Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 14. dubna 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 11:48), P. Zakouřil
(od 14:04 do 14:32)

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 29. 3. do 12. 4. 2021: pozitivní test měli
2 zaměstnanci (oba ze sekce F) a 1 student (ze sekce F). Tajemnice požádala vedoucího
zaměstnaneckého oddělení, aby jí poskytoval údaje, které má v souvislosti s covid-19
k dispozici ZO; to umožní, aby podávala přesnější informace o stavu nemoci na fakultě.
Děkan připojil sdělení, že u jednoho pracovníka vyšel antigenní test jako pozitivní,
kdežto následný test PCR byl negativní. Jak se chovat v případě pozitivního výsledku
testu, je uvedeno na fakultní covidové stránce, odkaz je uveden v tzv. Aktuální tabulce.
Prod. J. Sgall vznesl požadavek, aby správa budov lépe organizovala testování u
mobilní jednotky, totiž aby výsledky testů neležely na stole v budově. Tajemnice se
domnívá, že je v zájmu testovaného zaměstnance, aby vyčkal na místě, než obdrží
výsledek do vlastních rukou, a tedy se nevzdaloval. Prod. V. Dolejší konstatoval, že při
testování mobilní jednotkou v Karlíně podobné situace nenastávají. O režimu na VŠ po
30. 4. 2021 rozhodne rektor UK.
Stalo se po KD: Rektor UK předložil univerzitnímu senátu k vyjádření návrh na
prodloužení mimořádného stavu na univerzitě do 28. května 2021.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Definice postdoktoranda na UK, obsažená v návrhu prorektora pro vědeckou
činnost UK a vedoucí odboru pro vědu a výzkum, datovaném 1. 4. 2021. RUK
žádá dostat případné komentáře do 19. 4. 2021 a dále jméno kontaktní osoby na
fakultě pro všechny postdoktorandy. Prod. Z. Doležal předložil kolegiu návrh
vyplněného dotazníku, do kterého přispěl jednak on sám, jednak vedoucí OVZS a
ZO. Připomínky členů vedení fakulty shrnul do materiálu, který byl k dispozici
v podkladech. Zásadní kritické poznámky k návrhu z RUK zazněly na jednání KD
a týkaly se hlavně samotné definice: nerozlišuje totiž „postdoktoranda“
a pracovníka na pozici tzv. „tenure track“. Toto by mělo být ze strany
předkladatelů návrhu vyjasněno ještě před vyplněním dotazníku, stejně jako vazba
na připravovaný kariérní řád univerzity a na Řád výběrového řízení UK. Podle
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odhadu prod. Z. Doležala je vznik „Strategie podpory začínajících AP a VP“
z velké části motivován potřebou mít evidenci těchto mladých akademiků.
Odpovědi na otázky z diskuse KD se pokusí získat na poradě proděkanů pro vědu,
která je svolaná na 15. 4. 2021.
Stalo se po KD: Prod. Z. Doležal - kromě toho, že připomínky z debaty KD
tlumočil na poradě proděkanů osobně a technické poznámky uvedl v dotazníku odeslal dotazy a připomínky členů kolegia děkana také písemně.
b)

Cooperatio
i) Připomínky k Zásadám programu Cooperatio, jak je za vedení fakulty
sestavili děkan s prod. Z. Doležalem, byly odeslány v předepsané lhůtě 1. 4.
2021. Definitivní znění textu poslal prod. Z. Doležal na vědomí celému KD.
ii) Návrh na koordinátory projektů Cooperatio, které patří na MFF UK, a návrh
zástupců MFF UK v těchto projektech spadajících pod jiné fakulty UK.
Protože návrhy mají být výsledkem shody děkanů, zahájil jednání se svými
kolegy děkan, včetně organizačních záležitostí, mezi něž patří termíny
zasedání vědeckých rad fakult. Příslušné vědecké rady pak osloví
s konkrétními návrhy, vzešlými ze sekcí MFF UK a projednanými v KD,
prod. Z. Doležal a děkan.
iii) Podklady pro VR MFF UK, tj. jmenovité složení koordinačních rad,
projedná KD na svém jednání 28. 4. 2021, poté budou předloženy na
program květnové vědecké rady fakulty (5. 5. 2021). Prod. Z. Doležal pošle
sekčním proděkanům předepsané formuláře.
iv) Prod. L. Skrbek informoval, že z titulu svého členství ve VR UK je pozván
na jednání s pror. J. Konvalinkou dne 22. 4. 2021, 10:00 hodin. Jednání má
být věnováno projektům Cooperatio. Prod. L. Skrbek pozvánku poskytne
prod. Z. Doležalovi.

c)

Fakultní komise pro etiku ve výzkumu: KD se souhlasem přijalo sdělení, že
stávající členové komise jsou ochotni být v komisi i po následující tři roky. Prod.
Z. Doležal je připraven navrhnout jako člen vědecké rady fakulty, aby dalším
členem etické komise děkan jmenoval prof. RNDr. Jiřího Hořejšího, DrSc. Pátého
člena komise navrhne akademický senát fakulty.

Děkan
d)
Cooperatio: KD schválilo per rollam rozdělení prostředků Progres na rok 2021
podle fixovaných procentních podílů z roku 2020 na jednotlivé projekty Progres, a
to pro první i pro očekávanou druhou splátku dotace. Děkan poté písemně požádal
vedení AS MFF UK i jeho ekonomickou komisi o vyjádření a dostal tuto
odpověď: Ekonomická komise AS MFF UK i vedení AS MFF UK souhlasilo, aby
byly prostředky Progres pro rok 2021 rozděleny v souladu s návrhem zaslaným
děkanem, tj. podle již jednou senátem schváleného principu, tedy podle
fixovaných procentových podílů na jednotlivé Progresy, jako v předchozích
letech. Přehlednou tabulku děkan během jednání KD promítl.
e)

VR MFF UK se na svém zasedání dne 7. 4. 2021 vyjádřila k prodlužování smluv
odborných asistentů. Děkan je připraven všem návrhům na prodloužení smluv
vyhovět, nyní očekává od sekčních proděkanů případné korekce v reakci na
doporučení VR. Administrativním nedopatřením děkan nezařadil na dubnové
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jednání VR návrh na prodloužení jedné smlouvy z matematické sekce, učiní tak
dodatečně na květnovém zasedání VR.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Dílčí novela Řádu imatrikulací a promocí UK: KD se ztotožnilo s pozměňovacím
návrhem prod. M. Kulicha, totiž že navrhovaný řád by měl umožňovat, aby
promotor mohl být v případě nutnosti - když například onemocní - zastoupen
osobou, kterou určí děkan fakulty. Jméno promotora se na RUK sděluje s velkým
časovým předstihem a je vytištěno na diplomech; pokud by tento promotor pak
z nějakých důvodů diplom podepsat nemohl, byla by situace neřešitelná – podpis
jiné osoby činí diplom neplatným a přepisování několika stovek diplomů je
časově nereálné. Prod. M. Kulich pošle tuto připomínku jménem vedení fakulty,
ve stanoveném termínu (do 16. 4. 2021, 12:00).
b)

Promoce absolventů doktorského studia se bude konat dne 2. 6. 2021 ve 13:30
hodin, je společná pro MFF UK, KTF UK a HTF UK. Děkana MFF UK zastoupí
prod. M. Vlach, a protože největší počet promujících je právě z MFF UK, pronese
prod. M. Vlach také děkanský projev.

c)

Novelizace směrnic děkana
i) Směrnice děkana č. 15/2018 (Opatření děkana o konání státních rigorózních
zkoušek). Ve směrnici je odkaz na minulé znění Rigorózního řádu UK,
avšak vzhledem k tomu, že v nejbližší době má vyjít další novela tohoto
vnitřního předpisu UK, akceptovalo KD návrh prod. M. Kulicha
aktualizovat fakultní směrnici až po vydání novely.
ii) Směrnice děkana č. 9/2020 (Opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia
na MFF UK pro akademický rok 2019/2020). Platnost výnosu skončila,
bude to vyznačeno na webu.
iii) Prod. M. Kulich dal ke zvážení, zda upravit konání distančních zkoušek
formou vnitřního předpisu fakulty (viz Studijní a zkušební řád Univerzity
Karlovy, čl. 8 odst. 11, čl. 9 odst. 14 a čl. 11 odst. 17). Zřejmě
v budoucnosti, v pravidlech pro organizaci studia.

d)

Svůj požadavek na vyjasnění kompetencí oddělení děkanátu (hlavně mezi OVZS
a STUD) a příslušných členů vedení fakulty komentoval na zasedání prod. M.
Kulich. V podkladech k jednání popsal věc blíže. Konkrétně jde o mobilitu
zaměstnanců v rámci Erasmus, dále o smlouvy s firmami vztahující se ke
studentským pracím (bakalářským, diplomovým, softwarovým projektům aj.).
Tajemnice tyto podněty zařadí k diskusi o novém uspořádání děkanátu – rozdělení
kompetencí OVZS, STUD, OFSKP.

Prod. V. Kuboň
e) Návrh změny podmínek přijímacího řízení MFF UK do Bc. a NMgr. programů pro
akademický rok 2021/2022: KD doporučilo postoupit předložený návrh ke
schválení akademickému senátu fakulty na jeho dubnové jednání. Návrh reflektuje
výsledek hlasování kolegia per rollam o ne/konání přijímacích zkoušek, a sice od
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nich, až na výjimku navazujícího magisterského programu Pravděpodobnost,
matematická statistika a ekonometrie, plošně upustit.
Stalo se po KD: AS MFF UK změny podmínek přijímacího řízení schválil na svém
zasedání 21. 4. 2021.
f)

Harmonogram akademického roku 2021/2022 (a návrh opatření děkana k tomuto
harmonogramu): definitivní schválení harmonogramu zařadil děkan na program
KD dne 28. 4. 2021. Zatím není rozhodnuto o konání děkanského sportovního dne
na podzim tohoto roku.

g)

Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů II (letošní druhá
vlna): KD doporučilo postoupit předložený návrh ke schválení akademickému
senátu fakulty na jeho květnové jednání (v 21denní lhůtě pro předložení).

h)

Podmínky přijímacího řízení do Bc. a NMgr. studijních programů na akademický
rok 2022/2023: KD doporučilo postoupit předložený návrh, po drobných úpravách
ze strany prod. V. Kuboně, ke schválení akademickému senátu fakulty na jeho
květnové jednání (v 21denní lhůtě pro předložení).

i)

Letní kempy MŠMT: e-mailem z 9. 4. 2021 žádá RUK od fakulty vyjádření, zda
se na této aktivitě chce podílet. A jestliže ano, kdo bude kontaktní osobou, a tím
i účastníkem první koordinační schůzky naplánované na 14. 4. 2021 v 11:00
hodin. Kolegium se shodlo na stanovisku, že MFF UK se k této aktivitě nepřipojí,
zejména protože pořádá vlastní letní tábory pro žáky středních i základních škol.
Děkan s tímto závěrem seznámí Mgr. J. Baťkovou na RUK.
Stalo se po KD: Postoj k letním kempům se po schůzkách s prorektorkou
Wildovou vyvinul tím směrem, že kempy budou pořádány jako celouniverzitní a
organizačně je zajistí PedF. Ostatní fakulty byly požádány o dobrovolníky pro
pomoc s odbornou výukou. MFF UK pomoc přislíbila a jako kontaktní osobu
jmenovala dr. Halase z KDM. Dr. T. Bártlová (OPMK) předala kontakty na
možné dobrovolníky, zájem na akci se podílet vyjádřili např. organizátoři
korespondenčního semináře Výfuk.

j)

Na jednání RVH dne 31. 3. 2021 byl schválen záměr, aby fakulty do 19. 4. 2021
navrhly dva ze svých studijních programů (dále SP) k pilotnímu hodnocení
studijních plánů, a sice jeden bakalářský a jeden magisterský, nejlépe navazující,
pokud to skladba studijních plánů umožňuje. Pro účely pilotního šetření by
vybrané SP neměly mít specializace a mělo by se jednat o SP, které obsahově
navazují právě na jeden původní studijní obor. Z těchto návrhů pak RVH vybere
SP, které budou do pilotního hodnocení skutečně zařazeny. Po dohodě
s příslušnými proděkany nabídne prod. V. Kuboň na RUK po jednom SP ze sekce
informatické
a
sekce
matematické.
Stalo se po KD: Rektorátu UK byl nabídnut bakalářský program „Obecná
matematika“ a navazující magisterský program „Informatika - Softwarové
systémy“.

Prod. V. Dolejší
k) Studentští průvodci a VUS - počítá se s nimi v dalším akademickém roce?
Dosavadní zkušenost členů akademické obce ukazuje, že průvodci se osvědčují,
tedy se s jejich angažmá počítá. To potvrdila i přítomná předsedkyně SKAS;
4
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studenti jsou ochotni i nadále svým mladším kolegům pomáhat. Fungování VUS je
dáno směrnicí děkana, děkan na její platnosti nebude nic měnit. Studenti dostanou
za tuto činnost mř. stipendium, zaměstnanci mř. odměnu cestou své sekce.
Děkan
l)
Podpora soutěže SVOČ, pořádané Českou matematickou společností: dopis
předsedy ČMS prof. L. Picka byl v podkladech. Kolegium i tentokrát schválilo pro
tuto tradiční akci podporu, podílet se na ní budou sekce I a M.

3.

m)

Emeritní děkan fakulty a stávající předseda koordinační rady doktorských studií na
fakultě prof. J. Kratochvíl svolá na polovinu května zasedání této rady. Děkan
M. Rokyta v této souvislosti postrádá na fakultním webu jména koordinátorů
doktorských studií. Požádal tedy studijní proděkany, aby navrhli vhodné umístění
pro tu informaci a aby nedostatek byl napraven. Prod. V. Dolejší informoval, že
nový garant z matematické sekce dosud neobdržel jmenovací list od rektora UK,
ačkoliv VR fakulty návrh projednala. Prod. Z. Doležal zjistí, kde se stala chyba.
Stalo se po KD: Jmenovací list už byl doručen, ke zdržení došlo na RUK.

n)

Cena Arnošta z Pardubic. T: 31. 5. 2021 návrhy na RUK. Nominace posoudí KD
19. 5. 2021, návrhy shromáždí, nejvýše po jednom z každé sekce, prod. M. Kulich.
Statut ceny je na webu zde:
https://cuni.cz/UK-7294.html
Cena je určena pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy, uděluje se také
za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.
Stalo se po KD: Kolegium podpořilo námět prod. M. Vlacha, aby v kategorii za
vynikající počin byl na cenu navržen kolektiv KDM, KDF a KSVI za aktivity
v době covidu. Návrh nechá vypracovat prod. M. Vlach.

o)

V reakci na dotaz prod. Z. Doležala, týkající se jeho studentky zajímající se
o doktorské studium v anglickém jazyce, vzalo KD na vědomí očekávané změny
ve zdrojích financování stipendií pro doktorandy, jak je s nimi – zatím neoficiálně
– obeznámen děkan a částečně jsou o nich informováni studijní proděkani.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Prod. J. Sgall
a)
Ceny za ubytování ve fakultních garsoniérách jsou stanoveny za osobu, a to i při
dlouhodobém pronájmu, což pro dvojici nájemníků pak znamená poměrně vysoké
nájemné. Tajemnice se bude zabývat podnětem kolegia informatické sekce, aby
cena za pronájem byla určena bez ohledu na počet osob. Děkan doporučil v tom
případě podrobit revizi ceník fakultních služeb celý.
Děkan
b)
Nový vnitřní mzdový předpis UK – návrh poslal vedoucí právního odboru RUK
tajemníkům/tajemnicím, připomínky lze sdělit do 20. 4. 2021. Děkan poděkoval
prod. J. Sgallovi za jeho vyjádření, uvítá názory i dalších členů KD, rád by je
ventiloval na jednání RKR dne 19. 4. 2021 (velké rozpětí tarifů mezd svým
rozsahem popírá pojem „tarif“; jak rozumět termínu „vedoucí zaměstnanec
fakulty“; celkově se pojetí návrhu jeví jaksi nelogicky).
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Stalo se po KD: RKR se mzdovému předpisu nevěnovalo. Připomínky k němu
zformulovali tajemnice a děkan, JUDr. Wagnerovi je pak dne 20. 4. 2021 odeslala
tajemnice.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
KD vzalo bez námitek na vědomí rámcový harmonogram stěhování některých
oddělení děkanátu a schválilo náklady s tím spojené. Tabulku zachycující řetězec
jednotlivých přesunů a přehled stavebních akcí na rok 2021 včetně dodatečných
nákladů stěhováním vyvolaných mělo KD k dispozici (předpokládaný rozpočet
správy budov se jimi zvýší o zhruba 400 tis. Kč). Akce by měly být skončené do
konce června.
b)

KD projednalo zprávu prod. L. Skrbka o modifikovaném návrhu rozpočtu pro
fakultní HPC cluster na rok 2021, předloženém Dr. Z. Mašínem v souladu
s koncepcí projednanou poradním orgánem děkana (KIST) na podzim r. 2020.
Aktuální návrh rozpočtu k dispozici nemělo, protože doznal v posledních dnech
určitých úprav. Záležitost podle děkana vyžaduje ještě další jednání; zorganizuje
ho Dr. P. Zakouřil (člen RKD zastávající funkci koordinátora celofakultních
aktivit IT a současně předseda fakultní komise pro informační systémy a
technologie). Děkan je připraven jednání se zúčastnit.
Stalo se po KD: Schůzka se uskutečnila 22. 4. 2021.

Prod. M. Vlach
c)
Kariérní (a studijní) poradenství a ukotvení této agendy ve struktuře činností
děkanátu bude předmětem diskuse spojené s návrhem na nové uspořádání
děkanátu, ale také diskuse separátní (definice a obsah pojmu kariérní poradenství,
nároky na profese k tomuto poradenství potřebné/žádoucí, reálné možnosti fakulty
je zabezpečit). Jednou z příležitostí k takové diskusi bude schůzka před či po
schůzce, která bude věnovaná tzv. industriálnímu doktorandovi dne 10. 5. 2021
(viz bod sub C4l tohoto zápisu). Z: prod. M. Vlach svolá schůzku.
Stalo se po KD: Schůzka za účasti děkana, tajemnice, studijních proděkanů, prod.
M. Vlacha a vedoucí OFSKP se bude konat 10. 5. 2021 v 9:00 hod přes platformu
ZOOM.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
Bez příspěvku.
Prod. J. Sgall
a)
Nařízení Omnibus II, viz:
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskychprukazu-a-STK-je-prodlouzena
prodlužuje o 10 měsíců platnost školení řidičů. Prod. J. Sgall se zajímal o to, jaký
je stav implementace nařízení na fakultě. Tajemnice uvedla, že má dohodnuté
jednání s požárním a bezpečnostním technikem Ing. Zoubkem, přednesenou
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otázku s ním probere. Ona sama postrádá systém, který by kontroloval dodržování
výnosu děkana o povinných lékařských prohlídkách zaměstnanců fakulty.
Stalo se po KD: Podle zjištění tajemnice se výše uvedené nařízení vztahuje pouze
na řidiče z povolání.
b)

6.

Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst: na požadavek
prod. J. Sgalla zveřejnit nové konkursy děkan reagoval konstatováním, že
výběrová řízení se stala prakticky kontinuálním procesem, představujícím ovšem
nemalou administrativní zátěž pro všechny zúčastněné, a požádal sekční
proděkany, aby potřebu vypsání konkursů dobře zvažovali a své návrhy
neuplatňovali průběžně, ale v dávkách k určitému datu, ideálně dvakrát ročně jako
tomu bylo v minulosti (konec března, konec září). Návrhy, které pokládají sekční
proděkani za nezbytné uplatnit nyní, přijímá děkan do 28. 4. 2021.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
Bez příspěvku.

7.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Návrhy na Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace vydané v roce
2020: děkan seznámil kolegium s výsledkem hlasování členů KD per rollam. KD
závěry akceptovalo, včetně rozhodnutí děkana neudělit letos cenu v kategorii
„překlad“. Ceny budou slavnostně vyhlášeny na počátku květnového jednání VR
MFF UK.
b)

Výnosy děkana - čistka 2021: návrhy vyplývající z kontroly členů KD a RKD.
Úkol trvá.

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
GAČR - výzvy pro rok 2022: na fakultě se připravuje zhruba 130 návrhů. Co se
týká hranice pro plánování investic - 40 tis. Kč (opatření rektora č. 60/2017) vs.
80 tis. Kč (zadání GAČR) - KD vzalo na vědomí stanovisko vedoucí
ekonomického odboru RUK Ing. Petry Wehrenberger, datované 14. 4. 2021, které
tajemnice fakulty přeposlala jak kolegiu, tak vedoucím OVZS a HO. Z: OVZS
poskytne čerstvě získanou informaci o investičním limitu žadatelům o granty,
s průvodním vysvětlením resp. nabídkou, aby se v případě potřeby obrátili o radu
na OVZS. Jako praktické se jeví neplánovat investice v rozmezí 40 - 80 tis. Kč.
Výzva PIF outgoing - složitost uplatnění tohoto institutu v praxi zaměstnavatelů,
kteří nejsou uvedeni v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce.
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b)

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny Dimitrise N. Chorafase 2021: cena je
určena nejlepším absolvujícím doktorandům v oborech inženýrských věd,
přírodních věd a v medicíně. Oceněný doktorand získává cenu 5000 $. Za celou
Univerzitu Karlovu je rektorem nominován jeden kandidát, návrhy očekává RUK
do 14. 5. 2021. Informace byla rozeslána mailem na ovzs-l.

c)

Podpora internacionalizace (POINT): OVZS připomíná, že termín pro on-line
vkládání žádostí vyprší 30. 4. 2021. O finanční podporu je možné se ucházet
v následujících kategoriích:
i)
POINT/Ai/2021-1 Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé
pobyty (max. 3 týdny).
ii) POINT/Aii/2021-1 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce
(výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na
jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra,
LERU, UNICA, Europaeum apod.) či krátkodobé výjezdy akademických
pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů).
iii) POINT/Bi/2021-1 Podpora organizace mezinárodních letních škol a jiných
mimokurikulárních akcí nehospodářské podoby. V tomto případě je interní
termín OVZS stanoven na 23. 4. 2021.
Podrobnější informace k programu "Podpora internacionalizace na Univerzitě
Karlově" jsou na univerzitních stránkách na adrese:
https://cuni.cz/UK-9030.html
a v Opatření rektora č. 10/2020, které naleznete na adrese:
https://cuni.cz/UK-10356.html.
Informace byla rozeslána mailem na ovzs-l.

d)

Prof. Jaroslav Nešetřil převzal dne 25. 3. 2021 z rukou rektora UK historickou
pamětní medaili za své významné celoživotní dílo v oboru aplikované matematiky
a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK. Více na webu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vedecka-rada-uk-ocenila-profnesetrila

e)

Dne 22. 5. 2021 odpoledne se má konat schůzka ohledně digitalizace programu
Erasmus+ (nový modul v SIS), prod. Z. Doležal dostal pozvánku.

f)

(Navazuje na bod C1c zápisu z KD konaného 31. 3. 2021.) KD vzalo na vědomí
informaci prod. Z. Doležala, jak si z hlediska RUK stojí žádosti pracovníků
fakulty o ERC granty. Informace získal telefonickým sdělením od prof. Z.
Strakoše z RUK. Oficiální sdělení patrně pošle pror. J. Konvalinka. Kromě toho
prof. Z. Strakoš oznámil, že kvůli zaměstnání na RUK plánuje v září ukončit své
angažmá v asistenci žadatelů o granty ERC na MFF UK.

Prod. M. Vlach:
g)
UK zveřejnila přehled laureátů cen UK, které jsou každoročně udělovány na Den
vzdělanosti 7. dubna. Mezi oceněnými jsou také reprezentanti fakulty Bc. M.
Poljak a Bc. L. Ceháková, čerství držitelé Ceny rektora UK v kategoriích pro
nejlepší absolventy. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dve-ceny-rektora-pro-matfyz.
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Děkan
h)
Výsledky hodnocení institucí podle Metodiky 17+ agregované v modulech M1
a M2 byly zveřejněny v souboru TRIPARTITY VS.zip na těchto stránkách:
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=937637
resp. na stránkách
https://hodnoceni.rvvi.cz/recapitulative-reports/
UK dostala známku A, spolu s dalšími sedmi vysokými školami.
i)

Fulbright Distinguished Chair: prof. George Ostrouchov dostal vyrozumění
o udělení stipendia od Fulbrightovy komise na pozici Fulbright Distinguished
Chair, takže mohou začít přípravy k jeho stipendijnímu pobytu na MFF UK
(podrobnosti byly v materiálech). Finanční doplatek na pobyt hradila v těchto
případech fakulta z centrálních zdrojů. Prod. Z. Doležal na RUK zjistí, zda
doplatek není možné krýt z prostředků na mezinárodní mobilitu v rámci IP resp.
PPSŘ (dřívější ukazatel D).

j)

KD vzalo na vědomí, že v pořadí 17. Čechovskou přednášku, pořádanou
Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i., dne 21. dubna 2021 ve 14:00, přednese
prof. Antonín Novotný z Univerzity v Toulonu; téma: Some elements of
mathematical analysis of compressible flows. Přihlašovací údaje umožňující
zúčastnit se této distanční přednášky děkan poskytl v přípravě na jednání kolegia.

Prod. J. Sgall
k)
(Navazuje na bod B1c zápisu z KD konaného dne 17. 2. 2021.) Prod. J. Sgall
vznesl stížnost na ne/činnost OVZS; jako příklady uvedl, že už před měsícem
schválení oponenti habilitačních prací nebyli dosud obesláni, není aktualizována
webová stránka s informacemi o habilitačním řízení a řízení ke jmenování
profesorem atd. Považuje to za projev selhání nejen pracovnice, která má
příslušnou agendu na starosti, ale i selhání vedoucí oddělení, a očekává náležité
kroky k nápravě, neboť současný stav je dlouhodobý a neúnosný. Děkan vnímá
situaci stejně, probíral ji opakovaně s proděkanem pro vědu a zahraniční styky.
Koncepční cestou k řešení je připravovaná reorganizace děkanátu, vedle toho
individuální personální postih příslušných pracovnic.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Financování doktorandského stipendia: ve svém e-mailu z 6. 4. 2021 sděluje
vedoucí oddělení doktorského studia RUK mj., že “aktuálním dalším krokem
bude diskuze děkanů dne 19. 4. 2021, materiál je již nahlášen”. Celé znění emailu bylo kolegiu k dispozici v podkladových materiálech.
Prod. M. Vlach
b)
Byla zveřejněna zvláštní výzva na podporu on-line aktivit studentů v době
pandemie covid-19, viz:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12218&locale=cz
Jejím cílem je podpořit zájmovou a spolkovou činnost na UK v oblastech on-line
seznamovacích aktivit pro studenty prvních ročníků, aktivit z oblasti péče o
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duševní zdraví studentů, sportovních a propedeutických aktivit pro studenty a
aktivit na podporu či popularizaci spojenou se studiem.
c)

3.

V odborné edici nakladatelství MatfyzPress vyšly nově dva tituly, a sice:
i)
L. Augustovičová, J. Klimeš: Brain Workouts in Quantum Mechanics,
ii) placená e-kniha Elementární částice - Fenomenologie a experiment autorů
T. Davídka a R. Leitnera.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Stravenky: smlouva s firmou Edenred.cz bude v řádném termínu vypovězena,
tajemnice momentálně čeká na ujištění vedoucího zaměstnaneckého oddělení, že
je zajištěn funkční systém na tzv. stravenkový paušál, a sice od 1. 7. 2021.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Tajemnice
a)
Informace o veřejných zakázkách
i)
Ve spolupráci s P. Vláškem a L. Forstem se připravuje rámcová smlouva na
nákup drobné výpočetní techniky. Dne 12. 4. 2021 proběhlo otevírání
obálek s nabídkami na dynamický nákupní systém (DNS). Členy komise pro
výběr dodavatele budou tajemnice, A. Maškarová a L. Forst.
ii)
Na základě veřejné soutěže byla vybrána firma, která bude auditovat roční
účetní závěrku fakulty - rámcová smlouva s ní je uzavřena na tři roky.
Úvodní schůzka se zástupcem firmy se uskutečnila dne 12. 4. 2021.
b)
Otázka zakoupení a využívání nástrojů O365: děkan, tajemnice a P. Zakouřil
seznámili kolegium se skutečnostmi, které jsou jim v dané věci známé (podoba emailové adresy, očekávané přednosti i nevýhody, finanční náklady na pořízení a
na implementaci; zájem studentů o prostředky O365 zjišťuje SKAS). KD vzalo na
vědomí sdělení děkana, že vedoucím univerzitní komise pro IT se stal A. Farkaš,
člen SKAS MFF UK, a že existuje, zatím v ideové rovině, návrh na pořízení
a financování licencí O365 centrálně pro UK. O věci debatuje fakultní komise pro
informační systémy a technologie, v některých bodech zatím nedospěla ke shodě.
Nákup licencí je projednáván také na úrovni ÚVT UK. Děkan uvedl, že zavedení
O365 by neznamenalo ukončit jednání o GSuite, doc. P. Hnětynka a dr. L. Forst
neustávají ve snaze docílit uzavření příslušné smlouvy. Po diskusi, která sice
nevyjadřovala spontánní souhlas, ale přesto vyzněla spíše ve prospěch zakoupení
licencí O365, podpořilo kolegium další kroky v dané záležitosti. Z: tajemnice,
děkan. Na provedení průzkumu mezi studenty se dohodly tajemnice s předsedkyní
SKAS.
Prod. L. Skrbek
c)
Stavební odbor MČ Praha 2 vydal rozhodnutí o schválení stavebního záměru
"Albertovské propojky".
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d)

Instalace artefaktu sochaře S. Kolíbala proběhne v Troji před budovou
vývojových dílen v pátek 16. 4. 2021. Prod. L. Skrbek by rád spojil slavnostní
odhalení sochy s instalací grafiky ak. mal. Z. Netopila v pavilonu IMPAKT.
Stalo se po KD: Slavnostní odhalení a instalace se budou konat 6. května 2021 ve
14:00 hodin, za účasti autorů děl; účast přislíbila také JM.

e)

Sanační práce po havárii vody na MS jsou hotové.

f)

Byla ukončena rekonstrukce prostor pro rozšíření bufetu v Troji. Jako nábytek
zatím poslouží stoly a židle z bývalého bufetu na Karlově.

g)

Rekonstrukce serverovny v Troji probíhá podle harmonogramu.

h)

Energetik fakulty a správa budov provedou inventuru všech zařízení a technologií
s příkonem nad 10 kW, instalovaných v budovách MFF UK, sloužit k tomu bude
jednoduchý formulář, který připravují. Převyšuje-li spotřeba elektrické energie
v odběrových špičkách předem sjednaný příkon, způsobuje to fakultě
nezanedbatelné finanční náklady navíc, a proto energetik a vedoucí SB
prodiskutují s doc. J. Kohoutem, zástupcem vedoucího KFNT a vedoucím
zkapalňovače hélia, možnost hlásit spouštění zkapalňovače měsíc předem.

i)

Nový informační a orientační systém v trojském areálu: vedoucí SB, vedoucí
OPMK a prod. L. Skrbek jednají s grafičkou o obsahu, formě a instalaci systému,
vč. textů na prosklených fasádách budov. Jde o plánovanou akci.
Stalo se po KD: OPMK své připomínky ke grafickému orientačnímu systému
sdělilo, po obsahové stránce je věc v rukou zainteresovaných sekcí a SB.

Prod. M. Vlach
j)
Další ročník fakultního vína byl uveden do prodeje, s tím související článek je na
webu zde:
https://www.matfyz.cz/clanky/i-nad-vinem-se-musi-premyslet
k)

Partnerský program (PP)
i)
Smlouvy se společnostmi Generali ČP, Eyen a Citrix se nacházejí v procesu,
který je přibližuje k oboustrannému podpisu.
ii) Na 10. 5. 2021 odpoledne (13:00-15:00 hodin) je dohodnuta druhá schůzka
věnovaná PP fakulty. Účastníci: děkan, tajemnice, vedoucí OFSKP,
předseda pracovní skupiny pro partnerství s firmami doc. M. Nečaský a
prod. M. Vlach.

l)

Dne 6. 4. 2021 proběhla za účasti studijních proděkanů schůzka ke koncepci
Ph.D. industriálního studenta. Doc. M. Nečaský předložil k připomínkám návrh,
který by měl sloužit jako výchozí materiál pro fakultní směrnici. Účastníci
schůzky se shodli na názoru, že výnos by měl být obecný, stručný a výstižný, jde
především o zavedení pojmu tzv. industriálního studenta.
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5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Tajemnice připravuje novelizaci Směrnice č. 15/2015, organizační uspořádání
děkanátu MFF UK. První verzi návrhu, určenou k diskusi, mělo KD
v podkladových materiálech. Tajemnice průběžně konzultuje novelu s děkanem,
uvítá názory a připomínky členů vedení. Děkan předpokládá, že novou směrnici
vydá před letními prázdninami.

6.

b)

Od 1. května 2021 nastupuje na děkanát na plný pracovní úvazek Mgr. Ivana
Vrbová na pozici fakultního právníka.

c)

Digitalizace agend děkanátu: KD vzalo na vědomí sdělení tajemnice, že od
1. května 2021 nastoupí na děkanát Mgr. Jiří Skalický, zatím na dobu určitou,
jako odborník na IT (konzultant pro digitalizaci agend), řízený přímo tajemnicí
fakulty.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Převod domény matfyz.net od soukromé osoby na MFF UK je dokončen, za
přiměřených finančních podmínek, doména bude přesměrována na matfyz.cz.
b)

OPMK připravuje příležitostnou publikaci - 70 definic a přání od 70 osobností, a
to k 70. výročí založení MFF UK s pracovním názvem “70/70”, primárně určenou
pro web, příp. k tisku. Momentálně bylo osloveno na deset osobností.

c)

Pivo Pěkný číslo: uvedení značky na trh bude podpořeno inzercí ve vlacích a na
tramvajích za zvýhodněných podmínek v druhé polovině dubna. Vyšel také
rozhovor v deníku Metro, viz:
https://www.metro.cz/pivo-pekny-cislo-je-propagace-fyziky-i-nasi-fakultypomoci-chuti-a-vuni-rika-docent-martin-vlach-i2i/spolecnost.aspx?c=A210412_170309_metro-spolecnost_hyr

d)

Rozhovor s dr. I. Dvořákovou o úpravách rámcových vzdělávacích programů viz:
https://www.eduzin.cz/skola-a-ucitele/newtonovy-zakony-jsme-se-snazili-doosnov-vratit-urednici-byli-proti-rika-odbornice-na-didaktikufyziky/?fbclid=IwAR0MORWw9fdcdN1zggjZvJlKS6MNvmAMJSoOPrcHr7REFmNhlMgInXRadE

e)

Zajímavé články na webu
i)
https://www.matfyz.cz/clanky/marie-pichova-zeny-maji-do-microsoftudvere-otevrene
ii) https://www.matfyz.cz/clanky/ondrej-papik-analyzujeme-data-pro-soudniznalce-policii-i-svetove-vlady
iii) https://www.matfyz.cz/clanky/gottingenska-osmnactka
iv) https://www.ukforum.cz/en/main-categories/science/7897-ancient-rotundarequired-deep-knowledge-of-geometry-and-math
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v)

7.

https://www.ukforum.cz/en/main-categories/science/7892-einstein-s-timein-prague

RŮZNÉ
Tajemnice
a)
KD nemělo námitky proti tomu, aby tajemnice poskytovala vedoucím oddělení
děkanátu program jednání kolegia děkana, kvůli jejich včasné informovanosti.
Prod. M. Vlach
b)
Výroční zpráva fakulty za rok 2020 dostává finální podobu, vedoucí OPMK pošle
text děkanovi fakulty v příštích dnech, poté děkan zprávu předloží ke schválení
Akademickému senátu MFF UK na jeho květnové zasedání. Prod. M. Vlach by
rád prodiskutoval možné změny v pojetí výroční zprávy včetně technického
(někdejší podnět doc. M. Nečaského využít pro tvorbu výroční zprávy tzv.
otevřená data).

Zasedání skončilo v 15:00 hodin.

Zapsala:
T. Pávková
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