Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 27. října 2021
prezenčně v dolní zasedací místnosti budovy Ke Karlovu 3
(akademický rok 2021/2022)
Přítomni:

Omluven:

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, B.
Svobodová, M. Vlach (dorazil v 11,34 hod.)
j. h. F. Zajíc od 9:25 do 11:01, I. Vrbová od 11:55
V. Kuboň (v zahraničí)

Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin.

A)

PŘEDŘAZENÉ BODY
Děkan
Epidemická situace se zhoršuje, instrukce na dny po 25. 10. 2021 zveřejnil krizový štáb
fakulty na „covidové“ stránce webu, aktuality bude zveřejňovat podle potřeby. Děkan
pokládá za žádoucí mít přehled o počtu nemocných na MFF UK, aby v případě rychlého
šíření nákazy na fakultě bylo možno reagovat operativně. Hlášení shromažďuje tajemnice
fakulty; v den jednání kolegia evidovala hlášení o třech nemocných. Děkan požádal prod.
M. Kulicha, aby cestou studijního oddělení sledoval nemocnost studentů fakulty
ubytovaných na Koleji 17. listopadu. O tom, zda uskutečnit děkanský sportovní den nebo
DOD, bude rozhodnuto 1. 11. 2021.
Možnosti event. převedení velkých přednášek do distančního módu bude děkan
konzultovat s předsedou rozvrhové komise. KD doporučilo zavést na děkanátu střídání
pracovníků na směny v kombinaci s prací z domova. Tajemnice v tomto smyslu pošle
pokyn vedoucím oddělení děkanátu. Dnešní jednání vlády by mělo přinést další pokyny.
KD vzalo na vědomí informaci tajemnice, že po poradě s děkanem potvrdila připojení se
fakulty k rámcové smlouvě RUK na nákup respirátorů. Podle děkanova názoru stačí
odebrat jednorázově 3000 ks. Distribuci obstará SB.
Bylo zveřejněno nové opatření rektora, a sice č. 37/2021, preventivní protiepidemická
patření na rektorátu UK a na některých dalších součástech UK, viz:
https://cuni.cz/UK-10885.html
Opatření se netýká výslovně fakult, ukazuje však trend, kterým se mohou ubírat další
postupy na UK.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
(Navazuje na bod B1a zápisu z KD konaného 29. 9. 2021.) KD vzalo na vědomí
text záměrů rozvoje vědních oblastí v rámci projektů Cooperatio, koordinovaných
Matematicko-fyzikální fakultou, jak je ve spolupráci s prod. Doležalem připravili
příslušní koordinátoři – proděkani jednotlivých sekcí. Poté, co dokumenty podepíše
děkan (a případně i děkani dalších spolupracujících fakult), budou texty vypraveny
na RUK. Dalším krokem bude zařazení účastníků programu Cooperatio do vědních
oborů (informace v materiálech: Dopis prorektora Konvalinky o zařazování osob).
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Jako termín pro zařazení osob a odeslání na RUK byl stanoven 10. 12. 2021, interní
termín připadá na pátek 3. 12. 2021.

2.

b)

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK): probíhá příprava a kontrola
projektů podávaných do 19. kola soutěže. Interní termín pro odevzdání návrhů
vyprší 1. 11. 2021, následujícího dne bude zaslán seznam uchazečů sekčním
proděkanům k udělení jejich souhlasu s podáním přihlášek (postačí elektronicky).
Na vyjádření svého souhlasu mají sekční proděkani lhůtu do 8. 11. 2021.
Na základě dotazu prod. V. Dolejšího ohledně závislosti délky řešení projektu na
délce doktorského studia se KD vrátilo k usnesení vedení fakulty ze dne 13. 1. 2015,
které říká toto: V reakci na podnět předsedy SKAS Mgr. T. Masaříka děkan, se
souhlasem KD, rozhodl, že studenti čtvrtého ročníku mohou podat dvouletý projekt
GAUK a studenti pátého ročníku jednoletý projekt GAUK (tedy s přesahem do části
šestého ročníku). Nadále platí, že doktorandi vyšších ročníků studia se mohou na
řešení projektů GAUK podílet jako členové kolektivu.
Současné vedení fakulty se k tomuto usnesení v současnosti hlásí, ale plánuje se
k tématu v budoucnu vrátit.

c)

(Navazuje na bod B1.b zápisu z KD konaného 13. 10. 2021.) Prod. Z. Doležal
sdělil, že práce na přípravě textů nových opatření se posunuly kupředu.

d)

Elektronické informační zdroje a úhrada za ně: univerzitní pracovní skupina
připravuje návrh, výsledek předloží prod. Z. Doležal na příštím jednání KD.

e)

Operační programy JAK: podle doc. C. Matysky nazrává čas, aby seznámil KD
s plány UK a možnostmi zapojení se MFF. Relevantní informace průběžně posílá
Mgr. J. Baťková z RUK.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Promoce absolventů doktorského studia v pátek 10. 12. 2021 od 12:00 v Karolinu:
děkana zastoupí prod. M. Kulich.
b)

Nominace na cenu rektora UK: KD schválilo fakultní nominaci na cenu prof.
Jaroslava Heyrovského udělovanou v přírodovědných programech. Podklady byly
ve společném úložišti. Návrh vypraví prod. M. Kulich.

c)

Bolzanova cena udělovaná Univerzitou Karlovou: o cenu se ucházejí tři absolventi
doktorského studia MFF UK, podrobné materiály mělo KD k dispozici předem.
Doporučující vyjádření za fakultu vydal prod. M. Kulich, byla odeslána na RUK.
KD vzalo se souhlasem na vědomí.

d)

Personální situace na studijním oddělení
i)
Po dohodě s JUDr. Macharovou a Ing. Svobodovou navrhl prod. M. Kulich
posílení anglickojazyčné sekce studijního oddělení o jednu pracovní sílu na
úvazek 0,5 - 1,0. Nyní jsou referentky přetížené péčí o narůstající počty
anglickojazyčných studentů a uchazečů a o studenty vyjíždějící a přijíždějící
v rámci programu Erasmus+. Úvazek 0,5 už byl dříve na oddělení přiznán,
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ii)

e)

3.

ale nebyl trvale naplněn. Nově přijatá síla by sdílela kancelář s některou ze
stávajících referentek. Po diskusi, ve které prod. M. Kulich dosti podrobně
referoval o situaci na STUD, kolegium schválilo přijetí nové pracovní síly od
1. 1. 2022. Inzerát bude poptávat poloviční až plný úvazek, řešení bude
záviset na vzájemné dohodě.
Konkurs na koordinátora studentského poradenství a péče o studenty se
speciálními potřebami: návrh pracovní náplně koordinátora a kvalifikačních
požadavků na něj byl v materiálech, avšak konkurs zatím nebyl vypsán,
protože není k dispozici vhodná samostatná pracovna. Místnost by měla být
dobře dostupná studentům čili nemusí být nutně na Karlově, který je
momentálně beztak zcela zaplněný. Děkan požádal prod. L. Skrbka, aby
prozkoumal možnosti, o kterých byla řeč v diskusi, včetně univerzitní Koleje
17. listopadu. Děkan případně osloví děkanku FHS UK, zda by v Troji nebyla
místnost k pronajmutí. Co se týká popisu práce, probere ho prod. M. Kulich
s vedoucí OFS, vedle toho se k němu vyjádří iniciativní skupina SKAS (Z: F.
Zajíc). KD vzalo na vědomí děkanovu informaci, že organizace Nákel už
studentům fakulty své služby poskytuje, k jejich spokojenosti. V dohledné
době bude spolupráce s touto organizací podchycena smluvně, předtím
alespoň formou memoranda.

Úspěšnost studia posluchačů MFF UK v doktorských programech: KD se
seznámilo s předběžnými výsledky analýzy, kterou vypracoval a předložil prod.
M. Kulich. KD materiál ocenilo, doporučilo s ním při vhodné příležitosti seznámit
akademický senát fakulty. Sekční proděkani by uvítali výsledky rozdělené podle
sekcí. Stručně shrnuto, výsledky neukazují na katastrofu, ale rozhodně si zaslouží
pozornost směrem ke snaze zlepšit je. Proto se jim bude kolegium v blízké
budoucnosti znovu věnovat.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Návrh Opatření tajemníka č. 2/2021, k zajištění zpracování roční účetní závěrky
2021, schválilo KD tichým souhlasem.
Stalo se po KD: Výnos byl vydán a je na webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenitajemnika/opatreni-tajemnika-c-2-2021
b)

Návrh opatření děkana k inventarizaci majetku a závazků na MFF UK schválilo KD
tichým souhlasem.
Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření děkana č. 11/2021, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-11-2021

c)

KD vzalo na vědomí informaci tajemnice o účetním stavu fakultních financí
z doplňkové činnosti, která je dočasně ve ztrátě. Děkan požádal, aby vedoucí
hospodářského oddělení podala za měsíc kolegiu aktuální situační zprávu
o výnosech z doplňkové činnosti. Z: tajemnice.
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4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Zájem Magistrátu hl. m. Prahy zahájit s Univerzitou Karlovou jednání o výkupu
univerzitních pozemků, které má v užívání MFF UK v k. ú. Libeň (parcely č.
404/22 až 404/25 o celkové rozloze 35 m2): KD sdílí názor odboru výstavby RUK,
obsažený v dopisu pror. J. Hály, totiž že vzhledem k nejasnostem spojeným
s dokončením Městského okruhu v této lokalitě se majetkoprávní vypořádání mezi
UK a Hl. m. Prahou jeví jako předčasné. Odpověď v tomto smyslu předá na RUK
proděkan pro rozvoj.
b)

KD schválilo obsah dislokačního výměru, jak ho mělo předem k dispozici ve
společném úložišti jako návrh opatření děkana.
Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření děkana č. 10/2021, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-10-2021

c)

KD schválilo vybavit deset poslucháren v budově IMPAKT nástěnnými hodinami,
a sice - kvůli změně času - hodinami řízenými rádiem. Nákup a instalaci hodin
zajistí správa budov. Prod. J. Sgall při této příležitosti informoval, že SISAL
dokupuje do poslucháren v IMPAKT kamery, kvalitnější než ty stávající na
stojáncích.

d)

Zadávací dokumentace pro stavební akci „Opláštění TL“: podklady předem poskytl
a na jednání komentoval prod. L. Skrbek. Po diskusi, které se zúčastnila také
fakultní právnička Mgr. I. Vrbová, kolegium dokumentaci schválilo včetně formy
výběrového řízení, tzv. podlimitní otevřené soutěže, bez „zastropované“ ceny.
V této intenci bude postupovat kancelář JUDr. Polického.

Prod. Z. Doležal
f)
Režim rezervace a zapůjčování zasedací místnosti ve druhém patře budovy Ke
Karlovu 3 (M252): podle zjištění OVZS, které má místnost ve správě, byl tento
zasedací prostor přidán do nabídky v SIS. KD schválilo, že k rezervaci zasedací
místnosti budou oprávněni v roli správce jen OVZS a členové vedení fakulty.
Z: prod. Z. Doležal.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Nový vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy je navzdory neformálním
příslibům ze strany RUK účinný už od 9. 10. 2021. Jeho znění je na webu zde:
https://cuni.cz/UK-8897.html
Situaci komentoval děkan fakulty, informoval o svých konzultacích s představiteli
RUK. KD schválilo ten postup, že vedoucí pracovišť MFF UK nyní zkontrolují,
zda stav mezd je v souladu s novým předpisem, a v případě potřeby navrhnou
úpravy; ostatní změny se budou realizovat od 1. 1. 2022.
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Tajemnice
b)
Návrh opatření děkana týkající se provádění pracovnělékařských prohlídek
a posouzení zdravotní způsobilosti k práci (první čtení): členové KD napíšou své
připomínky do 5. 11. 2021, aby návrh mohl být znovu předložen na KD 10. 11.
2021. Do té doby by mělo být hotova aktualizace kategorizace práce, na kterém
pracuje referent BOZP. Tajemnice seznámí s návrhem opatření fakultní odborovou
organizaci.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Žádný příspěvek.

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
VR UK schválila na svém jednání 21. 10. 2021 návrh na jmenování doc. Karla
Maška profesorem.
b)

VR MFF UK: na programu zasedání dne 3. 11. 2021 jsou zařazeny dvě profesorské
přednášky, a sice doc. RNDr. O. Čepka, Ph.D., a doc. RNDr. F. Galoviče, Ph.D.

c)

Personální změna na OGAP: ke konci měsíce října odchází ve zkušební době Mgr.
Pavla Máčová. Na obsazení místa proběhlo 26. 10. 2021 výběrové řízení, ze kterého
vzešla jedna vážná uchazečka. Jde o zabezpečení agendy institucionální podpory
vědy (PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, UNCE), agendu VVI a agendu
rezortních programů (MPO, MV, MK, MZ).

d)

Bc. D. Brožková dokončí předání své agendy na OVZS do konce listopadu, v rámci
DPP. Její pracovní poměr na fakultě skončil v polovině října t. r.

e)

GA ČR: probíhá kontrola žádostí o změnu (prodloužení doby řešení projektů) a
jejich odesílání agentuře. Interní termín na dodání žádostí byl 26. 10. 2021.

f)

Spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně (SÚJV)
i)
Výzva k podávání žádostí o granty v rámci spolupráce ČR s SÚJV: konečný
termín pro přihlášky vyprší 3. 12. 2021, interní termín dne 19. 11. 2021.
ii) Výzva k podávání žádostí o granty řešené ve spolupráci s SÚJV (projekty
3+3, doba řešení projektu jsou nejvýše 3 roky. Konečný termín pro přihlášky
je stanoven na 3. 12. 2021, interní termín na 19. 11. 2021.
Podrobnosti byly rozeslány cestou ogap-l.

g)

Mezinárodní granty
i)
Probíhají workshopy s uchazeči o ERC granty.
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ii)

Marie Skłodowska-Curie: výzva „Doctoral Networks“ k podávání návrhu
projektu s možností vytvořit konsorcium pro přípravu studentů doktorského
studia, jak s partnerskými VŠ, tak případně s podniky. Konečný termín je 15.
11. 2021. KD vzalo na vědomí, že prod. Z. Doležal napsal prof.
J. Kratochvílovi, aby se v dané souvislosti obrátil na vedoucí OGAP.

Prod. M. Vlach
h)
Akademický portál Research.com zařadil profesory Jana Hajiče a Jana Kratochvíla
do desítky nejlepších informatiků ČR. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/profesori-hajic-a-kratochvilmezi-nejlepsimi-ceskymi-informatiky
i)

V Buquoyském paláci byly předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím
Francie v Praze. První místo v kategorii jaderných věd získala dr. Lenka Kubíčková,
která je čerstvou absolventkou Matfyzu. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/francouzske-velvyslanectviocenilo-absolventku-matfyzu

j)

Mezinárodní tým astronomů (vč. pracovníků z MFF UK a jejího Astronomického
ústavu UK) publikoval studii o planetkách z oblasti tzv. hlavního pásu; ta přináší
informace nejen o tvarech a složení, ale také o samotném původu těchto těles v naší
sluneční soustavě. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dalekohled-vlt-odhaluje-puvodplanetek

Děkan
k)
Změny v obsazení funkcí garantů – dekrety z RUK jsou na fakultu doručovány
cestou ESSS.
l)

2.

Předseda vlády ČR jmenoval dne 14. 10. 2021 prof. RNDr. Víta Dolejšího, Ph.D.,
DSc., členem Odborného panelu 1. Natural Sciences, poradního orgánu Rady pro
výzkum, vývoj a inovace.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Promoce „RNDr.” v úterý 30. 11. 2021 od 12:00 v Karolinu (promoce je společná
pro MFF UK a FF UK, vedením promoce je pověřen děkan FF UK): děkana MFF
UK zastoupí prod. Z. Doležal.

5.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Upgrade modulu „Žádanky“ pro 4. čtvrtletí roku 2021: připravuje se tím další krok
k automatizaci veřejných zakázek. Zadání úlohy, uplatňované v rámci servisních
služeb od dodavatele, byl ve společném úložišti materiálů. KD vzalo informaci na
vědomí.
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6.

b)

Otázka, zda vedení fakulty souhlasí s registrací fakultního katalogu otevřených dat
do Národního katalogu otevřených dat (po KD poslala pí tajemnice kolegiu tuto
otázku podrobněji formulovanou Mgr. J. Skalickým): na příští jednání KD budou
přizváni doc. M. Nečaský a Mgr. J. Skalický.

c)

Veřejné zakázky – režim nákupu na konci roku 2021: KD vzalo na vědomí, že pí
tajemnice stanoví pracovištím termín pro sběr požadavků ICT techniky nakupované
v rámci DNS. Po termínu bude možné nakupovat pouze přes rámcovou smlouvu.
Správní oddělení děkanátu bude v oblasti veřejných zakázek dočasně personálně
posíleno.
Stalo se po KD: Lhůta pro sběr požadavků byla určena na 21. 11. 2021, podrobnosti
vztahující se k nákupům výpočetní techniky obsahuje e-mail pí tajemnice rozeslaný
na pracoviště dne 1. 11. 2021.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
KD vzalo na vědomí aktualizovanou tabulku investičních akcí MFF UK, jak byla
k dispozici mezi materiály ve sdílené složce.
b)

(Navazuje na bod C5h zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021 a další.) Správa budov
MFF UK bude urgovat opravu ze strany VFN, případně zvolí přísnější postup.

c)

Rekonstrukce zasedací místnosti v suterénu Ke Karlovu 3 (vedle podatelny):
smlouva s dodavatelem byla uzavřena, do 14 dnů bude staveniště předáno, dílo má
být hotové do konce tohoto kalendářního roku.
Stalo se po KD: Dodavatel převzal staveniště 8. 11. 2021, místnost bude do konce
tohoto roku mimo provoz.

d)

Oplocení spodního tenisového kurtu na Albertově bylo 21. 10. 2021 zničeno, patrně
v důsledku prací na stavbě „Cesta Ztracenka – Albertovské schody“ a silného větru.
Při obhlídce místa zjistil vedoucí SB poškození lože antukových kurtů a drenáže
pod nimi. Pořídil fotodokumentaci a se zhotovitelem stavby se dohodl, že bude jako
reprezentant MFF UK přizván na kontrolní den stavby, kde účastníci celou věc
proberou s hlavním investorem; tím je MČ Praha 2. Jedním z možných řešení je
uplatnit náhradu škody u pojišťovny.

Prod. M. Vlach
e)
Kalendář fakulty na rok 2022: po průzkumu zájmu bude letos náklad nižší zhruba
o 200 ks čili objedná se výroba 925 ks.
f)

Partnerský program
i)
Je prodlouženo memorandum se společností Znovín Znojmo, více např. zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/partnerstvi-matfyzu-aznovinu-zraje-dal
ii) Podepsány jsou partnerské smlouvy s DataCamp (startovní partner) a SUSE
(strategický partner); s dalšími dvěma zájemci bude jednat vedoucí OFS Ing.
B. Joudalová.
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PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
a)

8.

Prezentace témat studentských prací proběhla v Refektáři dne 21. 10. 2021. Témata
připravilo 15 firem, na akci přišlo více než 100 studentů. Za pomoc s rozšířením
informace mezi studenty (přes SIS) děkuje prod. M. Vlach vedoucí studijního oddělení
JUDr. Macharové. Témata jsou zveřejněna i na webu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/partnersky-program/nabidka-temat-studentskychpraci.pdf.
Informace o umístění témat dostanou příjemci zaregistrovaní na stud-l.

Žádný příspěvek.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Díky iniciativě emeritního děkana prof. J. Kratochvíla byla zařazena do edičního
plánu České pošty na rok 2022 známka týkající se rotundy sv. Václava na
Malostranském náměstí. Její emise bude k 21. 9. 2022.
b)

DOD 23. 11. 2021 v Troji: přípravy započaly, OPMK zatím pracuje s prezenční
variantou. Podrobná prohlídka prostor pavilonu IMPAKT potvrdila jeho omezenou
kapacitu, fyzikální program bude z tohoto důvodu přesunut do foyeru hlavní
budovy. I tak je třeba počítat s prostorovými omezeními a složitější logistikou. Je
předjednána dočasná zastávka autobusové linky č. 187 přímo u budovy (zastávka
bude mít název „Matfyz“), linka bude navíc v den konání DOD mezi 8-15 hod.
posílena.
Dále je objednána část cen pro Děkanský sportovní den (12. 11. 2021).
Stalo se po KD: Rozhodnutím krizového štábu fakulty ze 3. 11. 2021 nebude mít
DOD prezenční formu a Děkanský sportovní den se nebude konat vůbec. Důvodem
je prudký vzestup onemocnění covid-19.

c)

Vysokoškolský sportovní klub MFF UK projevil zájem o užší spolupráci s fakultou
při propagaci klubu. V rámci obměny dresů dojde k vizuálnímu sjednocení
a k systematickému používání propagačního loga Matfyz; OPMK v tomto ohledu
poskytne podporu v rámci výroby dresů.

d)

Dne 2. 11. 2021 proběhne od 10:00 hod. na prostranství u pavilonu IMPAKT
minimalistická vernisáž výstavy, shrnující umělecké návrhy 3D díla pro areál Troja.

e)

Dne 9. 11. 2021 proběhne v posluchárně F1 od 18:00 slavnostní křest knihy Einstein
opět v Praze, bude spojen s předvedením dobového experimentu. Doporučená
prodejní cena publikace činí 359 Kč, ve fakultním e-shopu pak 279 Kč.

f)

Předání Cen Albertus (natáčení kamerami České televize v úterý 26. 10. 2021) je
připraveno po technické stránce (šeky, ceny pro laureáty), tisková zpráva
k oceněným bude vydána po skončení akce 27. 10. 2021.
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g)

7.

Zajímavé články:
i)
https://www.matfyz.cz/clanky/ctyricet-let-osobnich-pocitacu
ii) https://www.matfyz.cz/clanky/odpoledne-pro-fakultni-skoly-poctvrte
iii) https://www.matfyz.cz/clanky/nobelova-cena-za-fyziku-2021

RŮZNÉ
Děkan
a)
Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc., převzal dne 21. 10. 2021 stříbrnou pamětní
medaili Univerzity Karlovy, viz:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13754&locale=cz
nebo
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vedecka-rada-uk-ocenilaprofesora-stepanka
b)

Ve sportovním areálu na Albertově byli ve středu 13. 10. 2021 oceněni nejaktivnější
účastníci tzv. Matfyzácké sportovní výzvy. Do akce se během loňského zimního
a letní semestru zapojilo téměř sedm stovek studentů a zaměstnanců fakulty.
V průběhu necelých šesti měsíců společnými výkony urazili přes 130 tisíc
kilometrů. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/katedra-telesne-vychovyocenila-ucastniky-matfyzacke-vyzvy.

c)

Výsledek marketingové analýzy Univerzity Karlovy, kterou vedení UK (RUK)
připravilo společně s mezinárodní agenturou Ipsos. Analýza probíhala v červnu
a červenci 2021 a zabývala se hodnocením a vnímáním činnosti univerzity ze strany
důležitých cílových skupin, především uchazečů o studium na VŠ, rodičů,
středoškolských pedagogů i široké veřejnosti. Viz:
https://we.tl/t-dSh7YvkGNN

d)

Změna ve složení Komise pro informační systémy a technologie (KIST): Mgr.
P. Vláška v komisi vystřídal nový vedoucí oddělení PSíK dr. K. Nevšímal. Složení
KIST viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacnistruktura/katedra/oddeleni?code=8191

e)

Akademický senát MFF UK
i)
Výjezdní zasedání na Patejdlovce (26. až 28. 11. 2021): členové vedení
informovali děkana o své plánované ne/účasti.
ii)

Zasedání v Praze dne 2. 11. 2021: ze strany vedení fakulty je na programu
návrh podmínek pro přijímací řízení do doktorského studia, jednání se určitě
zúčastní prod. V. Kuboň.

Zasedání skončilo ve 12:47 hodin.
Zapsala:
T. Pávková
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