Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 27. dubna 2022
v zasedací místnosti ve druhém patře 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. Žák.
j. h. Martina Novotná (SKAS) do 10:11

Jednání bylo zahájeno v 9:03.

A)

PŘEDŘAZENÉ BODY
a)

Covid-19: KD vzalo na vědomí, že nahlášená onemocnění jsou v počtu jednotek.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
Opatření děkana k podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou
poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení:
pokročilý návrh znění byl předem v materiálech. Děkan upozornil ještě na
přetrvávající duplicity obsahově blízkých směrnic, a proto společně s prod.
Z. Doležalem upraví text navrženého opatření do skutečně finální podoby. KD
nemělo námitky.
Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření děkana č. 10/2022, k administraci
grantových projektů, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-10-2022
Současně tím byly zrušeny překonané a duplicitní směrnice, jejichž seznam je
součástí uvedeného opatření.
b)

(Navazuje na bod B1a zápisu z KD konaného 23. 3. 2022.) Cena Schmidt Science
Fellows: prod. Z. Doležal uvedl jediný návrh, který obdržel, a sice z matematické
sekce; CV navrhovaného kandidáta uložil předem mezi podklady. Po krátké debatě
doporučilo KD postoupit návrh na RUK. Děkan v souvislosti s osobou
navrhovaného připomněl Fond Karla Urbánka jako dobrou možnost financování
stáže v USA.
Viz ještě bod B7a tohoto zápisu.

c)

Cena Dimitris N. Chorafase: za celou Univerzitu Karlovu je rektorem nominován
jeden kandidát. Vzhledem k tomu, že návrhy musí projednat KR UK, požádalo
OVZS, aby návrhy dostalo nejpozději 13. května 2022 (informace byla na
pracoviště rozeslána prostřednictvím ovzs-l@..., termín odeslání nominací
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rektorátu UK připadá na 16. 5. 2022.) Vedení fakulty ale nemá v plánu v tu dobu
zasedat, a proto pokud by se sešlo více návrhů, pošle je prod. Z. Doležal kolegiu
k vyjádření per rollam během pondělí 16. 5. 2022.
d)

2.

Elektronické informační zdroje: dochází ke změně v kolekci SpringerLink, kterou
Knihovna MFF UK poptává prostřednictvím CzechELib2023+ (hrazena centrálně).
Součástí kolekce už nebudou Lecture notes in mathematics (LNM) a Lecture notes
in computer science (LNCS) + e-knihy z oblasti computer science, které jsou pro
MFF UK zajímavé a které byly dosud její součástí. Nahradí je eBColl Mathematics
& Statistics a eBColl Computer Science, přičemž bude nutné přispívat na úhradu.
Podrobnosti dostalo KD v materiálech. KD souhlasilo s tím, aby Knihovna MFF
UK projevila vážný zájem o nové kolekce a poptala zjištění jejich ceny; na základě
informace o ceně se pak rozhodne, zda vyjádří zájem závazný.
Prod. J. Sgall informoval o iniciativě Masarykovy univerzity usilující o to, aby
časopisy SIAM patřily/spadaly pod CzechELib.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. V. Kuboň
a)
Zvláštní podmínky pro přijetí pro uchazeče se státním občanstvím Ukrajiny,
požívající v České republice dočasnou ochranu v návaznosti na rozhodnutí Rady
(EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022: první verze návrhů pro bakalářské a pro
navazující magisterské studijní programy v češtině byly v úložišti. V diskusi
zazněly připomínky k navrženým podmínkám včetně vyjádření obou studijních
proděkanů. Prod. V. Kuboň vše probere s garanty studijních programů (případně
také s právničkami studijního odboru RUK) a návrh podmínek zformuluje tak, aby
ho KD mohlo na svém zasedání 11. 5. 2022 přijmout a postoupit Akademickému
senátu fakulty ke schválení.
Prod. M. Kulich
b)
Slavnostní setkání pro absolventy U3V z MFF UK v pátek 3. 6. 2022 od 11:00
v Karolinu: děkana zastoupí prod. V. Dolejší.
c)

Koordinátorka poradenských služeb dr. Liana Bala převezme funkci kontaktní
osoby pro studenty se speciálními potřebami od 1. 7. 2022. Do té doby bude mít na
starosti zejména psychologické poradenství a pomoc studentům postiženým válkou
na Ukrajině. Tento týden bude dána do provozu nová webová stránka poradenských
služeb pro studenty a bude rozesláno oznámení na pracoviště a všem studentům.
Stalo se po KD: Oznámení prod. M. Kulicha přeposlal na pracoviště fakulty děkan
e-mailem dne 2. 5. 2022. Souhrnné informace o poradenských službách na fakultě
včetně kontaktů na dr. Balu lze nalézt na nové webové stránce zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/poradenstvi

d)

KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Kulicha, že o studium na MFF UK dosud
projevilo zájem celkem 95 ukrajinských studentů, z nich 61 se zajímalo
o bakalářské studium informatiky. Ve standardním přijímacím řízení si podalo
přihlášku 6 z nich (z toho 4 na bakalářských studijní program Informatika). Jako
stážisté (free movers) se zapsalo 9 studentů, dostali kolej a stipendium od MŠMT,
jsou pokládáni za vážné zájemce. Tajemnice informaci doplnila sdělením, že
2
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do správního oddělení byl na dohodu přijat ukrajinský student, má za úkol
vypracovat nové, editovatelné formuláře pro děkanátní agendy.
Děkan
e)
Bylo vydáno Opatření rektora č. 16/2022, osvobození od poplatků v přijímacím
řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině, účinné od 25. 4. 2022, viz:
https://cuni.cz/UK-11803.html
Prod. M. Kulich je s obsahem nařízení obeznámen.
3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
KD vyhovělo žádosti pí A. Starostové o prolongaci termínů plateb za období měsíců
leden až duben 2022 (zdůvodnění bylo v materiálech).
b)

KD vzalo na vědomí informaci tajemnice, že finalizuje nájemní smlouvu s pí
A. Starostovou na další období, a sice novou smlouvu na pronájem prostor na MS
(restaurace Profesní dům) do konce roku 2023 a prodloužení stávající nájemní
smlouvy na bufet v Troji. S prodloužením spolupráce s paní Starostovou i po roce
2023 v Troji vyslovilo KD předběžný souhlas.

Děkan
c)
KD vzalo na vědomí informace a pokyny děkana týkající se přípravy rozpočtu
fakulty na tento rok.
4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
(Navazuje na bod B4c zápisu z KD konaného 23. 2. 2022 a další.) KD schválilo
návrh na nové uspořádání vybraných prostor v budově Ke Karlovu 3, jak ho
předložil prod. L. Skrbek po předchozím prodiskutování s vedoucím SB, tajemnicí
a děkanem. Předem poskytl písemné podklady sestávající z plánků místností
a popisu současného stavu a stavu navrhovaného. Tajemnice uvedla, že časový
harmonogram realizace bude vbrzku dopracován. Prod. L. Skrbek děkana ujistil, že
zástupci všech změnami dotčených stran (KCHFO, SKAS, oddělení děkanátu) jsou
s novým uspořádáním srozuměni, návrh je kompromisním řešením. Prod. L. Skrbek
je připraven informovat o přijatém návrhu členy AS fakulty na dnešním jednání.
b)

KD vzalo na vědomí informaci, že se 26. 4. 2022 v podvečerních hodinách konal
téměř čtyřhodinový tzv. kulatý stůl EK AS UK, věnovaný financování velkých
staveb UK. Konkrétní závěry nevznikly, návrhy na financování budou postoupeny
k projednání příslušným univerzitním grémiím.

c)

KD souhlasilo s rozpisem PPSŘ, který připravil doc. P. Svoboda k podání na RUK,
a to s plánem na rok 2022 a plánem na období 2022-2025. Podklad od doc.
P. Svobody byl mezi materiály. Vedení fakulty bude na pomoc studentům
postiženým válkou na Ukrajině a na refundaci poplatků za kurzy češtiny pro
ukrajinské free-movery organizované Ústavem pro jazykovou a odbornou přípravu
UK, přednostně používat zdroje PPSŘ. Co se týká prostředků na mzdy ukrajinských
3

KD MFF UK 27. dubna 2022
Čj. UKMFF/201449/2022

kolegů (jde o jednotky osob), pracoviště zatím kryjí tyto náklady ze svého rozpočtu
nebo z projektu; pro 3 měsíce do konce roku je určitá suma z PPSŘ dána stranou
jako „záchranný kruh“. Měsíční podpora ve výši 15 tis. Kč na osobu z prostředků
UK se má vyplácet cca do října 2022. Žádosti o tuto podporu se podávají cestou
vedoucí OVZS. Podle informace prod. L. Skrbka, získané od Mgr. J. Baťkové, by
finance měla fakulta dostat v květnu.
5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Přehled průměrných hrubých mezd na MFF UK za rok 2021: děkan promítl
prezentaci určenou pro AS MFF UK, včetně přehledu za posledních pět let.
Nejdůležitější tabulky prezentace jsou tyto:
Průměrné mzdy 2021
Mzda institucionální zdroje
Metodika: příjem za celý rok, včetně odměn a náhrad
bez grantů a projektů, přepočtený na 100% úvazek,
vydělený 12

Prof
Doc
OA
AP1
Lekt
VP
THP
50 537
46 022
69 935

F
74 088
61 879
47 595
67 510
23 776
29 935

I
73 113
61 984
45 372
12 081
57 044
11 476
33 226

M
83 178
68 704
52 027
54 394
8 859
41 058

Průměrná mzda na děkanátu (bez tajemnice)
Průměrná mzda na děkanátu, bez vedoucích oddělení a
tajemnice
Průměrná mzda vedoucích oddělení

Průměrné mzdy 2021
Mzda celkem
Metodika: příjem za celý rok, včetně odměn a náhrad
včetně grantů a projektů, přepočtený na 100% úvazek,
vydělený 12

Prof
Doc
OA
AP1
Lekt
VP
THP

F
108 105
84 457
72 035
71 224
55 797
42 496

I
137 913
100 729
78 017
38 974
71 194
56 887
56 561

M
97 221
85 262
67 412
58 797
42 718
47 097
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b)

KD schválilo návrh na udělení zlaté pamětní medaile fakulty významnému
jubilantovi z fyzikální sekce. Podklad byl v materiálech.

Tajemnice
c)
Návrh opatření tajemníka „Zavedení služeb Microsoft 365 a jednotných
emailových adres na děkanátu MFF UK” byl v podkladech, na zasedání ho
komentovali tajemnice a děkan. KD vzalo na vědomí.

6.

d)

Kategorizace prací na MFF UK: aktualizaci stávajícího seznamu vypracovala
I. Pawlasová, referentka BOZP a PO. Děkan požádal sekční proděkany, aby
zkontrolovali správnost údajů o pracovištích, zejména o těch rizikových, a výsledek
poslali tajemnici. Po revizi bude dokument zveřejněn na webu.

e)

KD vzalo na vědomí, že tajemnice fakulty navštíví Kliniku pracovního lékařství
v ulici Na Bojišti, stane se tak na přání kliniky.

PROPAGACE
Prod. M. Žák
a)
Nabídka zadat reklamu v systému Bakalář a Škola online: kolegium souhlasilo, aby
OPMK tuto možnost letos na podzim využilo. Popis nabídky byl v podkladech.

7.

b)

Bylo vydáno Opatření rektora č. 14/2022, statut Ceny Miloslava Petruska za
reprezentaci a propagaci, účinné od 1. 5. 2022, viz:
https://cuni.cz/UK-11801.html

c)

Bylo vydáno Opatření rektora č.15/2022, statut Komise pro komunikaci a PR
Univerzity Karlovy (KaPR), účinné od 1. 5. 2022, viz:
https://cuni.cz/UK-11802.html

d)

Pror. M. Vlach požádal o návrh na jednoho reprezentanta MFF UK do KaPR. (dopis
čj. UKRUK/196114/2022 ze dne 25. 4. 2022). Po malém komentáři děkana
souhlasilo kolegium s tím, aby byl navržen vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka.
Stalo se po KD: Návrh byl odeslán na RUK dne 4. 5. 2022.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Blíží se konec lhůty pro podání žádostí o finanční podporu z Fondu Karla Urbánka
(31. května 2022), viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fondkarla-urbanka
Zatím není na SEKR evidována ani jedna žádost.
b)

Upozornění: elektronická aplikace cestovních příkazů v SIS (do včerejška)
umožňovala uzavřít CP i tehdy, kdy měl zaměstnanec-cestovatel neplacené volno.
Děkan a tajemnice využili této příležitosti, aby zdůraznili, že pracovní cesta není
v době neplaceného volna přípustná. Služební cestu lze přerušit, po dobu přerušení
musí zaměstnanec v pracovních dnech čerpat řádnou nebo neplacenou dovolenou.
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c)

RUK organizuje tzv. kulatý stůl k jednotnému ekonomickému systému UK (EIS),
pozvána byla také pí tajemnice. KD akceptovalo stanovisko, které za MFF UK
požaduje plnou integraci stávajících nadstavbových aplikací (zejména VERSO) na
EIS prostřednictvím aplikačních (či databázových) rozhraní.

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal, doc. C. Matyska
a)
Proběhlo setkání projektových útvarů UK zaměřené na aktuální výzvy, zejména OP
JAK. Za MFF UK se zúčastnili prod. Z. Doležal, doc. R. Matyska a vedoucí OGAP.
Harmonogram plánovaných výzev OP JAK pro rok 2022 byl v materiálech.
V harmonogramu není schválená výzva VVI (investice), takže pravděpodobně
nebude zajištěna kontinuita financování stávajících infrastruktur. Bližší informace
podal kolegiu prod. Z. Doležal na zasedání. Zainteresovaní vedoucí pracovníci
fakulty sledují jednotlivé výzvy i možnosti spolupráce s externími institucemi.
Děkan při této příležitosti kolegium informoval, že namísto prof. V. Baumruka
navrhl jmenovat do Pracovní skupiny Kampusu Albertov doc. J. Stráského. Prof.
Baumruk děkana požádal o uvolnění z tohoto orgánu.
b)

Jmenovací řízení
i)
Na programu zasedání VR MFF UK dne 4. 5. 2022 jsou mj. tři jmenovací
řízení, a sice návrh na jmenování Mgr. Davida Kubizňáka, Ph.D., docentem
pro obor Fyzika – teoretická fyzika, návrh na jmenování doc. RNDr.
Roberta Váchy, Ph.D., profesorem pro obor Fyzika – fyzika molekulárních
a biologických struktur a návrh na jmenování doc. RNDr. Petra Pišofta,
Ph.D., profesorem pro obor Meteorologie.
ii)
S účinností od 1. 5. 2022 byli jmenováni docenty tito pracovníci fakulty:
Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D., pro obor Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní,
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D., pro obor Fyzika – astronomie a astrofyzika,
Mgr. Jan Šaroch, Ph.D., pro obor Algebra, teorie čísel a matematická
logika.
Děkan připomněl sekčním proděkanům, aby vedoucí pracovišť
nezapomněli dokládat návrhy na zařazení nově habilitovaných kolegů do
AP3 kopií jmenovací listiny.

c)

Jarní kolo Fondu mobility UK: z MFF UK bylo podáno 10 žádostí (studentů
i akademiků), celkový objem žádaných prostředků činí 474 tis. Kč. Rada Fondu
mobility zasedá po Velikonocích.

d)

OGAP: probíhá audit projektu prof. J. Kalbáčové Vejpravové.

Děkan, prod. J. Franc
e)
KD vzalo na vědomí informaci, že Dr. T. G. A. Verhagen, řešitel ERC grantu, se
rozhodl přejít z MFF UK do Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.
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2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
Promoce „RNDr.“ se konají v úterý 24. 5. od 10:30 v Karolinu, zúčastní se jich
osobně děkan.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Bez příspěvku.

4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
KD vzalo na vědomí stručnou situační zprávu o probíhajících/dokončených
stavebních akcích.
i)
Dne 21. 4. 2022 byla za účasti děkana slavnostně předána do užívání první
část rekonstruovaného ochozu rotundy na MS. Přestavbou vznikly pracovny
pro administrátorky projektů.
ii) Adaptace zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3 stále není
hotova. Snad se podaří do poloviny května t. r.
iii) Opláštění v Troji: stavba běží podle harmonogramu.
M. Vlach (korespondenčně)
b)
Dvoudenní kariérní veletrh Dny firem proběhne 27. a 28. 4. 2022, účast potvrdilo
39 firem. Velké poděkování za přípravu veletrhu si zaslouží vedoucí OFS Ing. B.
Joudalová, vedle ní také Mgr. P. Chráska. Členové vedení fakulty jsou na akci
srdečně zváni. Propagaci zajišťuje i OVV RUK.
Stalo se po KD:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/karierni-veletrh-mff-ukpredstavil-studentum-moznosti-uplatneni
c)

Partnerský program
i)
Setkání partnerů se bude konat 30. 5. 2022 od 17 hodin ve Vlasteneckém sále
UK, kontaktní osoby z MFF UK o tom budou v dohledné době informovány.
Pozvánky vytiskne fakultní reprostředisko, budou rozesílány začátkem
května. Očekávaná účast reprezentace MFF UK a UK: děkan, rektorka,
prorektoři Doleček a Krištoufek, na odpověď dalších pozvaných organizátoři
čekají. Své místo v programu budou mít, kromě děkana M. Rokyty a rektorky
M. Králíčkové, také doc. M. Nečaský (téma: industriální student) a pror.
M. Vlach (Partnerský program).
ii)
Počátkem května se uskuteční schůzky ohledně rozšíření Partnerského
programu o dva další zájemce.

d)

Pro školitele a doktorandy informatické sekce se připravuje dvouhodinový on-line
seminář Ochrana duševního vlastnictví, v češtině, s minimálním počtem účastníků
10; pracovištím bylo nabídnuto několik termínů konání. Seminář by měl odpovědět
také na otázky související s tzv. industriálním studentem. O akci byla zpravena
všechna pracoviště sekce I a prod. J. Sgall, doc. M. Nečaský informoval kolegium
informatické sekce.
7

KD MFF UK 27. dubna 2022
Čj. UKMFF/201449/2022

Prod. J. Sgall
e)
KD vzalo na vědomí informaci, že licence ZOOM, které měly končit v květnu t. r.,
jsou o jeden rok prodlouženy (zajištěno prostřednictvím Lékařské fakulty v Plzni).
5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Podle dohody sekčních proděkanů budou v seznamech osob na webu zobrazeni
doktorandi, kteří jsou současně zaměstnáni na MFF UK, pouze jako doktorandi,
a nikoli duplicitně ještě jako zaměstnanci.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Žák
a)
V sobotu 23. dubna 2022 úspěšně proběhly Zlaté promoce, úspěch zaznamenal
i stánek U3V a pokusy s dusíkem v rámci souběžně konaného Dne celoživotního
vzdělávání UK.
b)

Výroční zpráva MFF UK 2021: dokument je dokončen a připraven ke schválení
Akademickým senátem MFF UK na jeho květnovém zasedání.

c)

Finanční dotace propagačních akcí k podpoře nadaných studentů: žádosti byly
podány v řádném termínu na MŠMT.

d)

Cena Albertus: je vyhlášen třetí ročník soutěže, složení poroty ani průběh soutěže
se nebudou významně lišit od předchozích ročníků, porotě předsedá doc. J. Dolejší.
Novinkou je přímé oslovování vybraných pedagogů.

e)

Poštovní známka s motivem svatováclavské rotundy: České poště byly dodány
doplňující texty k fotografiím pořízeným při přípravě známky. Byla potvrzena
legální možnost využít animace z projektu Záchrana rotundy sv. Václava. MFF UK
má právo nakládat s dílem i jeho částmi volně, včetně zařazení do jiného díla.

f)

Pro dokumentaci Rektorského sportovního dne, jehož organizací byla letos
pověřena Katedra tělesné výchovy MFF UK, je zajištěn fotograf; konkrétní
požadavky si dojedná KTV přímo s ním.

g)

Pokračuje fotografování vybraných osobností fakulty a kompletování textů pro
publikaci 70/70. Na fakultním webu už je cyklus pravidelně uveřejňován.

h)

(Navazuje na bod C6b zápisu z KD konaného dne 9. 3. 2022.) Kontrolorům
Finančního úřadu (FÚ) byly cestou ESSS dodány všechny jimi žádané podklady.
FÚ podklady vyhodnocuje. Je pravděpodobné, že FÚ požádá ještě o další podklady
či upřesnění.

i)

Připravuje se Věda fest (pokusy s dusíkem).
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7.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Na základě výběrového řízení a po kladném vyjádření VR MFF UK dne 13. 4. 2022
děkan jmenoval vedoucí pracovišť. S účinností od 1. 7. 2022 jsou na čtyřleté období
jmenováni:
i)
doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D., vedoucím Katedry algebry
ii) prof. Ing. Petr Tůma, Dr., vedoucím Katedry distribuovaných a spolehlivých
systémů
iii) doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D., vedoucí Katedry geofyziky
iv) prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., vedoucím Katedry numerické matematiky
v)
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., vedoucím Katedry softwaru a výuky
informatiky
vi) prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., vedoucím Katedry teoretické informatiky
a matematické logiky.
b)

Matfyzácký ples je vyprodán.

Prod. L. Skrbek
c)
KD vzalo se souhlasem na vědomí, že prod. L. Skrbek hodlá během zasedání VR
UK otevřít otázku střetu zájmů předsedů a členů habilitačních a hodnoticích komisí.
Stalo se po KD: Prod. L. Skrbek věc prodiskutoval s pror. J. Kuklíkem, poslal o tom
kolegiu krátkou zprávu.
Stalo se po KD:
d)
Příští zasedání AS MFF UK je naplánované na 25. května 2022.
Zasedání skončilo ve 12:07 hodin.
Zapsala:
T. Pávková

9

