Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 15. září 2021
konané v zasedací místnosti budovy Ke Karlovu 3
(akademický rok 2021/2022)
Přítomni: V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall, L.
Skrbek, B. Svobodová, M. Vlach a Martina Novotná za SKAS (do 10:37 hodin),
ti všichni prezenčně; J. Sgall on-line, V. Kuboň do 11:52 on-line, od 12:19
prezenčně
Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin.
A)

PŘEDŘAZENÉ BODY
Děkan
a) Od 13. 9. 2021 není nutno při vstupu do budovy prokazovat bezinfekčnost, tj.
splnění podmínky „O-T-N“. Přesto je nutno nadále zachovávat základní hygienická
opatření, zejména „4R“. I na MFF UK existují případy, kdy byly pozitivně testovány
i osoby, které obdržely druhou dávku očkování v červnu. KD doporučilo nadále
sledovat počet nemocných/pozitivně testovaných z řad zaměstnanců a studentů
fakulty, a proto platí pokyn informovat o nich tajemnici fakulty; formulář je na
„covidové“ stránce:
https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
b) Děkan provede změnu ve složení krizového štábu: namísto Bc. P. Schmidtové do
něj jmenuje Františka Zajíce, nového předsedu SKAS.
Stalo se po KD: Složení krizového štábu bylo změněno Dodatkem č. 2 k Příkazu
děkana č. 9/2020, a to s účinností od 30. 9. 2021.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Odbor pro vědu a výzkum RUK požádal e-mailem p. T. Rennera (text k dispozici
mezi materiály) do 1. října 2021 určit za fakultu kontaktní osobu „pro problematiku
postdoktorandů“ (definici postdoktoranda viz https://cuni.cz/UK-11154.html).
Náplň práce této osoby je nejasná. KD přijalo návrh prod. Z. Doležala, aby se dané
úlohy zatím dočasně ujala vedoucí OVZS a při té příležitosti zjistila, jaká očekávání
rektorát s kontaktní osobou spojuje. KD se shodlo v názoru, že půjde-li
o výkaznictví, dá se ještě požadavek akceptovat, ale pokud by měla úloha kontaktní
osoby sahat dále, nebude podporována, protože stávající způsob péče
o postdoktorandy funguje na MFF UK velmi dobře.
Děkan
b)
Fond mobility UK 2021: období, ve kterém bude možné žádost podat, je vymezeno
intervalem 20. 9. - 31. 10. 2021. Dopis pror. J. Škrhy je v úložišti materiálů, další
informace pak na webu UK:
https://cuni.cz/UK-43.html
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Prod. Z. Doležal potvrdil, že administrativa spojená s Fondem mobility UK zůstává
v gesci OVZS. Sdělení z RUK bylo rozeslán via ovzs-l, interní termín na podání
žádostí vyprší 22. 10. 2012 ve 12:00 hod.

2.

c)

Cena Františka Běhounka 2021: děkan podepsal nominaci, vypracovanou
informatickou sekcí a předloženou mu k podpisu 10. 9., na udělení ceny FB prof.
RNDr. Martinu Loeblovi, CSc. Termín pro odeslání na MŠMT připadal právě na
10. 9. 2021, proto dáno kolegiu dodatečně. Děkan v této souvislosti připomněl, že
návrhy, které podává za vedení fakulty, má projednat celé KD. Prod. J. Sgall
podotkl, že informatická sekce vypracovala ještě dvě nominace na cenu MŠMT a
že obě byly předány na OVZS.

e)

Fulbright Distinguished Chair: text nové smlouvy mezi Komisí J. W. Fulbrighta
a MFF UK je hotový, kolegium se s ním mohlo seznámit předem. Děkan ho
komentoval a uvedl konkrétní záležitosti, které je třeba v rámci smlouvy vyřídit.
KD doporučilo smlouvu uzavřít, děkan ji cestou OVZS postoupí Komisi J. W. F.
v Praze.

f)

Prod. Z. Doležal zmínil prostředky na internacionalizaci uvolněné rektorátem UK
v rámci Institucionálních plánů a PPSŘ (e-mail z dubna 2021) a s tím související
možnost, že na fakultu bylo deponováno 605 tis. Kč. Záležitost se jevila jako
poněkud zatemněná, děkan se jí proto věnoval ještě po KD.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Cena rektora 2021, Mimořádná cena rektora 2021: písemné návrhy přijímá vedoucí
STUD do 22. 10. 2021, budou předloženy kolegiu děkana 29. 10. 2021. (Výzva
pror. M. Králíčkové, aby fakulty podaly do 31. 10. 2021 návrhy, nesoucí čj.
UKRUK/390727/2021, je v úložišti materiálů.)
b)

Bolzanova cena: přihlášky studentů s vyjádřením fakulty nebo hromadný návrh za
fakultu mají uzávěrku 31. října 2021. Dopis čj. UKRUK/395091/2021 je v úložišti,
statut cen udělovaných studentům a absolventům UK je na webu, viz:
https://cuni.cz/UK-11238.html
Příslušnou instrukci poslalo studijní oddělení na pracoviště už před časem, nynější
připomenutí ze strany RUK je spojeno se sdělením, že ještě není spuštěna příslušná
elektronická aplikace.

Děkan
c)
Od 1. října 2021 bude účinné Opatření rektora č. 36/2021, stanovení odměn
školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu, viz:
https://cuni.cz/UK-11325.html
d)

KD vzalo na vědomí informaci děkana ze setkání děkanů přírodovědných fakult
ČR. Setkání uspořádala JČU, konalo se ve Vodňanech a zúčastnil se ho náměstek
MŠMT Doleček. Seznámil při této příležitosti účastníky setkání s novým návrhem
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vysokoškolského zákona, zejména s články, které se týkají doktorandských
stipendií.

3.

e)

Po Albeři
i)
Zpráva o výsledcích testů studijních předpokladů z matematiky pro
posluchače 1. ročníku MFF UK (akademický rok 2021/22) vypracovaná doc.
L. Hanykovou a doc. H. Valentovou byla k dispozici mezi materiály na
úložišti. Tzv. 12bodovému testu nebyli letos studenti podrobeni, děkan a doc.
L. Hanyková došli k závěru, že výsledky „jejich“ testů víceméně korelují.
Svou roli sehrál covid-19 a odpuštění přijímacích zkoušek. Na kolegiu
přítomná členka SKAS doporučila, aby prezentace výsledků studijních
předpokladů nabyla spíše motivačního charakteru. Podle děkana je pro
studenty dobré zjistit/dovědět se, jak na tom jsou v porovnání s ostatními.
Z tohoto důvodu by testy na Albeři v programu zachoval.
ii) Anketa o průběhu soustředění na Albeři, provedená SKAS mezi
zúčastněnými studenty, přinesla vcelku dobré výsledky, bude užitečné
pokračovat v ní i nadále, SKAS může přidat více otázek. KD se v diskusi
dotklo otázky, jak pojmout albeřský kurs příští rok; převládl názor, že jeho
letošní podoba nebyla špatná. Děkan zopakoval, že je pro něj důležité, aby se
úvodního soustředění účastnil co největší počet nastupujících studentů.

f)

Prod. J. Sgall informoval o zamýšlené změně garantů doktorského studia
v informatické sekci, související s úspěšnou habilitací dr. A. Wilkieho. Garanty
jmenuje rektor univerzity. Děkan požádal prod. V. Kuboně, aby ty návrhy, které
mají být předmětem říjnového jednání vědecké rady fakulty, předložil na příštím
jednání kolegia, tzn. 29. 9. 2021. Prod. V. Kuboň se ujme rovněž jednání
s reprezentací KDM ohledně garance za program Obecné otázky matematiky a
informatiky, ale teprve poté, kdy děkan a prod. V. Dolejší prodiskutují situaci
s vedoucí KDM.

g)

Imatrikulace: na dotaz JM, jaké stanovisko zastávají děkani ohledně konání
imatrikulací v akademickém roce 2021/22, odpověděl děkan, že MFF UK by ráda
ceremoniál v Karolinu konala, samozřejmě za podmínky, že to aktuální vnější
okolnosti dovolí.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Opatření děkana týkající se používání platebních karet k bankovnímu účtu MFF
UK: tajemnice vezme v úvahu připomínky, které k opatření zazněly v diskusi, pak
předloží další verzi návrhu.
Děkan
b)
Kolegium děkana se shodlo na částkách orientačního limitu financí na
reprezentační (přesněji daňově neuznatelné) náklady sekcí.
c)

Platby za povinné lékařské prohlídky zaměstnanců a za výpisy z jejich zdravotnické
dokumentace: na dotaz prod. J. France po důvodech hrazení plateb za výpisy
z repre-fondu odpověděl děkan, že při současném legislativním nastavení jde o tzv.
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neuznatelné náklady, a proto jdou na vrub tohoto zdroje. Tajemnice informovala,
že spolu s vedoucím zaměstnaneckého oddělení připravuje novelu příslušného
opatření děkana, umožňující - po splnění určitých formálních předpokladů - že
zaměstnanci zařazení do kategorie I nebudou muset na kliniku pracovního lékařství,
ale budou moci absolvovat prohlídku u svého praktického lékaře; v tom případě pak
půjde o náklad, hrazený z provozních zdrojů.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
V návaznosti na bod B4a zápisu z KD konaného 1. 9. 2021 informoval prod.
L. Skrbek, jak práce na plánovaných stavebních akcích pokračují. Soutěž na
opláštění TL byla zadána dr. Polickému, do prosince by měla být vysoutěžena
finanční suma. Připravuje se výběrové řízení na adaptaci zasedací místnosti. Prod.
J. Sgall potvrdil, že proběhla schůzka kvůli adaptaci rotundy. Tajemnice doplnila
informace v tom smyslu, že vedoucí SB je v kontaktu s právničkou, která je
v kontaktu s dr. Polickým.
b)

5.

Kolegium definitivně schválilo dvě nová opatření, jejichž znění odrážející
připomínky z projednávání 1. 9. 2021 mělo v materiálech.
Stalo se po KD: Děkan vydal tato opatření:
O transferu znalostí a technologií na MFF UK, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-5-2021
O sponzorské a partnerské spolupráci a propagaci vědecké činnosti na MFF UK,
viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-6-2021

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Nový vnitřní mzdový předpis UK: lhůta k vyjádření stanoviska vedení fakulty trvá
do 17. září 2021 do 12:00 na AS UK. Připomínky bylo možné poslat děkanovi do
13. 9. 2021, aby je bylo možno projednat na KD 15. 9. 2021. Děkan konstatoval, že
žádné připomínky neobdržel. Nicméně přetrvávají námitky k navržené šíři rozpětí
tarifů i ke stanovení osobního ohodnocení, které se vedení fakulty pokoušelo
uplatnit už na počátku schvalování nového mzdového předpisu, avšak bez úspěchu.
Podstata připomínky spočívá v tom, že jediným operativním instrumentem regulace
platu se stanou mimořádné odměny. Kolegium doporučilo, aby děkan znovu
upozornil na tento problém, prostřednictvím člena univerzitního senátu doc.
C. Broma
b)

Návrh opatření, kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka Matematickofyzikální fakulty: ve stanovené lhůtě, tj. do 13. 9. 2021, děkan neobdržel k návrhu
žádné připomínky.
Stalo se po KD: Děkanem vydané opatření je na webu zde:
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https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-7-2021
c)

Výběrová řízení na obsazení pracovních míst
i)
(Navazuje na bod B7a zápisu z KD konaného 16. 6. 2021.) Prod. M. Vlach
připomněl záměr zaměstnat na děkanátu tzv. studentského poradce. Krátká
debata vyústila v tyto závěry:
(i) Tajemnice fakulty spolu s prod. Kulichem zajistí podklady pro vydání
inzerátu na uvedené místo, především popis práce a kvalifikační
požadavky.
(ii) Bude potřeba dořešit formální začlenění studentského poradce do
struktury děkanátu.
ii) Tajemnice informovala, že dnešním dnem skončí lhůta pro přihlášky na místo
vedoucího odd. PSíK. Evidováno je celkem deset přihlášek. Posoudí je
komise ve složení (bez titulů): B. Svobodová, M. Kulich, M. Vlach,
P. Zakouřil, J. Skalický a delegát ÚVT UK. Zasedání komise se uskuteční za
týden.

Děkan
d)
KD vzalo na vědomí děkanovu informaci, že se podařilo předběžně dohodnout, aby
se organizace Nákel (kontakt dr. Lorenc) stala servisní organizací psychologické
pomoci pro MFF UK, a spolupráci s uvedenou organizací podpořilo. V krátké
diskusi se KD vyslovilo pro formu hot-line. Další kroky dohodne děkan se zástupci
SKAS, formální záležitosti pak na schůzce s tajemnicí, právničkou a dr. Lorencem.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Návrh na změny v propagační komisi fakulty předloží prod. M. Vlach
v druhé polovině října t. r.

7.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Setkání zaměstnanců ve středu 29. září 2021: po pečlivém zvážení situace vedení
fakulty rozhodlo setkání nekonat. Fakultní veřejnost o tom zpraví svým e-mailem
děkan.
b)

Ceremoniály
i)
Akademie věd ČR udělila doc. Milanu Pokornému (MÚUK) titul „doktor
věd“. Slavnostní předání diplomů novým držitelům titulu se uskuteční 29. 9.
2021 od 15:00 hodin.
Stalo se po KD: Děkana zastoupí člen VR MFF UK a někdejší ředitel MÚUK
prof. Jan Rataj, protože slavnost je v časové kolizi se zasedáním vedení
fakulty.
ii) Na slavnostním udělení dvou čestných doktorátů honoris causa v oboru
společenských věd, které se bude konat v Karolinu dne 22. 9. 2021 od 14:30,
děkana zastoupí prod. V. Dolejší.
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c)

Výnosy děkana: čistka 2021 není ještě ukončená, a proto děkan požádal členy
kolegia, aby za své agendy zkontrolovali stav věci a připravili potřebné návrhy.

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Dne 8. 9. 2021 projednalo KR UK habilitace dr. V. Kaly, dr. J. Mikšovského a dr.
A. Wilkieho, dále návrh na jmenování doc. K. Maška profesorem. Noví docenti
budou jmenováni k 1. 10. 2021. Doc. K. Mašek bude pozván k prezentaci na VR
UK, termín ještě není určen.
b)

(Navazuje na bod B1c zápisu z KD konaného 1. 9. 2021.) Vyjádření zájmu za MFF
UK bylo odesláno na RUK.

Děkan
c)
Opportunities for co-funded research projects with the European Space Agency
(ESA): informaci rozešle na pracoviště OGAP via rozesílací seznam. Z: prod.
Z. Doležal.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
KD vzalo na vědomí aktuální (ještě nikoli definitivní) počty studentů zapsaných do
1. ročníku bakalářského studia.
Stalo se po KD: Prod. M. Kulich kolegiu poslal 23. 9. 2021 přesnější informaci
o počtu studentů zapsaných do bakalářského studia, rozepsané po kroužcích a po
studijních programech. Celkem se zapsalo 803 studentů, vloni jich bylo 683. Mírný
početní nárůst je znatelný ve všech programech, výraznější je v programu
informatika.
b)

3.

Analýza úspěšnosti a délky studia na MFF UK: až budou výsledky hotové, poskytne
je prod. M. Kulich celému kolegiu.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Soupis nájemních smluv a návrh na případné zvýšení nájmů (aplikace inflační
doložky): probíhá analýza, na věci pracuje tajemnice fakulty společně s vedoucí
HO a s fakultní právničkou, návrh předloží tak, aby změny mohly platit od 1. ledna
2022. Tajemnice uvažuje také o zvýšení ceny za krátkodobé pronájmy poslucháren.
b)

V návaznosti na předchozí bod tohoto zápisu připomněl prod. J. Sgall, že nazrává
čas zahájit jednání o nájmu restauračních prostor v malostranské budově; stávající
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smlouva nemůže být prodloužena, půjde o nové výběrové řízení. Z: tajemnice
fakulty.
c)

4.

Návrh opatření o veřejných zakázkách: tajemnice seznámila kolegium
s připomínkami, které k návrhu dostala. Připomínky vypořádá (ty spornější
doporučil děkan prodiskutovat s pracovišti nebo s hospodáři pracovišť), pak
předloží kolegiu další verzi dokumentu.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. M. Vlach
a)
Doc. P. Svoboda jako fakultní koordinátor Institucionálního plánu (IP) odeslal na
RUK v předepsaném termínu závěrečné zprávy o řešení IP fakulty za roky 2019,
2020.

5.

b)

Partnerský program
i)
Byla podepsána smlouva s Commerzbank (startovní partner, kontaktní osoba
za MFF UK: dr. M. Kopecký z KSI).
ii) Před podpisem je smlouva s CLEO.one (startovní partner, kontaktní osoba za
MFF UK: dr. P. Ježek z KDSS).
iii) Dne 9. 9. 2021 bylo podepsáno memorandum o partnerství mezi MFF UK,
Kolejemi a menzami UK, Výzkumným ústavem pivařským a sladařským
a Pivovarem Ferdinand. Předmětem memoranda je nealkoholický nápoj
připravený pivovarskou technologií (Slušné číslo).
iv) Memorandum o partnerství MFF UK a společnosti Znovín: vedení souhlasilo
s prodloužením memoranda o tři roky. Vzalo s potěšením na vědomí úspěch
vína Rulandské šedé 2019 (3,14): získalo zlatou medaili na Mondial des
pinots ve švýcarském Sierre.
v)
Prezentace témat studentských prací v rámci Partnerského programu
proběhne ve čtvrtek 21. 10. 2021 v Refektáři na Malé Straně, pravděpodobně
v pozdním odpoledni, hodina bude upřesněna.

c)

Proběhne mailing na partnerské firmy (připravované akce a možnost podpory
činností fakulty), a to v druhé polovině září.

d)

OFS se sejde se SKAS a spolkem Matfyzák s cílem vytipovat kurzy soft-skills,
o které by studenti měli zájem. Již dnes je zřejmé, že v ZS 2021/2022 bude opět
vyučován předmět Ochrana duševního vlastnictví (dr. M. Machů). Na téma ochrany
duševního vlastnictví proběhnou dva semináře, jeden pro informatiky
a matematiky, druhý pro fyziky; budou určeny zaměstnancům, ale i studentům.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Žádný příspěvek.

7

KD MFF UK 15. 9. 2021
Čj. UKMFF/407591/2021

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Dne 21. 9. 2021 proběhne slavnostní Finále cen Albertus za účasti děkana MFF
UK, zástupců podporujících institucí, porotců a finalistů. Jména vítězů jednotlivých
kategorií zaznějí v pořadu ČT České hlavičky, který se má natáčet ve druhé polovině
října.

7.

b)

Zpřístupnění malostranské rotundy sv. Václava v den světcova svátku, tj. 28. 9.
2021 od 10 do 16 hod. je připraveno, zaměstnanci fakulty mají možnost rezervovat
si prohlídku přednostně, pro veřejnost bude rezervační systém otevřen od 19. 9.
2021. Organizátoři jsou připraveni provést za hodinu 3 skupiny po asi 20
návštěvnících. Pokud by se epidemická situace neočekávaně zhoršila, akce se
neuskuteční.

c)

MFF UK se zapojí do on-line veletrhu organizovaného ve dnech 9. a 10. 11. 2021
portálem VysokeSkoly.cz. V lednu t. r. to byl jediný veletrh, který v on-line oblasti
uspěl. K propagaci poslouží hotové videomateriály z předchozího období. Podle
mínění OPMK jde o dobrou propagační rezervu pro případ, že by se zhoršila
epidemická situace.

d)

Křest nové knihy Einstein opět v Praze je naplánovaný na 9. 11. 2021.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Akce Seznamovák a IAESTE: MFF UK skutečně nemá o opakovaně prosazované
nabídky zájem.
b)

(Navazuje na bod C7c zápisu z KD konaného dne 16. 6. 2021 a bod C5b zápisu
z KD konaného 15. 9. 2021.) Umístění autobusové zastávky „Kuchyňka“ v Troji:
protože na fakultu nedolehla žádná informace o tom, zda po 27. 8. 2021 došlo ze
strany dopravního oddělení Magistrátu k nějaké změně řešení, požádá o ni prod.
L. Skrbek písemně, opět oficiální cestou.

Zasedání skončilo v 12:42 hodin.
Zapsala:
T. Pávková
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