě: Název univerzity, název
fakulty/součásti např. „Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta“, resp. „Charles
University, Third Faculty of Medicine“. A dále: „Za „autory“ se pro účely tohoto
opatření považují všichni akademičtí a vědečtí pracovníci, všichni studenti
doktorského studia a další zaměstnanci a studenti UK, kteří jsou autory či
spoluautory výsledku tvůrčí činnosti nebo se podílejí na aktivitách tvůrčí
činnosti.“ Podnět tedy nezakládá na diskusi.

d)

Termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských a v navazujících
magisterských studijních programech vyprší 31. 3. 2021. Po rozsáhlejší debatě
o způsobu provedení přijímací zkoušky nebo o jejím úplném zrušení požádal
děkan sekční proděkany, aby do 9. 4. 2021 sdělili prod. V. Kuboňovi stanovisko
za svou sekci. Návrh pak předloží ke schválení AS fakulty na jeho dubnovém
jednání. Prod. M. Kulich kolegiu poskytl rozepsané počty uchazečů o magisterské
studium, kteří by měli být pozváni k přijímacím zkouškám.
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e)

KD vzalo na vědomí předběžný počet přihlášek do Bc. studia k datu 30. 3. 2021,
soubor je uložený v materiálech na společném úložišti.

f)

KD schválilo návrh prod. V. Kuboně vydat aktuální směrnici děkana o zrušení
listinné podoby závěrečných prací, protože pandemie přetrvává. Děkan se ujistí
u Mgr. J. Kuči, že na případnou žádost komisí pro SZZ práce vytiskne Knihovna,
a poté znění výnosu předloží fakultnímu akademickému senátu na zasedání
v dubnu t. r.

Prod. M. Vlach
g)
KD vzalo na vědomí „Vyhodnocení dotazníkového šetření absolventů MFF UK“.
Zprávu vypracovala Bc. M Kokešová, vztahuje se k absolventům z období 2012–
2019. Zprávu mělo KD k dispozici v materiálech. Prod. M. Vlach dále
informoval, že na webu jsou zveřejněny výsledky Absolventského šetření na
Univerzitě Karlově, zpracovaného oddělením analýz a strategií UK; mají podobu
interaktivní prezentace, viz:
http://ipc1.cuni.cz/dokumenty/absolventiuk.html
Jak s výsledky dále naložit a kde je případně zveřejnit, to dojedná prod. M. Vlach
se studijními proděkany.
Stalo se po KD: Dotazníkové šetření bylo umístěno na nově vytvořenou stránku
Fakulta/Dotazníková šetření:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/dotaznikova-setreni ,
která bude sloužit pro podobné případy i do budoucna.
h)

Prod. M. Kulich vzal se souhlasem na vědomí, že dostane od OPMK žádost
o alokaci prostředků ze stipendijního fondu pro účely propagačních akcí. Půjde
o sumu 1,7 mil. Kč. Děkan doporučil, aby KD dostalo časem zprávu, jak a nač
byly tyto prostředky využity. Z: prod. M. Vlach.

Děkan
i)
Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem), čj. 55/2021:
ze strany MFF UK bez připomínek.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice fakulty
a)
Návrh rozpočtu centra fakulty: příprava probíhá, návrh bude hotový začátkem
dubna.
Děkan
b)
KD vzalo na vědomí předběžnou děkanovu informaci o rozpočtu UK, potažmo
fakulty. V čele ekonomického odboru RUK nově stojí Ing. Petra Wehrenberg,
MA., na 8. 4. 2021 ohlásila schůzku s vedoucími ekonomy fakult.
c)

(Navazuje na bod B1c,d tohoto zápisu.)
i)
Projekty Progres: rektor UK oznámil dopisem z 24. 3. 2021, že MŠMT
pošle finance ve dvou splátkách, přičemž první splátka nebude obsahovat
bonifikace, dále sdělil výši první splátky pro MFF UK a požádal o sdělení,
v jakém poměru budou na fakultě prostředky děleny. KD doporučilo
4
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ii)

4.

ponechat toto dělení stejné jako v minulých letech; děkan toto dá na vědomí
AS fakulty.
Projekty Start: vedoucí HO upozornila na to, že řešení daného typu projektů
se nekryje s kalendářním roce, ale poběží od dubna 2021 do března 2023,
finanční prostředky budou čerpány zálohově, v polovině každého 3. měsíce
proběhne kontrola, jejíž dobrý výsledek bude podmínkou pro uvolnění
zálohy na další kvartál.
Stalo se po KD: Děkan, po projednání věci s dr. Z. Bubeníkovou, sepsal
náležitosti spojené s projekty Start včetně kofinancování a poslal e-mailem
celému kolegiu.

d)

(Navazuje na bod C7a zápisu z KD konaného dne 20. 1. 2021 a další.) K dotazu
vedoucí HO stran sbírky počítačů odpověděl děkan, že čeká na výsledek jednání
na RUK.
Stalo se po KD: Děkan na základě předchozích ústních konzultací poslal rektorovi
oficiální žádost o posouzení výjimky. Rektor žádost verbálně podpořil a dal
k prozkoumání právnímu oddělení RUK.

e)

Vedoucí HO sdělila, že na fakultě probíhá kontrola jednoho projektu TAČR.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
KD se souhlasem projednalo tabulku stavebních akcí správy budov na rok 2021,
jak ji předložil a na zasedání komentářem opatřil prod. L. Skrbek. Plán obsahuje
dohodnutou finanční spoluúčast sekcí. Co se týká stavebních úprav zasedací
místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3, kolegium akceptovalo novou variantu
návrhu, která sníží cenu realizace k částce zhruba 2 mil. Kč; návrh neobsahuje
kalkulaci návrhu na vybavení audiovizuální technikou, proto děkan požádal prod.
L. Skrbka, aby tuto partii projektu upřesnil na příštím KD 14. 4. 2021, přičemž se
vyjádřil pro to, aby zmíněná technika byla instalována v obou projektovaných
místnostech.
Prod. M. Vlach
b)
Směrnice o transferu znalostí a technologií na MFF UK a Směrnice o sponzorské
a partnerské spolupráci a propagaci vědecké činnosti na MFF UK: dokumenty
předložil a na jednání komentoval prod. M. Vlach. Jde o delší dobu připravované
změny, vyvolané mj. Opatřením rektora č. 29/2020. Úplný text byl předem
v materiálech, kolegium vydání směrnic projednalo bez připomínek. Děkan
poděkoval prod. M. Vlachovi za přípravu obou výnosů, znění podrobí pečlivému
pročtení a nechá schválit na jednání KD 14. 4. 2021. Do té doby uváží termín
vydání směrnic, kvůli souvislosti s připravovanou reorganizací děkanátu
(příslušné opatření připravuje tajemnice fakulty).
c)

Převod zhruba 5 z 10 starších nepoužívaných velkoformátových dataprojektorů,
které po výměně za novou audiovizuální techniku zůstávají v inventáři správy
budov, do využívání na RUK (CPPT resp. Kampusu Hybernská): prod. L. Skrbek
vydá vedoucímu správy budov pokyn, aby zahájil předepsané administrativní
kroky k této akci.
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d)

5.

Správa budov urgovala instalaci uměleckého díla sochaře Stanislava Kolíbala
(Troja, před budovou vývojových dílen), které bylo vybráno v soutěži. Původní
termín počítal s koncem dubna, v důsledku pandemie se prodlužuje do konce
května. Ze strany MFF UK je vše potřebné připraveno. Aranžmá slavnostního
odhalení díla navrhne prod. L. Skrbek ve spolupráci s prod. M. Vlachem.
Stalo se po KD: Umělecké dílo bude instalováno po 12. 4. a vhodně zakryto. Prod.
M. Vlach a L. Skrbek navrhli spojení slavnostního odhalení uměleckého díla
sochaře S. Kolíbala s odhalením obrazu ak. malíře Z. Netopila před posluchárnou
N1 v pavilonu IMPAKT s účastí zejména zástupců současného a bývalého vedení
MFF UK, vedení UK a GHMP. Termín bude zohledňovat časové možnosti JM
rektora a epidemickou situaci.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Návrhy sekčních proděkanů na vypsání konkursů a jmenování konkursních
komisí: výběrová řízení jsou zveřejněna na fakultním webu, návrh na složení
komisí pošlou sekční proděkani nejprve děkanovi k posouzení (nikoli vedoucímu
zaměstnaneckého oddělení), nejpozději do 12. 4. 2021. Děkan požádal dopisem
předsedu AS o určení delegátů senátu do komisí.
Stalo se po KD: Určené termíny byly dodrženy a děkan komise jmenoval 13. 4.
2021.
Tajemnice
b)
Dne 25. 3. 2021 předvedla firma DERS ukázku modulu „Nepřítomnosti“
a „Mzdové listy“, prezentace se zúčastnili děkan, tajemnice, proděkani J. Franc
a J. Sgall. Materiál „Nepřítomnosti“ byl kolegiu k dispozici v materiálech.
Tajemnice zorganizuje k věci na příští týden schůzku, po získání stanoviska
a argumentů pak návrh předloží vedení fakulty k rozhodnutí, zda modul
objednat/koupit. Moduly „Nepřítomnosti“ a „Mzdové listy“ mají různou prioritu,
lze je tedy probrat nezávisle na sobě.
c)

6.

Implementace „stravenkového“ paušálu se předpokládá k datu 1. 7. 2021,
v časovém plánu hraje roli také dvouměsíční výpovědní lhůta smlouvy se
současným dodavatelem stravenek.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
KD vzalo bez námitek na vědomí úmysl prod. M. Vlacha navrhnout děkanovi
změnu ve složení Propagační komise tak, aby členy tohoto poradního orgánu byli
vybraní reprezentanti aktivit, jimiž se fakulta představuje budoucím studentům,
a dále představitelé SKAS, spolku Matfyzák a zástupci sekcí M, F a I včetně
učitelství. Pokud se při té příležitosti podaří komisi ustavit z menšího počtu členů,
umožní to lepší koordinaci její práci. Prod. M. Vlach tyto změny projedná s
novým předsedou komise doc. S. Danišem.
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b)

7.

KD vzalo na vědomí závěrečnou zprávu “Nastupující 2020” z pilotního šetření
projektu nazvaného „Dlouhodobý monitoring studentů a uchazečů o studium na
MFF UK“, který za MFF UK garantuje prod. M. Vlach a jehož realizátorem je
Katedra sociologie FF UK (garant dr. Jiří Vinopal). Souhlasilo s tím, aby tento
interní materiál dostal na vědomí AS MFF UK a Propagační komise. Přípravu
příštího ročníku šetření bude užitečné zahájit před letními prázdninami a přizvat
k ní také zástupce SKAS.

RŮZNÉ
a)

(Navazuje na bod B7a zápisu z KD konaného dne 6. 1. 2021 a další.) Výnosy
děkana - čistka 2021: konkrétní návrhy, s výjimkou návrhů prod. M. Vlacha
popsaných v bodě B4b tohoto zápisu, děkan neobdržel, znovu tedy apeloval na
splnění úkolu. Prod. Z. Doležal uvedl, že návrhy výnosů souvisejících s agendou
vědy a zahraničních styků předloží za 14 dní.

Prod. M. Vlach
b)
Nominace na Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace (směrnice
č. 3/2017): doručené návrhy uložil děkan do materiálů pro KD. Do příštího
jednání očekává od všech členů KD s výjimkou pí tajemnice vyjádření, koho
ocenit v té které kategorii.
Stalo se po KD: Děkan rozeslal členům KD tabulku s přehledem všech návrhů,
s žádostí, aby se vyjádřili hlasováním, nejpozději do neděle 11. 4. 2021.

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Hodnocení vědy na UK: MFF UK obdržela hodnocení B+ a je považována za
„vlajkovou loď“ fakult UK, vyzdvihnuty jsou jak úspěšně získané ERC granty,
tak začlenění do výzkumných mezinárodních sítí a infrastruktur, silný přínos
počítačové vědy s teoretickou skupinou informatiky (podílí se na rychlém rozvoji
oboru s obrovským potenciálem jak pro základní, tak pro aplikovaný výzkum).
Doporučeno je opuštění komfortní zóny základního výzkumu a zaměření se více
na riziková a špičková témata.
b)

GAČR: dodatečně bude podpořeno 5 návrhů projektů GAČR (prof. Hencl, dr.
Maršálek, prof. Němeček, doc. Pešička, doc. Pešta), u tříletých projektů bude
posunuto zahájení i ukončení řešení, tj. probíhat bude přes roky 2021-2024.

c)

ERC: předpoklad 9 podávaných projektů ERC STG (dr. Ryabov odložil podání
návrhu na příští výzvu) - aktualizovaný přehled byl v materiálech k jednání KD.
RUK vydá ke všem navrženým projektům Letter of Commitment, nicméně
v průvodním sdělení zaslaném na fakultu opatřil některé návrhy kritickým
komentářem.
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d)

Fond mobility UK: bylo podáno 5 žádosti do nové výzvy, aplikace RUK jevila
problémy (nefungovalo vkládání formuláře GDPR u kategorie pro zahraniční
profesory, závada byla odstraněna po četných urgencích až den před interním
termínem).

e)

GAUK
i)
OVZS v současnosti extrahuje ze systému smlouvy a začíná je rozesílat
řešitelům a na pracoviště. Kvůli splnění požadavku zajistit fyzický podpis
na listinné verzi využívá OVZS součinnost pracovišť.
ii) Dne 1. 4. 2021 vyprší interní termín pro odevzdání závěrečných zpráv
GAUK.

f)

Projekty specifického vysokoškolského výzkumu (SVV): řešitelům budou
rozeslány dodatky ke smlouvám na rok 2021.

g)

4EU+ minigranty 2021: letos se o miniprojekt ucházela jen doc. Hnětynková, se
svým návrhem Mathematics of High-Performance Computing III ve výběrovém
řízení uspěla, projekt získala v plné výši 208 tis. Kč.

h)

Dne 7. 6. 2021 se od 10:00 hod. a od 12:00 hod. budou - pokud to dovolí
epidemiologická situace - slavnostně předány dekrety nově jmenovaným
docentkám a docentům. Nově jmenovaní akademici budou zváni na promoci
dopisem pror. A. Gerlocha začátkem května, stejně tak jako děkani příslušných
fakult.

i)

Zahraniční kooperace: nová spolupráce na meziuniverzitní úrovni s Univerzitou
de São Paulo (KMA, KAM a KDM).

Prod. M. Vlach
j)
Studii vědců z Univerzity v Lipsku a MFF UK o vývoji nového systému, jenž
v sobě kombinuje techniku strojového učení s přesnou kontrolou
mikroskopických částic, zveřejnil prestižní časopis Science Robotics, více na
webu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dalsi-krok-na-ceste-k-vyvojiautonomnich-nanobotu
Děkan
k)
Nadační fond Neuron potvrdil přijetí všech nominací na ceny, které MFF UK
cestou děkana podala.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Byly vydány tyto dvě směrnice: Směrnice děkana č. 2/2021, soutěž o Cenu
děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou
práci, a Směrnice děkana č. 3/2021, o podrobnostech hodnocení vzdělávací
činnosti studenty a absolventy MFF UK, viz:
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https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-2-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-3-2021
b)

Fakultní správce SIS připravil skript, který vyřeší potíže se snížením počtu kreditů
některých předmětů během náběhu nových akreditací: skript nahradí zapsané
předměty se sníženým počtem kreditů paralelními předměty, které zachovávají
kredity platné pro starou akreditaci. Skript se ještě dolaďuje, informace o zásahu
do předmětů budou vbrzku rozeslány studentům i garantům programů.

c)

Po vyřešení kreditového problému se plánuje stažení historických dat o úspěšnosti
studia v bakalářském, magisterském i doktorském stupni k podrobnějším
analýzám. Věc má v plán prod. M. Kulich ve spolupráci s Mgr. P. Jedelským.
Prod. M. Vlach by při té příležitosti rád nechal podrobit analýze ještě úspěšnost
studentů, kteří se účastnili fakultních korespondenčních seminářů. Předsedkyně
SKAS vyjádřila radost, že se podařilo kreditovou krizi překonat.

d)

Ve snaze pokročit v digitalizaci agendy studijního oddělení bude vyzkoušen
elektronický způsob podávání žádostí o SFG (v jarním kole) pomocí formuláře
vytvořeného v aplikaci MS Forms. Za tímto účelem byl založen sharepoint
studijního oddělení.

e)

Prod. M. Kulich předloží na dubnovém jednání vědecké radě fakulty složení tří
z komisí pro SZZ pro nově akreditované magisterské studijní programy; soupis
komisí mělo kolegium v podkladových materiálech. Další komise budou
následovat.

Prod. V. Kuboň
f)
MŠMT vydalo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku Univerzitě Karlově, v rozpisu
rozpočtu vysokých škol vedeného pod ukazatelem P (dříve ukazatelem F), jenž
představuje finanční prostředky na podporu studijních programů specificky
zaměřených na přípravu učitelů s deficitními aprobacemi na nepedagogických
fakultách veřejných vysokých škol, ve výši 4 576 041 Kč. Z této částky by fakultě
měla připadnout částka 1 899 940 Kč. Dále bylo fakultě přiděleno 319 594 Kč na
podporu studijních programů, zaměřených na přípravu budoucích učitelů na
pedagogických i na nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol. Na
MFF UK se v této věci angažuje vedoucí KDM.
g)

Setkání na RUK dne 30. 3. 2021: pror. R. Wildová sdělila, že se chystá výzva
k řešení situace se zanedbanou výukou ve školách, formou projektu o objemu asi
100 mil. Kč na pořádání příměstských táborů v červnu tohoto roku. Konkrétní
informací budou fakulty obeslány.

Prod. M. Vlach
h)
Přijímací zkoušky z matematiky pro SŠ nanečisto: v sobotu 24. dubna 2021 si
mohou žáci posledních ročníků ZŠ vyzkoušet „nanečisto“ přijímací zkoušky na
SŠ, a sice zkoušky z matematiky. Simulace, kterou Matfyz připravuje, prověří
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nejen znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na SŠ. Více
zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pross-nanecisto
4.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez příspěvku.

5.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Stavební akce „Rozšíření bufetu Troja“ + rekonstrukce kanceláří (pro Katedru
geofyziky) + studentské respirium: k předání hotového díla dojde v blízkých
dnech. Po instalaci datových zásuvek v nově adaptovaných místnostech a dalších
drobnostech se bude moci část KG, sídlící na Karlově, přestěhovat do Troje.
b)

Reorganizace děkanátu a s tím spojené přesuny a stěhování: OPMK se přestěhuje
z místností M -287 a M -288, což umožní správě budov provést v nich potřebné
adaptace. Prod. L. Skrbek poděkoval vedoucímu OPMK za jeho pochopení pro
situaci.

c)

Městská část Praha 8 zaslala Oznámení o zahájení stavebního řízení ve vztahu
k těmto akcím: (a) výměna obvodového pláště a střešního pláště objektu "L" těžké laboratoře MFF UK Praha, Libeň č. p. 747, V Holešovičkách 2, (b) výměna
obvodového pláště a střešního pláště objektu "T" - poslucháren MFF UK“ Praha,
Libeň č. p. 747, V Holešovičkách 2.

d)

AS MFF UK souhlasil s přečíslováním pozemků v Troji, administrativní úkony
spojené se sdělením této skutečnosti na RUK zajišťuje sekretářka tajemnice.

e)

Akce "Chlazení serverovny Troja" probíhá podle harmonogramu.

Prod. M. Vlach
f)
Partnerský program (PP)
i) Smlouvy se společnostmi Barclays, Datlowe a CzechInvest (ESA BIC) jsou
podpisem uzavřeny.
ii) Druhá schůzka k problematice PP (účastníci: děkan, tajemnice, Ing.
B. Joudalová, doc. M. Nečaský a prod. M. Vlach) je naplánovaná na 10. 5.
2021 odpoledne.

6.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Fakultní právník/právnička: na vypsanou pozici je evidováno několik přihlášek,
nejslibnější adeptka se na děkanát dostaví osobně 6. 4. 2021.
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b)

7.

OVZS: v souvislosti s odchodem jedné z pracovnic na mateřskou dovolenou
v květnu t. r. byl vypsán inzerát na její zástup, prod. Z. Doležal a vedoucí OVZS
budou vybírat ze zhruba 40 uchazečů/uchazeček.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Na portálu UK Forum vznikla nová rubrika, jejímž prostřednictvím bude možné
prezentovat akademické veřejnosti také náměty/názory k diskuzi. Platforma může
posloužit i pro otevření debaty na „bolavá“ témata. Viz:
https://www.ukforum.cz/…-uk
b)

Novinářům a zainteresovaným partnerům byly rozeslány balíčky se vzorky
matfyzáckého piva Pěkný číslo a s dalšími reklamními předměty. Rozeslání bylo
rozděleno mezi partnery projektu - Pivovar Ferdinand a MFF UK - jako náhrada
za původně plánovanou a kvůli epidemii neuskutečněnou tiskovou konferenci.
Spolupráce s Rohlík.cz započne od pátku 26. 3. 2021. Prostřednictvím fakultního
e-shopu už je prodána zhruba polovina nákladu piva. Zájem o Pěkný číslo je
značný (např. u provozovatelů bufetu FHS UK na Koleji 17. listopadu v PrazeTroji). K podpoře prodeje probíhá přiměřená propagační kampaň.

c)

Žádost fakulty o finanční dotaci od MŠMT určenou na podporu práce s nadanou
mládeží byla poskytovatelem zkrácena zhruba na 50 % celkových nákladů akcí,
další žádosti jsou v řízení. Prod. M. Vlach očekává, že situace může mít negativní
dopad na provozní rozpočet OPMK.

d)

Propagace Matfyzu na síti TikTok: záměrem bylo otestovat zájem a možnosti,
měření ohlasu probíhá. Řada pracovníků fakulty přijala kampaň s nadhledem,
naopak u některých studentů vyvolala kritiku. Nicméně tzv. tvrdá data jsou zatím
velmi nadějná. Náklad konverze je o poznání nižší, než v případě FB. Prod.
M. Vlach konstatoval, že šlo o krátkou průzkumnou kampaň OPMK, realizovanou
po předchozí dohodě s ním. Diskuse na nedávném jednání fakultního senátu
ukázala, že studenti fakulty i někteří její zaměstnanci mají vlastní/odlišné
představy o způsobu propagace fakulty mezi mladšími a nejmladšími
potenciálními zájemci o studium. Prod. M. Vlach proto vybídl SKAS, aby pro
další kolo následné debaty zorganizovala diskusní kulatý stůl, kterého by se
zúčastnili zástupci OPMK a Propagační komise a v jehož rámci by jednotlivé
náměty mohly být probrány.

e)

Jako zaměstnanecké dílo vznikne originální znělka k fakultním podcastům. Ve
fázi návrhu je také varianta loga Matfyz pro fakultní podcasty.

f)

Připravuje se vyhlášení druhého ročníku Ceny Albertus. Je ustavena porota,
předsedou bude doc. Jiří Dolejší, členy doc. Miroslava Černochová, dr. Roman
Hašek, Mgr. Josef Hylský, Mgr. Vladimír Kořen, doc. Jan Kříž, prof. Petr
Kulhánek, RNDr. Taťána Míková, dr. Miroslav Randa a jeden z vítězů 1. ročníku
RNDr. Vladimír Vícha. Návrhy na ocenění jsou přijímány do 20. května,
výsledky budou vyhlášeny zřejmě na podzim t. r. V souvislosti s druhým
ročníkem dojde k úpravě obsahu webové prezentace. Cena získala pět nových
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podporovatelů (Škoda Auto, ČSKI, JŠI, ČsČF a Asociace ředitelů základních
škol); pořadatelé zůstávají beze změny.
g)

h)

8.

V Lidových novinách vyšla v sobotu 20. 3. 2021 celostránková příloha věnovaná
knize o rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí. Článek dr. Martina
Rychlíka pak v jiné verzi vyšel i na UK Forum, viz:
https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/7865-kniha-o-rotunde-stavitelemeli-hluboke-znalosti-matematiky
Zajímavé články:
i)
https://www.matfyz.cz/clanky/led-na-zemi-taje-vyrazne-rychleji-nez-driv,
ii) https://www.matfyz.cz/clanky/stredoskolaci-z-celeho-sveta-pomerili-silyve-fyziklani,
iii) https://www.matfyz.cz/clanky/matykani-xlv-geometrie-kluka-z-plakatu,
iv) https://www.matfyz.cz/clanky/rok-vzdelavani-doma-aneb-distancni-vyukaz-pohledu-studentky-matfyzu.

RŮZNÉ
Děkan
a)
AS MFF UK schválil dne 24. 3. 2012 Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí
činnosti MFF UK na období 2021-2025, plán jeho realizace pro rok 2021; se
souhlasem vzal senát na vědomí zprávu o plnění ADZ na rok 2020. Všechny tři
uvedené dokumenty jsou na úřední desce fakulty:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/dlouhodoby-zamer-mff-uk
b)

Informaci o jednání Asociace děkanů přírodovědných fakulta dne 22. 3. 2021
poslal děkan kolegiu e-mailem.

Zasedání skončilo ve 14:12 hodin.

Zapsala:
T. Pávková
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