Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 22. prosince 2021
via ZOOM
(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
j. h. F. Zajíc do 10:48

Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin.

A)

PŘEDŘAZENÉ BODY
Tajemnice
a) Počty pozitivních testů mezi zaměstnanci a studenty za období 14. 12. - 20. 12. 2021:
7 studentů (z toho 5 ze sekce I a 2 ze sekce F), 5 zaměstnanců (z toho 1 ze sekce F,
2 ze sekce I, 1 z KTV a 1 ze sekce M). Celkem 12 osob.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ: KD doporučilo předložit
vědecké radě fakulty dva návrhy, a sice na prof. J. Čížka a prof. J. Hajiče. Texty
obou nominací byly v materiálech.
b)

2.

(Navazuje na bod B7c zápisu z KD konaného 30. 6. 2021 a další.) Komise pro etiku
správy dat jako nový poradní orgán vedení fakulty: KD se seznámilo s návrhem na
ustanovení této komise a návrh jejího statutu, jak je předložil prod. Z. Doležal.
Úlohu komise přiblížil děkan. Podklady, na jejichž přípravě se podstatnou měrou
podílela Ing. L. Kaprálová, byly ve společném úložišti materiálů a členové vedení
se k nim písemně vyjádří do 17. 1. 2022, nejlépe přímo do sdíleného dokumentu.
Prod. Z. Doležal tyto připomínky zpracuje a upravený návrh předloží kolegiu na
jednání 26. 1. 2022 a pak k definitivnímu schválení 9. 2. 2022. Osloví potenciální
členy komise včetně těch, které mu navrhnou proděkani pro sekce M a F, výsledek
kolegiu sdělí na jednání 26. 1. 2022.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. V. Kuboň
a)
Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy (NPO) pro
oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 byla zveřejněna 15. 12. 2021. Lhůty pro
podávání žádosti jsou velmi krátké (konec března 2022, přičemž kvůli nutné
koordinaci na úrovni UK bude interní lhůta mnohem kratší). Dne 17. 12. 2021 se
konalo první jednání týmu UK, věnované NPO – výzvě Transformace VŠ a PPSŘ
(informace z této schůzky byly shrnuty v materiálu pro celé KD, stejně jako další
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vybrané materiály k tomuto tématu). V diskusi KD doporučilo zahájit přípravu
konkrétních návrhů zejména v oblasti rozšiřování dovedností, rekvalifikací, CŽV,
digitalizace výuky apod., a sice po předchozí konzultaci prod. V. Kuboně s kolegy
z didaktických pracovišť fakulty. Proděkani J. Franc a Z. Doležal zjistí zájem
kolegů z fyzikální sekce o společné studijní programy se ZČU v Plzni, případně
jiné. Do 10. 1. 2022 žádá RUK dostat tabulku zachycující ideové záměry.
b)

(Navazuje na bod B2b zápisu z KD konaného dne 8. 12. 2021.) Proběhlo jednání
o záměru vytvořit nový doktorský studijní program Bioinformatika. Akreditace
tohoto studijního programu by byla společná pro MFF UK a PřF UK, studenti by
se zapsali ke studiu na MFF UK, role garanta by se ujal doc. D. Hoksza. Je otevřena
možnost tento program zařadit do NPO, viz výše bod sub a).

Prod. M. Kulich
c)
Na začátku ledna bude třeba vydat doporučení vyučujícím ke zkouškovému období,
a sice v tomto smyslu:
i)
preference prezenčního zkoušení s nabídkou distančních termínů pro
studenty, kteří se z vážných důvodů nemohou účastnit prezenčních zkoušek;
ii) výzva ke zveřejnění existujících nahrávek přednášek/cvičení z loňského roku
s cílem usnadnit přípravu na zkoušky (nejpozději před začátkem
zkouškového období).
Prod. M. Kulich tato doporučení sepíše formou dopisu, po schválení textu ze strany
krizového štábu fakulty a SKAS budou uveřejněna na „covidové“ stránce fakulty.
Stalo se po KD: Doporučení byla po diskusi v krizovém štábu zveřejněna 5. 1. 2022
a rozeslána vyučujícím i studentům.
d)

SKAS vyzvala vedení fakulty, aby zvážilo sjednocení platformy distanční výuky
na MFF UK (MS Teams). Námět lze pojmout různými způsoby, např.:
i)
ve formě doporučení (či požadavku) vyučujícím, aby v MS Teams
publikovali základní informace, odkazy na studijní materiály či odkazy do
jiných aplikací (Zoom, Moodle),
nebo
ii) ve formě doporučení či požadavku, aby vyučující k on-line výuce využívali
výhradně MS Teams.
Po diskusi, ve které předseda SKAS obě popsané varianty komentoval a členové
KD vyjádřili své mínění i zkušenosti s dosavadními způsoby distanční výuky,
výrazně převážil návrh sub i), tzn. doporučení, aby se vyučující blíže seznamovali
s Office 365 a MS Teams a začali je používat alespoň jako rozcestník pro lokalizaci
studijních materiálů. Do MS Teams lze seznam zapsaných studentů snadno přenést
pomocí SIS. SKAS připraví návod pro vyučující, jak MS Teams využívat.

e)

SKAS i studijní oddělení se přimlouvají za brzkou realizaci možnosti vyplňovat
a ukládat studentské formuláře BOZP v elektronické formě. Tajemnice
informovala, že je v pravidelném kontaktu s členem SKAS Bc. Švandelíkem
a vedoucí STUD a na věci pracuje. Inzerát na specialistu BOZP, PO, KŘ a OO je
zveřejněn mj. na fakultním webu, s termínem 15. 1. 2022. S problematikou
bezpečnosti práce zatím velmi ochotně pomáhá Ing. Bulíček z RUK.
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Děkan
f)
Opatření rektora č. 54/2021, změna Opatření rektora č. 13/2021, postup při
posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem
v souvislosti s pandemií COVID-19, viz:
https://cuni.cz/UK-11512.html

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Vedení fakulty schválilo plošnou výplatu odměn pracovištím děkanátu, KTV a KJP
formou pevného procenta ze standardní mzdy. Výši této části určila tajemnice po
konzultaci s děkanem a HO na základě finanční situace na konci kalendářního roku.
b)

Vedení fakulty vyhovělo žádosti pí A. Starostové o posunutí lhůt jejích plateb za
pronájem prostor na MFF UK; přesný rozpis byl v materiálech. Dále vzalo na
vědomí informaci o jednání tajemnice s pí Starostovou ohledně dalšího pronájmu
poté, kdy vyprší stávající smlouva.

Děkan
c)
Rozpočet fakulty na rok 2021: stav čerpání některých zakázek byl k datu 16. 12.
2021 neuspokojivý, v těchto dnech se situace o něco zlepšila. Konkrétní údaje mělo
KD v materiálech. Mimořádné jednání kolegia děkana, které děkan obvykle
svolával před koncem kalendářního roku a které bylo věnováno právě bilanci
hospodaření, se letos konat nebude, protože nebudou ještě k dispozici úplná data.
Poslední možnost na zadání mimořádných odměn bude v pondělí 3. ledna 2022.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Žádný příspěvek.
Prod. M. Vlach
b)
Fokus Václava Moravce, živý přenos pořadu, věnovaného 11. 1. 2021 matematice,
bude ČT vysílat z pavilonu IMPAKT, jedním z hostů bude děkan MFF UK. KD
souhlasilo s natáčením v prostorách fakulty, režijní poplatek za použití posluchárny
N1 po dva dny (2x1000,-Kč) bude uhrazen na vrub fondu děkana, organizační
a technickou součinnost poskytne pracovníkům štábu ČT fakultní správa budov pod
vedením p. M. Doležala.
c)

Nakladatelství MatfyzPress: dne 15. 12. 2021 proběhla schůzka, jejíž účastníci
dospěli k následujícím závěrům.
i)
Rozdělení kompetencí: prod. Z. Doležal bude jako člen vedení fakulty
metodicky řídit a dohlížet na tzv. odbornou edici; popularizačně-propagační
edice bude i nadále spadat pod dohled proděkana pro PRopagaci.
Zodpovědnost za správu, provoz a ekonomiku nakladatelství zůstává nadále
na tajemnici fakulty.
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Prod. Z. Doležal se sejde s doc. M. Zeleným coby předsedou Ediční komise
a zároveň předsedou Rady odborné edice. V dohledné době osloví také
SKAS, aby navrhla svého (nového) reprezentanta v této redakční radě.
iii) Prod. Z. Doležal osloví sekční proděkany a projedná s nimi náměty na
podporu a větší zapojení sekcí do Odborné edice nakl. MatfyzPress.
iv) Uskuteční se schůzka týkající se ekonomických otázek nakladatelství.
Zorganizuje ji tajemnice fakulty, účastníky budou kromě ní děkan, proděkani
M. Vlach a Z. Doležal, vedoucí HO.
v)
Pracovník nakladatelství p. Kreuziger plánuje odejít na jaře do penze, proto
byl zveřejněn inzerát na nového grafika, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/volnamista/grafik-graficka
vi) Ing. Z. Šedina připraví nabídku tzv. „tisku studijních materiálů na zakázku“
v rámci reprostřediska a předloží ji vedení fakulty zhruba v polovině ledna
2022.
KD všechny výše uvedené body akceptovalo.
ii)

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
V období mezi říjnem a prosincem 2021 proběhlo 30 výběrových řízení (konkursů)
na obsazení míst na MFF UK (podle Řádu VŘ UK), z nich 29 už je ukončeno;
mezitím bylo zahájeno či běží dalších 34 výběrových řízení (7 s uzávěrkou k 20. 1.
2022, 5 s uzávěrkou k 31. 1. 2022, 22 s uzávěrkou k 15. 2. 2022). V roce 2021
proběhlo celkem 63 výběrových řízení v 7 různých kolech (dle dat uzávěrky).
Děkan uvedl, že jde o enormně zatěžující agendu, a proto znovu navrhl omezit
množství uzávěrek, ke kterým se vypisují konkursy, na dva základní: uzávěrka 15.
února pro konkursy s datem nástupu v průběhu letních měsíců či začátku
následujícího akad. roku (zveřejnit před Vánocemi); v červnu vypsat konkursy
s datem nástupu k 1. lednu následujícího roku. Kromě nich ještě cca dva termíny
pro přijetí na pozice AP1 v informatické sekci a na pozice financované z projektů
(včetně postdoků).
b)

Nové konkursy, s datem podání přihlášek 15. 2. 2022, jsou zveřejněny na fakultním
webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti

c)

Řád výběrového řízení UK, umožňující při změně některých pracovních zařazení
nekonat výběrové řízení, schválil s drobnými modifikacemi AS UK dne 17. 12.
2021. Protože jde o vnitřní předpis UK, čeká se ještě na jeho registraci
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

d)

Nové opatření rektora č. 55/2021, základní principy personální politiky na UK,
účinné od 1. 1. 2022, je na webu zde:
https://cuni.cz/UK-11527.html

e)

Na úrovni UK pokračuje debata o mzdách na univerzitě, důležité bude jednání
pracovní skupiny Ekonomické komise AS UK.
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6.

PROPAGACE
Děkan/prod. M. Vlach
a)
KD projednalo změnu ve složení vedení MFF UK: v souvislosti s jeho očekávaným
angažmá v novém vedení UK bude prod. M. Vlach uvolněn z funkce proděkana pro
PRopagaci k datu 31. 1. 2022 a k 1. 2. 2022 bude jmenován členem rozšířeného
kolegia děkana jako tzv. koordinátor partnerské spolupráce/spolupráce s firmami.
V agendě doc. M. Vlacha tak od února 2022 zůstane Partnerský program a iniciace
vzniku fakultních Dnů firem. Na 5. 1. 2022 je dohodnuta schůzka děkana a prod.
M. Vlacha s potenciálními kandidáty na funkci proděkana pro PRopagaci.
b)

7.

V návaznosti na předchozí bod bylo dohodnuto, že prod. M. Vlach ve spolupráci
s vedoucí OFS navrhne odpovídající úpravy procesů, dokumentů (např. náplně
práce, metodické vedení uvedené v pracovní náplni vedoucí OFS) a předpisů (např.
Opatření děkana č. 1/2021 a 6/2021), a předloží je k projednání v kolegiu děkana
nejpozději na zasedání plánované na 26. 1. 2021.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Jednání AS MFF UK dne 12. 1. 2022: bod, který by vyžadoval předložit materiály
v 21denní lhůtě předem, nikdo z členů vedení fakulty neměl. Děkan senátu předloží,
v 9denní lhůtě, žádost o vyjádření k návrhu na odvolání doc. M. Vlacha z funkce
proděkana pro PRopagaci (souvisí s bodem sub B6a tohoto zápisu).
b)

Editace základních strategických dokumentů (plnění za rok 2021 a upřesnění pro
rok 2022): do 10. 1. 2022!

c)

(Navazuje na bod B7bii) zápisu z KD konaného 19. 5. 2021 a další.) Dokončit
čistku směrnic!

d)

Koncepční a jiné důležité otázky pro první měsíce roku 2022, ideálně nastartovat
diskuse hned po Novém roce:
i)
Strategický fond Cooperatio (5 %): sekční proděkani dostali k rozmyšlení,
které strategické priority by předložili ke zvážení na mimořádnou podporu.
ii) Dělení financí na vědu v rámci Cooperatio - nové schéma od roku 2022.
iii) Diskuse o Kariérním řádu MFF UK.
iv) Mzdová politika fakulty: odpověď na otázky rektora UK obsažené v jeho
dopisu z 13. 12. 2021 napíše děkan, ve smyslu diskuse s členy vedení fakulty.

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
VR MFF UK dne 5. 1. 2022 bude mít na programu mj. habilitační řízení pánů
Hanuše a Šarocha a návrhy na jmenování prof. Plášila a prof. Pultra emeritními
profesory UK.
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b)

Návrh na jmenování doc. Milana Hladíka profesorem: původní termín pro
projednání kolegiem rektora UK se přesouvá na 20. 12. 2021.
Stalo se po KD: zmíněný návrh byl zařazen na program VR UK den 27. 1. 2022,
jednání se zúčastní p. děkan.

c)

Harvey Prize 2021–22: byla vyhlášena výzva, letos v odvětví „Věda a technika“
a „Lidské zdraví“, termín na odevzdání nominací vyprší 1. 2. 2022. Podrobnosti
byly v materiálech, jsou také na webu:
https://harveypz.net.technion.ac.il/contact-us/
Děkan doporučil, aby OVZS obeslalo touto informací pracoviště fakulty.

d)

Projekty Cooperatio
i)
Dohody, na nichž se podílí MFF UK, byly podepsány a postoupeny na RUK.
ii) Panují nejasnosti ohledně zařazování pracovníků KTV a KJP do oborů
Cooperatio. Děkan by pracovníky jmenovaných kateder s ohledem na jejich
náplň práce takového přiřazování ušetřil, ale rozhodující bude názor RUK.

e)

GAČR i TAČR potvrdily, že přes rozpočtové provizorium a s ním spojené
zpožděné uzavírání smluv o řešení projektů budou uznatelné náklady čerpány již
od 1. 1. 2022. Sekční proděkani vydají ve svých sekcích pokyn k nastavení mezd
k 1. 1. 2022.

Děkan
f)
Dne 20. 12. 2021 se děkan setkal se zástupci FZÚ AV ČR, kteří projevili zájem
o to, aby se MFF UK podílela jako přidružený partner v projektu OP JAK, který by
navazoval na výzkumnou infrastrukturu Czech Nano Lab.
g)

Návrh metodiky výběru a financování EIZ na UK na roky 2023-27 projednával AS
UK dne 17. 12. 2021. Kompromisní návrh byl po dlouhé diskusi předložen
k hlasování až ve chvíli, kdy už AS UK nebyl usnášeníschopný, hlasování o něm
se tedy uskuteční per rollam s termínem 27. 12. 2021.

Prod. M. Vlach
h)
Studenti informatiky ze 14 českých a slovenských vysokých škol se utkali ve
12. ročníku soutěže IT SPY, přihlášeno bylo na 1300 diplomových prací.
Reprezentant Matfyzu Mgr. Matúš Goliaš obsadil v prestižním klání třetí příčku.
Více na webu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolvent-matfyzu-uspel-vsoutezi-it-spy

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Byl vypsán inzerát na koordinátora poradenských služeb pro studenty. Uzávěrka
přihlášek připadá na 7. 1. 2022.
Prod. V. Kuboň
b)
(Navazuje na bod B2c zápisu z KD konaného dne 8. 12. 2021.) Dne 20. 12. 2021
proběhla on-line schůzka s proděkankou Křížovou a vedoucí zahraničního oddělení
6
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FF UK o případné spolupráci při výuce informatiky pro studenty z USA. Obsahem
schůzky bylo vyjasnění stanovisek fakult, jednání budou pokračovat, jejich
vyústěním může být např. trojstranná smlouva nebo smlouva MFF UK se
zprostředkovatelskou firmou.
c)

Vedoucí odboru projektové podpory RUK rozeslala dne 19. 12. 2021 upozornění,
že MŠMT bude vyžadovat údaje týkající se podpory vzdělávání budoucích
pedagogů na nepedagogických fakultách, v nedostatkových aprobacích, podklady
pro rok 2022, a sice do 31. 12. 2021. V dané věci s Mgr. Baťkovou komunikuje
přímo prod. V. Kuboň a doc. J. Robová.

Děkan
d)
Odpis pohledávek (poplatky spojené se studiem): jde o poplatky, které už jsou
promlčené nebo nevymahatelné, z let 2009-2014, v celkové výši cca 270 tis. Kč
(dopis čj. UKRUK/518182/2021 byl v materiálech). KD vzalo bez námitek na
vědomí, že MFF UK své pohledávky odepíše.
e)

3.

Setkání děkana s velvyslankyní Thajska: KD vzalo na vědomí děkanovu krátkou
informaci o tom, že zahraniční strana má zájem o spolupráci v konkrétních
studijních programech (space technologies). Jednání budou pravděpodobně
pokračovat, děkan přizve k účasti na nich oba studijní proděkany, prod. J. Sgalla
(a případně doc. P. Kolmana) a prod. J. France. Uzavření společného memoranda
není vyloučeno.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Vlach
a)
Tajemnici fakulty byla podána žádost o mimořádné čerpání v době rozpočtového
provizoria pro středisko 729. OPMK, odůvodněná nutností intenzivní propagace
v období před podáváním přihlášek ke studiu na MFF UK.
Tajemnice fakulty
b)
Administrace výběrového řízení/DNS: závěr roku byl mimořádně hektický, údaje
o objemu financí vynaložených na tyto nákupy budou v zápisu z příštího jednání
KD.

4. PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Příprava plánu stavebních akcí v roce 2022: byly shromážděny požadavky
pracovišť.
b)

Rekonstrukce zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3: stavební práce
ještě neskončily, původní lhůtu pro dokončení dodavatel nejspíš nedodrží.

c)

Budova IMPAKT: rádiem řízené hodiny byly instalovány do všech učeben.
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d)

Čistá laboratoř KFPP: realizace akce a jednání s dodavatelem jsou velmi náročné,
pokračují.

e)

Rekonstrukce místností nad výrobní halou VD mající za cíl vytvořit nové
pracovny/kanceláře: byla dokončena a předána prováděcí dokumentace vč. výkazu
výměr. Náklady jsou odhadnuty na 5,5 mil. Kč vč. DPH.

f)

(Navazuje na bod C5h zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021 a další. Havárie
kanalizace na albertovském sportovišti.) Ze strany VFN k žádnému posunu v řešení
situace nedošlo, správa budov MFF UK tedy nechala ukotvit poklop šachty, aby se
přes zimu nemohly vyplavovat na povrch sportoviště nečistoty. Účinnost tohoto
provizorního opatření ukáže čas.

g)

Plot na tenisových kurtech bude osazen podle dodací lhůty zhotovitele, předpokládá
se leden/únor 2022. Přípravné práce byly již provedeny, stará zemina s původní
antukou odvezena.

h)

Kancelář pro koordinátora poradenských služeb v Troji je hotová. Po dohodě
s J. Caldou uhradila SB ze svého rozpočtu i datové zásuvky. Ještě zbývá vybavit
místnost novou žaluzií; ta má být dodána v lednu 2022.

i)

Místnost V 042 (optická dílna) je po stavební stránce hotova, chybí počítačové
zásuvky, kol. Urban přislíbil vyřešit začátkem roku. K dispozici je sada deseti klíčů
od nové zámkové vložky dveří.

j)

Dne 20. 12. 2021
i) probíhalo náročné stěhování aparatury prof. V. Matolína (objemná břemena
bylo nutné stěhovat přes suterén TL a OP a provizorně kvůli tomu upravovat
stávající instalace pro průchod);
ii) proběhla veřejná prohlídka prostor areálu Troja kvůli připravované stavební
akci na opláštění TL.

k)

Rekonstrukce tzv. rotundy v budově na MS – fáze I: dodavatel vybraný ve
výběrovém řízení zatím nedodal podepsanou smlouvu, SB věc urguje
prostřednictvím administrátora veřejné zakázky. K dispozici je kompletní
projektová dokumentace k fázi II rekonstrukce, vč. výkazu výměr.

l)

Přemístění autobusové zastávky Kuchyňka v Troji: studenti fakulty se o věc
zajímají, prod. L. Skrbek jim poskytl dosavadní korespondenci s odborem dopravy
pražského magistrátu.

Prod. M. Vlach
m) Partnerský program: dohoda s firmou Ematiq jako novým partnerem bude
podepsána zástupci smluvních stran osobně dne 22. 12. 2021 odpoledne. Kontaktní
osobou za fakultu bude doc. Kofroň z KDSS.
n)

Tzv. industriální student: právník Mgr. Chráska ve spolupráci s OFS připravil první
verzi návrhu příslušného děkanova opatření. Text nyní posuzují děkan, doc.
M. Nečaský a proděkani J. Sgall a M. Vlach.
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5.

o)

OFS připravuje plán akcí a kurzů na letní semestr ak. r. 2022/2023, v té souvislosti
proběhla schůzka se zástupci Studentské komory AS MFF UK F. Zajícem, Bc.
V. Švandelíkem a Mgr. A. Yaghobovou.

p)

Nakladatelství MatfyzPress: podle informace vedoucího nakladatelství Ing.
Z. Šediny činí ke dni 10. 12. 2021 obrat po zhruba 9 měsících provozu nového eshopu na www.matfyzpress.cz více než 500 tis. Kč. Pro srovnání: v roce 2020
představovala obrat e-shopu suma asi 420 tis. Kč za celý rok. Podle vedoucího
nakladatelství je aktuální finanční bilance nakladatelství kladná.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Vlach
a)
Oddělení firemní spolupráce: ke dni 21. 12. 2021 ukončila na vlastní žádost svůj
pracovní poměr pí M. Frantová, ještě ve zkušební době. Hledá se za ni náhrada, pro
zajištění agendy Partnerského programu, administraci kurzů, přípravu a organizaci
Dnů firem atd. Počátkem ledna příštího roku bude patrně zveřejněn inzerát na tuto
pozici.
Děkan
b)
Bylo vydáno Opatření děkana č. 13/2021, o provádění pracovnělékařských
prohlídek a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-13-2021

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Dne 16. 12. 2021 proběhla prohlídka objektů v Troji, a sice v souvislosti se
záměrem natočit zde části filmu Prezidentka (předpokládá se jeden natáčecí den,
předběžně 5. nebo 6. 2. 2022). Prohlídku zajistil vedoucí OPMK, současně
s prohlídkou pro ČT kvůli možnému živému vysílání pořadu Fokus Václava
Moravce (téma: matematika, datum vysílání: 11. 1. 2022).
b)

Příprava výroční zprávy MFF UK za rok 2021: struktura výroční zprávy se zatím
nemění – diskuse o možné změně čeká na nového proděkana pro PRopagaci.
Vedoucí OPMK požádá pracoviště o podklady, sekční proděkany pak o součinnost
při poskytnutí těchto podkladů.

c)

O vydání knihy Einstein opět v Praze informovala některá média, např.:
https://sciencemag.cz/einstein-opet-v-praze-kniha-z-matfyzpress/

d)

Počet zhlédnutí záznamu DOD překročil hranici 2000.

e)

Na podzim 2022 jsou plánovány oslavy 30. výročí české, resp. československé
účasti v CERN. Lze očekávat, že Výbor pro spolupráci ČR s CERN nabídne vedení
fakulty, aby se MFF UK k připomenutí tohoto jubilea připojila. Prod. M. Vlach
9

KD MFF UK 22. prosince 2021
Čj. UKMFF/520246/2021

upozornil potenciální organizátory oslav na možnou kolizi termínů s oslavami 70
let založení MFF UK.
f)

Fakultní kalendář na rok 2022
i) Je dokončena aplikace rozšířené reality s popisky pro kalendář, aplikaci lze
stáhnout prostřednictvím QR kódu uvedeného v tištěném kalendáři (iOS či
Android se volí automaticky). Vzhledem k vysoké spolehlivosti systému
předpokládá OPMK jeho využití v budoucnu i pro další propagační tiskoviny.
Informaci o možnosti stáhnout si aplikaci rozšíří po pracovištích fakulty OPMK.
ii) Tištěné kalendáře budou k dispozici 20. 12. 2021 a budou přednostně
distribuovány na klíčová pracoviště a vedení fakulty dle aktualizovaného
rozdělovníku. Fakultní PF 2022 byla již dodána dle požadavků.

g)

Zveřejněn trailer Einstein pražského divadelně-cirkusového dua Koťátko zkázy a
berlínského hudebního dua Tante Friedl na mezinárodní představení určené pro
letní festivalovou scénu. Trailer vznikl s podporou Česko-německého fondu
budoucnosti, natáčení proběhlo částečně na MFF UK. Více viz:
http://kotatkozkazy.cz/einstein/

h)

Zajímavé články:
i)
https://www.matfyz.cz/clanky/pulstoleti-s-mikroprocesory.
ii) https://www.matfyz.cz/clanky/petr-baudis-na-uspech-neni-zadny-tajnyrecept

7. RŮZNÉ
Bez příspěvku.
Příští jednání KD se bude konat 12. ledna 2022.
Na úplný závěr jednání poděkoval děkan celému kolegiu za jeho práci v tomto kalendářním
roce a popřál pěkné vánoční svátky a pevné zdraví v roce 2022.

Zasedání skončilo v 12:47 hodin.

Zapsala:
T. Pávková
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