Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 19. května 2021
formou videokonference
(akademický rok 2020/2021)
Přítomni:

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň (připojil se v 10:28), M. Kulich, B.
Svobodová, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová (do
10:30)
na část jednání přizváni: P. Zakouřil, I. Vrbová

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin.

A)

PŘEDŘAZENÉ BODY
Děkan
a)
Děkan vzájemně představil novou právničku fakulty Mgr. Ivanu Vrbovou a členy
vedení fakulty. I. Vrbová stručně zmínila svou dosavadní profesní praxi i svůj
příjemný dojem z prvních dnů na Matfyzu. Způsob a cestu, jakými bude
právnička dostávat úkoly, navrhne tajemnice po dohodě s děkanem. T: 2. 6. 2021.
Tajemnice
b)
Informace o počtu zaměstnanců a studentů MFF UK s pozitivním testem na
COVID-19 a zařazených do karantény: ke dni 17. 5. 2021 byli nahlášeni dva
zaměstnanci z informatické sekce.
c)

Odpovědi na šest kontrolních otázek ohledně antigenního testování, které poslala
referentka oddělení hygieny práce Hygienické stanice hl. m. Prahy a které se
týkaly plnění povinností fakulty jakožto zaměstnavatele, vypravila tajemnice
v požadované lhůtě 19. 5. 2021.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Návrhy novel čtyř fakultních směrnic - viz bod B7bii tohoto zápisu.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Návrhy na udělení cen
Podklady poskytl prod. M. Kulich kolegiu předem, na jednání návrhy komentoval.
i)
Cena Arnošta z Pardubic: KD projednalo návrh na udělení ceny pro
vynikajícího vyučujícího a návrh na udělení ceny za vynikající počin a oba
doporučilo podat na RUK.
ii) Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy: KD postoupit předložený
návrh na ocenění v kategorii „doktorské programy“ na RUK.
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Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy: kolegium po diskusi
vybralo jeden ze tří předložených návrhů a ten doporučilo postoupit na
RUK.
Pozn.: Jména navrhovaných budou zveřejněna později/tehdy, pokud se nominace
ukáží být úspěšné.
iii)

Prod. V. Kuboň
b)
RUK zaslal program vládních rozvojových stipendií v akad. roce 2022/2023,
jehož garantem je MŠMT ve spolupráci s MZV. Cílem programu je poskytování
stipendijních míst pro občany rozvojových zemí, definovaných v souladu se
Strategií zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018–2030, a sice Bosny a
Hercegoviny, Gruzie, Etiopie, Kambodži, Moldavska, Ukrajiny a Zambie.
(Materiál byl k dispozici v úložišti.) V komentáři k této věci prod. V. Kuboň
informoval, že doc. P. Kolman, koordinátor studia v anglickém jazyce, zjistil na
RUK podrobnosti, a přestože existuje ještě několik důležitých sporných bodů
(v materiálu byly žlutě zvýrazněny), oba společně navrhují, aby se fakulta k
tomuto programu přihlásila a do 21. 5. 2021 odeslala na RUK seznam svých
navazujících magisterských a doktorských programů vyučovaných v angličtině.
Program bude garantovat placení školného pouze do výše 100 000 Kč ročně. Po
diskusi kolegium návrh akceptovalo, neboť zatím nepředstavuje žádný závazek a
sporné body budou jistě vyřešeny.
Prod. M. Vlach
c)
Jednání ohledně poradenských služeb na MFF UK proběhlo dne 10. 5. 2021,
zúčastnili se ho děkan, tajemnice, proděkani V. Kuboň, M. Kulich a M. Vlach
a vedoucí OFSKP. Zápis, který byl z jednání pořízen, mělo KD v podkladech.
Kromě jiného došlo k dohodě o ustavení pracovní skupiny, do níž bude zapojena
také SKAS a která bude navrhovat akce na podporu studentů a dávat tipy na kurzy
soft-skills. KD nemělo proti ustavení skupiny žádné námitky. Prod. M. Vlach
podá o věci informaci na jednání AS MFF UK.
d)

Jednání o propagaci kursů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVVP): roste počet studentů, očekává se vyšší počet zájemců o studium
učitelství a rozšíření učitelských dvojkombinací zahrnujících v sobě informatiku,
projevuje se poptávka po nových kursech DVVP zaměřených na informatiku - to
vše má za následek, že v informatické sekci hrozí personální nouze a nebude se
dostávat potřebných lektorů kursů. Prod. J. Sgall, a tedy ani KD, neměl námitky
proti tomu, aby se na zajištění kursů podíleli odborníci ze sekcí fyzikální a
matematické. KSVI je připravena oslovit obě sekce příslušnou nabídkou.

Děkan
e)
Soustředění studentů fakulty na Albeři v roce 2022: ze dvou možných termínů
kolegium schválilo termín 28. srpna - 6. září.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice fakulty
a)
KD per rollam schválilo zapůjčení auditoria posluchárny N1 pro sledování
a technické odbavení online přednášky lorda Martina Reese “THE WORLD IN
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2050 AND BEYOND”, která se uskuteční 27. května 2021 od 17 hodin.
Přednášku organizuje Učená společnost ČR. Za režijní poplatek 1000,- Kč (uhradí
sekce F).
Stalo se po KD: Dne 24. 5. 2021 sdělil prof. J. Bičák za Učenou společnost, že
místo a datum přednášky se změnilo, a sice na místnost č. 206 v budově Akademie
věd ČR na Národní třídě, 9. 6. 2021 od 17:00 hodin. Pozvánka na webu zde:
https://learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/bolzanova-prednaska-martinareese-the-world-in-2050-and-beyond-9-cervna-2021.html

4.

b)

Žádost o pronájem posluchárny N1 v pavilonu IMPAKT pro konání mezinárodní
konference Plasma-Assisted Nanomaterials Engineering, na dobu od 10. 2. 2022,
8:00 hodin, do 11. 2. 2022, 16:00 hodin. Konferenci pořádá Katedra
makromolekulární fyziky MFF UK, účastnický poplatek nevybírá. KD souhlasilo
s pronájmem posluchárny jen za režijní poplatek ve výši 1000,- Kč/denně. (Při
této příležitosti se KD usneslo na pravidlu, že režijní poplatek 1000,- Kč bude
účtován za každý den pronájmu.)

c)

Žádost o pronájem Refektáře vč. prostoru na raut pro uspořádání 7. ročníku
benefičního koncertu Institutu Bohuslava Martinů, ideálně dne 11. 11. 2021 od
16:00 do 23:00 hod.: s ohledem na fakt, že nejde o komerční akci, schválilo KD
slevu ve výši 25 % z obvyklé ceny nájmu.

d)

Vzhledem ke stavu ekonomiky a k očekávánému poklesu výnosů MFF UK
provedlo hospodářské oddělení spolu s energetikem a právničkou revizi
nájemních smluv a navrhlo zvýšit poplatky za energie nebo uplatnit inflační
doložku. Návrh zpracovaný do tabulky mělo KD k dispozici na společném
úložišti. Seznámilo se s ním, ale věc neuzavřelo, protože postrádalo údaje o výši
nájemného. Požádalo proto tajemnici, aby údaje nechala doplnit o cenu
nájemného, ideálně cenu za čtvereční metr. Otázku případné úpravy nájemného za
prostory pronajímané v Troji (např. firmě VAKUUM Praha, pracovištím ČVUT)
projednají s představiteli těchto subjektů prod. L. Skrbek a prod. J. Franc,
případně děkan.

e)

(Navazuje na bod B3a) zápisu z KD konaného 14. 4. 2021 a další.) Tajemnice
navrhla ponechat ceník za pronájmy fakultních ubytovacích prostor beze změny,
případně, na základě podnětu podnětem kolegia informatické sekce, aby cena za
pronájem byla určena bez ohledu na počet osob, snížit cenu dlouhodobého
pronájmu garsoniéry, a sice pro doprovod nájemníka, o 30 % (materiál byl
v úložišti). KD věc neuzavřelo. Návrh bude přepracován, v návaznosti na výše
uvedené body se bude tajemnice ve spolupráci s kolegy a s prod. Sgallem této
problematice dále věnovat.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Prod. L. Skrbek doporučil dodatečnou mimořádnou neinvestiční stavební akci,
jejíž předběžná cena činí 290 tis. vč. DPH a která není v návrhu rozpočtu SB. Jde
opravu rozvaděče systému měření a regulace v malostranské budově fakulty, kde
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se projevil opakující se problém s ovládáním vzduchotechniky, a proto je nutné
vyměnit regulátory a software.
Stalo se po KD: Díky upravenému návrhu univerzitního, a tedy i fakultního
rozpočtu byla investice schválena a příslušná částka byla převedena do provozu
SB.
b)

KD schválilo grafické a obsahové pojetí informačních ukazatelů/rozcestníků pro
areál Troja (návrh byl v materiálech).

c)

KD na návrh prod. L. Skrbka doporučilo uvolnit místnost V 042 optické dílny
v Troji, vedené pod FÚUK, a převést ji do užívání Astronomického ústavu UK.
Alternativní varianta na využití místností V032 a V033 optické dílny se ukázala
jako finančně neúměrně náročná, tudíž nevhodná.

d)

SB připravuje návrh nového dislokačního výměru týkajícího se změn v užívání
prostor v Troji, na Karlově a na Malé Straně. Nová pasportizace vyplývá
z rozšíření bufetu v Troji, přestěhování pracovišť mezi Karlovem a Trojou atd.
KD vzalo na vědomí předběžnou informaci prod. L. Skrbka o situaci
v malostranské budově (zjištění bezpečnostního technika byla písemně v
materiálech).

Tajemnice fakulty
e)
Pořízení O365 - rámcová smlouva, kalkulace ceny. Projednávání tohoto bodu byl
přítomen koordinátor celofakultních aktivit IT dr. P. Zakouřil. Tajemnice
informovala, že byl zjištěn počet uživatelů produktů MS Office na fakultě,
následně poptána cena s těmito parametry: 730 uživatelů licencí M365 A3, období
od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021. Pro období sedmi měsíců představuje celková cena
(bez DPH) sumu 19 841,4 eur/27,18 eur za licenci. Spolu s tímto nákupem by
fakultě vznikl nárok na až 29 200 licencí M365 A3 pro studenty zdarma. Znění
rámcové smlouvy UK, ke které by se MFF UK smluvně přidala, nabídka firmy
Software ONE a vyjádření JUDr. Semíkové mělo kolegium na úložišti. Po diskusi
KD schválilo nasazení produktu O365 tak, jak bylo navrženo v podkladech. Dr. P.
Zakouřil a tajemnice: (i) vyjasní, kdo všechno bude mít nárok na licenci
(studenti/bývalí studenti/osoby zaměstnané na MFF UK formou DPČ nebo DPP),
(ii) připraví pro zaměstnance podrobný návod, jak přejít na novou e-mailovou
adresu nebo jak si z nové e-mailové adresy přesměrovat poštu na svou standardní
adresu. T: Informace o licencích O365 co nejdříve, následné kroky vč. návodu
pro uživatele poté, kdy bude dokončeno nastavení a testování. Debata se dotkla
také G-Suite a možnosti oficiálního využití produktů firmy Google. Záležitost se
vyvíjí, momentálně se jí věnuje dr. L. Forst. Tajemnice upozornila na to, že dle
informací, které má z RUK, není neplacený G-Suite v souladu s GDPR apod.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Návrh směrnice o čerpání dovolené – viz bod B7biii tohoto zápisu.

6.

PROPAGACE
4
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Prod. M. Vlach a tajemnice fakulty
a)
Inovace hlavičkových papírů k fakultnímu použití a vzhled prezentací: podklady průvodní dopis a ukázky grafické úpravy - byly na společném úložišti. KD návrhy
přijalo bez velkých výhrad. Fakultní veřejnost bude informována o těchto
novinkách prostřednictvím sdělení pí tajemnice. Adekvátní úprava stávajících
směrnic bude následovat později. Z: prod. M. Vlach a tajemnice fakulty.
Stalo se po KD: Po dohodě proděkanů M. Vlacha, M. Kulicha a V. Dolejšího
vznikne i šablona hlavičkového papíru (nejspíš negenerovaná z Amoeby) a
vzorová prezentace ve formátu TeX. S oddělením propagace a mediální
komunikace na tom bude spolupracovat Mgr. M. Trčka, nový člen IT týmu v
Karlíně.

7.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Setkání zaměstnanců plánované na 28. června 2021: s ohledem na stále nejistou
sezonu kolegium děkana červnový termín zrušilo. Zda uspořádat setkání v září, to
bude předmětem pozdějších úvah vedení fakulty; rozhodující bude zdravotní
situace ve státě a časové možnosti dané harmonogramem akademického roku.
Stalo se po KD: Protože poslední červnové jednání KD bylo spojené s konáním
setkání zaměstnanců, a proto naplánováno také na pondělí 28. 6. 2021, souhlasilo
KD per rollam se změnou termínu svého jednání na středu 30. 6. 2021, 9:00
hodin. Kvůli jiným svým pevně stanoveným plánům se omluvili jen prod. M. Vlach
a pí tajemnice.
b)

Výnosy děkana - čistka 2021: návrhy vyplývající z kontroly členů KD a RKD.
i)
Návrh novely Směrnice děkana č. 15/2015 (organizační uspořádání
děkanátu MFF UK): tajemnice informovala o postupu tvorby výnosu.
Koncept směrnice dostanou k připomínkám vedoucí oddělení děkanátu dne
20. 5. 2021, pak ho tajemnice předloží kolegiu děkana na jednání 2. 6. 2021,
poté projedná s fakultní odborovou organizací dne 7. 6. 2021 v 10:00 hod.,
nakonec předloží akademickému senátu fakulty na program jednání 23. 6.
2021 (musí být odesláno jednateli senátu nejpozději 14. 6. 2021). Aktuální
verzi návrhu naleznou členové vedení na společném úložišti.
V souvislosti s přípravou organizačního uspořádání děkanátu bude nutné
revidovat číselník středisek a vydat směrnici k vymezení pravomocí
tajemníka (vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., § 32, odst. 1, a rovněž
z fakultního statutu.)
ii) Návrhy novel děkanových směrnic, předložených prod. Z. Doležalem, se
bude KD zabývat po kontrole těchto dokumentů právničkou; vyžadují
pečlivější zpracování. Jsou to směrnice č. 2/2013 (Opatření k evidenci
výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF
UK), č. 6/2019 (Provozní řád Knihovny MFF UK), č. 13/2019 (K hodnocení
originality habilitačních prací) a č. 12/2017 (O využívání webové aplikace
CHRES při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem).
iii) Návrh směrnice, vztahující se k čerpání dovolené, děkan z programu jednání
stáhl, neboť ani tento dokument nebyl zralý ke schválení kolegiem.
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C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal, děkan
a)
Pror. J. Škrha poslal dne 4. 5. 2021:
i)
XIV. Výzvu Fondu Junior (post-doc), fondu určeného pro financování
zahraničních juniorních akademických pracovníků na UK od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2023;
ii) výsledek jednání Rady Fondu mobility UK (jarní kolo).
b)

GAČR: KD vzalo na vědomí zprávu prod. Z. Doležala, že návrh jednoho grantu
nebyl řádně podán, a proto nepostoupil do soutěže. Stalo se chybou vedoucí
OVZS, poškozený navrhovatel je z fyzikální sekce a o věci už byl informován.

c)

Cooperatio
i)
Vědecká rada MFF UK na svém jednání 5. 5. 2021 se souhlasem projednala
navrhovanou sestavu koordinátorů, jejich zástupců a členů rad Cooperatio
z MFF UK; toto sdělení spolu s příslušným přehledem poslal prod.
Z. Doležal celému kolegiu dne 6. 5. 2021. Další administrativní kroky v této
věci zajistí OVZS (jde o kompletaci návrhů na členy rad v oborech
koordinovaných MFF UK, tj. Computer Science, Mathematics a Physics
a jejich podání na RUK).
ii) Pror. J. Konvalinka požádal dne 6. 5. 2021 o sdělení, proč MFF UK není
přihlášena k vědnímu oboru Biophysics v rámci oblasti Biology, přestože
má doktorský studijní program Biofyzika, chemická a makromolekulární
fyzika, specializované oddělení biofyziky v rámci Fyzikálního ústavu a ze
všech součástí UK má největší podíl (téměř dvoupětinový) na výsledcích
tohoto oboru od roku 2014. Prod. Z. Doležal tlumočil na RUK stanovisko
fyzikální sekce, že zapojení do Biophysics nepovažuje fakulta za nutné či
potřebné.

d)

Cestou RUK přišla nabídka z MŠMT registrovat se na Czech Open Science Day,
pořádaný dne 25. 5. 2021, 10:00-12:00. Děkan přeposlal k případnému využití
prod. Z. Doležalovi.

e)

Dr. Sebastian Schwarzacher z Katedry matematické analýzy získal ERC-CZ
grant.
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dr-sebastian-schwarzacherziskal-grant-erc-cz

f)

Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK je vyhlášena Opatřením rektora
č. 20/2021, viz:
https://cuni.cz/UK-11155.html
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Reflektuje nastalou situaci. Vlastní průběh soutěže, jakož i nominační a hodnoticí
proces zůstává prakticky beze změny, mění se však termíny: vyhlášení na podzim
2021, udělení cen v roce 2022. Objem prostředků na soutěž je nižší.
g)

h)

MSCA IF - v rámci Horizont Evropa: nově byl stanoven způsob podávání žádostí
za UK, a sice Opatřením rektora č. 21/2021 - viz:
https://cuni.cz/UK-11156.html
OR stanoví lhůty pro podání projektů a to, že ke každému (incoming) žadateli
musí být přiřazen kontakt z EC RUK ve Funding & Tenders Portal (Adéla
Jiroudková).
Další kolo interní soutěže GAMA 2 UK: cílem je podpořit na univerzitě proces
praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční
využití. Veškeré podrobnosti, soubory ke stažení a všechny závazné dokumenty
jsou pak dostupné na webových stránkách CPPT (www.cppt.cuni.cz). Podmínkou
účasti v soutěži je, že zájemci se podle instrukcí zaregistrují ke konzultaci a zašlou
anotaci záměru nejpozději do 31. 5. 2021.

i)

RUK zorganizoval setkání spjaté s Fondem postdoc UK, za MFF UK se ho
zúčastnili (bez titulů): Jehličková, Renner, Teplá, Kulísková, Doležal, Menšíková,
Brožková, Bastien, Fichet. Uskutečnila se diskuse s postdoktorandy, přijatými
díky podpoře fondu, byly představeny služby Staff Welcome centre, dále nabídky
ze strany RUK (výuka kurzů, jednorázový příspěvek 500 € na přestěhování
apod.).

j)

Na program VR fakulty dne 2. 6. 2021 budou zařazena tři habilitační řízení.
Uchazeči jsou RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D., Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.,
a PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

k)

Zahájena jsou dvě habilitační řízení (Mgr. Michal Žák, Ph.D., RNDr. Jan Kunc,
Ph.D.) a jedno řízení ke jmenování profesorem (doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.,
DSc.).

l)

Projekty Start (někdejší Igráček): KD vzalo na vědomí informaci o jednáních,
která vedou zástupci MFF UK se svými protějšky na PřF UK kvůli rozdělení
režijních nákladů v případě dvou projektů a která dosud nevyústila ve shodu.

Prod. M. Vlach
m) Emeritní děkan prof. J. Kratochvíl byl tajným hlasováním jednomyslně schválen
za člena poroty soutěže Česká hlava. Složení poroty na webu zde:
http://www.ceskahlava.cz/cz/odborna-komise-ceska-hlava/
n)

Byl vyhlášen letošní ročník soutěže České hlavy, v těchto kategoriích:
i)
Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru,
finanční odměna 1 000 000 Kč.
ii) Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či
technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi,
finanční odměna 250 000 Kč.
iii) Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci
učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
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Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorského
studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
v)
Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorského
studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč,
vi) Cena Lorem za zdravotnictví za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče,
farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný
postup, finanční odměna 100 000 Kč.
Návrhy jsou přijímány do 30. června 2021. Nominaci může podat jakákoli
právnická či fyzická osoba, k jejímu podání není nutný souhlas zaměstnavatele.
Více na webu zde:
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
Vzhledem ke skutečnosti, že nominace do kategorie Národní cena vlády Česká
hlava bude projednávat KR UK, požádal prod. Z. Doležal, aby návrhy byly
zasílány na OVZS do 10. 6. 2021; termín dodání na RUK vyprší 11. 6. 2021).
iv)

o)

Fyzikové z Česka, Německa a Nizozemska přinesli nové informace o původu
dlouho známého elektrického jevu, který se vyskytuje v magnetických látkách
a hraje zásadní roli při vývoji revolučních spintronických součástek. Více zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/anizotropni-magnetorezistencev-novem-svetle

p)

V časopise Environmental Research Letters byla publikována studie rozsáhlého
vědeckého týmu vedeného fyziky z MFF UK, která potvrzuje hypotézu, že
zemská stratosféra se v důsledku nárůstu skleníkových plynů smršťuje. Trend má
podle vědců pokračovat i do budoucna a mohl by mít mimo jiné dopad na
fungování globálních navigačních systémů. O studii informovala i média, např.:
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3308363-zemska-stratosfera-se-smrstujemuze-za-zmena-klimatu-ukazal-vyzkum-vedeny-ceskymi-vedci.
Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemska-stratosfera-se-zmensuje

Děkan
q)
Schválená výše první části finančních prostředků na programy Progres pro rok
2021 včetně bonifikací byla děkanovi doručena z RUK během jednání KD;
poskytl ji vzápětí celému kolegiu.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
KD vzalo na vědomí námět prod. M. Kulicha na snížení počtu tištěných zadání
bakalářských a diplomových prací ze tří na jedno a zrušení povinnosti vkládat
kopii zadání do listinné podoby práce. To vyžaduje změnu Směrnice děkana č.
4/2019; prod. M. Kulich ji předloží k projednání na podzim.
Prod. V. Kuboň
b)
Do procesu pilotního hodnocení studijních programů byly zařazeny oba fakultou
navržené programy (Obecná matematika, Informatika - softwarové systémy).
Příprava materiálů bude probíhat v SIS4, Mgr. P. Jedelský přidělil přístupová
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práva rolím „děkan“, „sekční proděkan“, „proděkan pro koncepci studia“,
„proděkan pro studijní záležitosti“, aby mohli přípravu průběžně sledovat.
Děkan
c)
Na jednání Koordinační rady M, F a I dne 14. 5. 2021 rezignoval na funkci
předsedy rady prof. RNDr. J. Kratochvíl, CSc. Koordinační rada hlasováním
potvrdila, že rektorovi UK má být předložen návrh na ustanovení doc. RNDr. M.
Rokyty, CSc., novým předsedou rady. Dalším důležitým bodem jednání byla pak
diskuse o financování stipendií doktorandů po očekávané změně ze strany
MŠMT.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Akademický senát dostal v předepsané lhůtě ke schválení „Návrh rozpisu dotace
a příspěvku MFF UK pro rok 2021 a rozvahu příjmů a výdajů MFF UK na rok
2021“ (dále rozpočet) a zařadil jej na program svého jednání dne 19. 5. 2021.
Stalo se po KD: Dne 19. 5. 2021, shodou okolností právě v době jednání AS MFF
UK (v 18:38), obdržel děkan od RUK nový návrh rozpočtu (ještě o něco
příznivější; vyšší rozpočet dostala od MŠMT univerzita jako taková). Kvůli
dodržení řádného postupu - schválení nového rozpočtu univerzity senátem UK
(28. 5. 2021) a teprve poté vypracování nového návrhu fakultního rozpočtu a jeho
předložení fakultnímu senátu - požádal děkan AS MFF UK, aby schválil alespoň
principy pro tvorbu rozpočtu. Senát tomuto požadavku vyhověl. Návrh nového
rozpočtu fakulty děkan senátu předloží co možná nejrychleji, senát se k návrhu
sejde 31. 5. 2021. V důsledku popsaných událostí může rozpočtové provizorium
fakulty skončit nejdříve k tomuto datu.
AS MFF UK schválil rozpočet na svém jednání 31. 5. 2021, tímto dnem
rozpočtové provizorium skončilo.
Prod. J. Sgall a děkan
b)
Oddělení kontroly grantové agentury ČR ukončilo na fakultě před několika dny
kontrolu hospodaření s grantovými prostředky; předmětem zkoumání bylo pět
projektů (granty pod reg. č. 18-19213Y, 17-04197Y, 17-00941S, 17-10090Y a 1722224S), za rok 2019. Pochybení byla nalezena v čerpání prostředků u tří
projektů, celková sankce činí zhruba 60 tis. Kč. Přesná čísla děkan kolegiu
promítl v tabulce.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Správa budov přebírá letošní největší stavební akci, totiž chlazení serverovny
v Troji. Dílo vykazuje pouze drobné vady a nedodělky. Serverovna teď běží
v testovacím režimu, pod dohledem, její zátěž je postupně zvyšována. Prod. L.
Skrbek vedl jednání s dr. Z. Mašínem ohledně počítačového klastru a finančních
možností fakulty pořídit jej. Děkan potvrdil, že v návrhu letošního rozpočtu je na
tuto investici vyčleněno 1,6 mil. Kč, hlavním disponentem je děkan. V rozpočtu
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2022 zřejmě dojde ke změně alokace takto predestinovaných prostředků.
Záležitost jako takovou ponechal děkan i nadále v kompetenci proděkana pro
rozvoj.
b)

FJFI ČVUT zadala zpracování posudků na projektovou dokumentaci potřebnou
k instalaci výukového reaktoru VR-2. Do konce května t. r. by měla MFF UK
obdržet žádost o souhlas s provedením přípravných prací (sond podloží) a potom
žádost o schválení kompletní projektové dokumentace včetně posudku statika.

c)

Do konce července t. r. vypracuje firma Metroprojekt finální verzi projektové
dokumentace pro opláštění objektu TL v Troji tak, aby tato mohla být předána
Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT coby podklad pro posouzení
Státním ústavem pro jadernou bezpečnost (úzce souvisí s výše uvedeným bodem
sub b)), a dále aby sloužila k přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení
na zhotovitele. V této souvislosti se prod. L. Skrbek zajímal o to, kdy fakulta
dostane na svůj účet finance z tzv. Mikuláše, tj. půjčku 60 mil. Kč, protože je
žádoucí co nejdříve zahájit přípravu opláštění TL. Děkan uvedl, že půjčka byla
univerzitním senátem schválena a že očekává její reálné naplnění poté, kdy AS
UK schválí příslušný zápis ze svého jednání (mělo by nastat 28. 5. 2021). Pokud
by věc na RUK vázla, vloží se do ní pí tajemnice.
Stalo se po KD: po zveřejnění zápisu ze zasedání AS UK ze dne 30. 4. 2021, viz
https://cuni.cz/UK-11168.html#22, a po konzultaci s kancléřem UK připravil
děkan za spolupráce s proděkanem Skrbkem oficiální žádost o uvolnění
investičních finančních prostředků ve výši 60 milionů Kč a o jejich převedení na
Matematicko-fyzikální fakultu UK.

d)

(Navazuje na bod A3 zápisu z KD konaného 5. 5. 2021.) Firma AV Media
připravuje pro projektanta, firmu AP studio, podklady k aktualizaci požadavků na
IT techniku do rekonstruované zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu
3: v menší místnosti zobrazovací zařízení typu LCD panel, ve větší místnosti
plátno a projektor (bude sloužit i pro případ přestavby zasedacího prostoru na
jednu místnost).

Prod. M. Vlach
e)
Dne 6. 5. 2021 byla slavnostně odhalena socha od ak. sochaře Stanislava Kolíbala
v areálu Troja, bylo s pozitivním ohlasem vnímáno lokálními a odbornými médi.
Malá dokumentace je na fakultním webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/kolibalova-plastika-poctageometrii-v-arealu-matfyzu
f)

Kampus Hybernská: proběhla schůzka zástupců MFF, PřF, FF a PedF o možné
obsahové náplni v plánovaném univerzitním vzdělávacím centru Didaktikon.
MFF UK počítá s finanční spoluúčastí v rámci IP 2021, tak jak to bylo
naplánováno. Členkou týmu Hyb4City a odbornou garantkou připravovaného
centra Didaktikon pro SŠ a ZŠ je dr. T. Bártlová (OPMK).
Stalo se po KD: Na jednání RKR dne 24. 5. 2021 byla, kromě velkého množství
dalších materiálů, průběžná zpráva o Projektu Kampus Hybernská obsahující
informaci o tom, že „v rámci rozvoje Didaktikonu byla připravena mezifakultní
soutěž na podporu vzniku exponátů, na základě kterých by bylo možné
demonstrovat jev, událost či znalost, a to za účelem jejich interaktivního poznání.
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Spuštění soutěže se předpokládá na přelomu května/června, v příloze na konci
tohoto dokumentu je návrh vyhlášení soutěže, včetně termínů a konkrétních
podmínek.“ Podle informací prod. M. Vlacha je na soutěž vyčleněno zhruba 250
tis. Kč.

5.

g)

Partnerský program (PP)
i)
Generali ČP v běhu, taktéž Citrix.
ii) Deklarace s RSJ: čeká se na vyjádření právníků protistrany.
iii) Dodatek s MV/Kriminalistickým ústavem rovněž čeká na posouzení
právníků.
iv) Dne 10. 5. 2021 se uskutečnila další schůzka k PP, zápis je k dispozici ve
společném úložišti KD.

h)

Vytvoření fakultní směrnice vztahující se k tzv. industriálnímu studentovi probere
vedoucí OFSKP s Mgr. I Vrbovou po 24. 5. 2021, stejně tak zřízení „provozoven“
(Partnerský program a možnost pořádání dnů firem).

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Volné/nové pozice na děkanátu
a)
Prod. M. Vlach informoval, že smlouva mezi MFF UK a společností
CareerMarket nebude prodloužena a že dr. K. Houžvičková Šolcová dala
výpověď. Inzerát na obsazení místa na OFSKP byl zveřejněn zde:
https://www.jobs.cz/…233
b)

Prod. Z. Doležal informoval, že pohovory se zájemci o místo na zamýšleném
oddělení grantů nepřinesly žádoucí výsledek, totiž skutečně vhodného
adepta/adeptku.

Děkan
c)
Stalo se po KD: děkan poskytl členům vedení údaje o mzdách za rok 2020 - viz též
bod C7a) tohoto zápisu.
Na mzdách fakulta vyplatila celkem 697 654 tis. Kč, z toho ostatní osobní náklady
(OON) ve výši 43 833 tis. Kč. Nárůst objemu mezd celkem ve srovnání s rokem
2019 činil 79 880 tis. Kč. Následující tabulka uvádí (v Kč) průměrné hrubé mzdy
v jednotlivých kategoriích. Tabulka vyjadřuje srovnání měsíčních mezd
vyplacených pouze z prostředků příspěvku a dotace rozdělované MŠMT ČR (mzda
rozpočet), ve srovnání k vyplacené mzdě ze všech zdrojů (mzda celkem).
Tabulka: průměrné hrubé mzdy dle kategorií včetně vedení fakulty.
profesor
mzda rozpočet
69 859
mzda celkem
103 739

6.

docent
60 310
106 542

odb.as.
42 708
76 787

asistent
8 788
36 656

lektor věd. prac.
48 539
17 923
54 523
50 976

THP
35 280
43 915

dělníci
21 152
21 640

PROPAGACE

11

KD MFF UK 19. 5. 2021
Čj. UKMFF/204888/2021

Prod. M. Vlach
a)
MŠMT ČR
i)
Ohlásilo, že provede kontrolu projektu č. 0116/8/SOU/2020 - Fyziklání
online. Za fakultu je pro tuto kontrolu pověřena Ing. M. Němcová z OPMK.
ii) Schválilo podporu na projekty č. 0041/8/SOU/2021 - Fykosí Fyziklání a č.
0042/8/SOU/2021 Fyziklání online. Podle sdělení prod. M. Vlacha kryjí tyto
finanční dotace v obou případech přibližně 70 % předpokládaných nákladů.
Na soutěž Náboj fakulta dotaci nezískala (to může souviset s tím, že soutěž
nebyla uvedena ve Věstníku MŠMT).
b)

Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto zaznamenaly velký úspěch, přišlo
množství pochvalných e-mailů, počet shlédnutí činí přes 20 tisíc. Prod. M. Vlach
vyzdvihl v této souvislosti práci doc. V. Žáka (KDF), dr. M. Snětinové (KDF), dr.
P. Žilavého (KDF), doc. J. Robové (KDM), dr. J. Hromadové (KDM), dr. P.
Surynkové (KDM), Ing. V. Fišerové (KSVI), dr. T. Hannemann (KSVI) a Bc. J.
Suchomela (OPMK). Navrhne ocenit jejich aktivitu také mř. finanční odměnou.

c)

Studentka 1. ročníku učitelství M. Lorencová vystoupila v pořadu Českého
rozhlasu Hradec Králové, kde hovořila o popularizaci fyziky, o distanční výuce na
MFF UK pohledem studentky a o své plánované knize povídek. Více na:
https://hradec.rozhlas.cz/fyzika-muze-byt-vazne-velka-sranda-smeje-sestudentka-matfyz-miroslava-lorencova-8484138

d)

V pátek 14. 5. 2021 proběhlo ve VÚPS tzv. malé laické hodnocení prvních
připravených vzorků nealkoholického piva; do soutěže, která potrvá do 21. 5.
2021, bylo dosud zasláno na 60 návrhů. Více na webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/soutez-o-sourozence-peknyhocisla.

e)

Do druhého ročníku Ceny Albertus bylo zatím nominováno 30 osobností (20
nově, 10 pokračuje z loňského ročníku), OPMK připravilo krátký spot pro
informační obrazovky na SŠ. Nominace dále probíhají zde:
www.albertus.cz.

f)

První podcast NPÚ (rubrika zvaná PodCastle NPÚ) byl s tématem „naší“ rotundy.
Více a k poslechu zde:
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jakoinstituce/zpravy/70856-pribeh-jedinecneho-nalezu-rotundy-svateho-vaclava.

g)

Byl vydán první podcast v rámci nové celouniverzitní rubriky na UK Forum, viz:
https://www.ukforum.cz/rubriky/studenti/7926-podcast-z-matfyzu

h)

MatfyzPress - edice popularizace: v přípravě je kniha autorů (bez titulů) J.
Podolského, J. Valenty, S. Daniše a P. Cejnara, s prologem prof. M. D. Gordina
(Princeton University), nazvaná Einstein opět v Praze s podtitulem Fyzika v
seriálu Génius. Vyjde nejprve v českém překladu a pak v originále se dvěma
dodatky.

i)

Zajímavé články:
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i)
ii)
iii)

https://www.matfyz.cz/clanky/stepan-subik-kvalitni-predpoved-je-proenergetiku-nezbytna,
https://www.matfyz.cz/clanky/pavol-gal-matfyz-me-naucil-divat-se-naproblemy-z-ruznych-perspektiv.
https://www.matfyz.cz/clanky/doktorand-v-rakousku-preciznost-se-tu-mocnenosi

Prod. Z. Doležal
j)
Na festivalu Academia Film Olomouc byl film tvůrců z ÚČJF Den s částicemi
oceněn Cenou za nejlepší český a slovenský populárně-vědecký film. Zprávu o
tom převzal Matfyzácký Twitter.
Děkan
k)
Pror. M. Bárta požádal děkana svým dopisem z 5. 5. 2021 o příspěvek do nového
čísla magazínu Forum, a sice o odpověď na otázku Co Vaše fakulta činí v oblasti
inovací, aplikovaného výzkumu či přenosu technologií a dalších poznatků do
praxe? T: do 17. 5. 2021. Příspěvek byl na RUK odeslán 14. 5. 2021, na jeho
sestavení se podíleli Ing. B. Joudalová, Mgr. L. Veverka a prod. M. Vlach, finální
editaci provedl děkan.

7.

RŮZNÉ
Prod. M. Vlach
a)
Výroční zpráva fakulty za rok 2020 je senátem schválena, OPMK ji předá
k technickému zpracování a k tisku fakultnímu reprostředisku. Údaje o mzdách
nejsou součástí výroční zprávy, jsou uveřejněny v rámci tohoto zápisu z KD, viz
bod C5c).
Děkan
b)
Jednání RKR se bude konat v původně plánovaném termínu, čili 24. 5. 2021.
Stalo se po KD: S veškerými materiály pro jednání RKR se mohlo KD a RKD
seznámit prostřednictvím společného úložiště.
c)

Jednání AS MFF UK plánované na 23. 6. 2021: děkan požádal členy vedení, aby
na program KD 2. 6. 2021 připravili ty návrhy/materiály, které je třeba senátu
ještě před letními prázdninami předložit. Další jednání fakultního senátu je
v plánu až na podzim.

d)

Děkan dostal od jednatele fakultního senátu znění návrhu na změnu Jednacího
řádu AS MFF UK, pošle ji členům KD k případným komentářům. Změny se
týkají např. zkrácení lhůt pro podávání návrhů, jakými jsou výroční zpráva fakulty
nebo podmínky přijímacího řízení.
Stalo se po KD: Členové vedení přijali návrhy na změnu JŘ AS MFF UK
s uspokojením.

Zasedání skončilo v 13:43 hodin.

Zapsala:
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T. Pávková
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