Zápis z 21. schůze kolegia děkana konané dne 22. června 2022
via zoom
(akademický rok 2021/2022)
Přítomni:
Omluven:

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň (do 11:00), M. Kulich, M. Rokyta, J.
Sgall, L. Skrbek, B. Svobodová,
j. h. M. Novotná (do 10:30), C. Matyska (do 9:39)
M. Žák

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin.
A)

PŘEDŘAZENÉ BODY
a)

KD vzalo na vědomí informace prod. Z. Doležala o závěrech zasedání RKR UK
konaného 20. 6. 2022, zaslané e-mailem. Některé z bodů slovně rozvedl prod.
Doležal na zasedání kolegia. Termínované úkoly pošle RUK písemně.
i)
Výkonem funkce kvestora UK je pověřen Mgr. Martin Maňásek, současný
ředitel ÚVT UK.
ii) Kolik je doopravdy různých asociací děkanů? Poptávka MŠMT po údajích
a malá ochota některých děkanů údaje poskytnout. Ačkoliv to nevyplynulo
jako úkol, děkan MFF UK napíše paní rektorce neformální e-mail o Asociaci
děkanů přírodovědeckých fakult (ADPF), jejímž je členem.
Stalo se po KD: Děkan seznámil pí rektorku se složením a také s výsledky
posledního jednání ADPF; JM reagovala pozitivně.
iii) NAÚ a seznam hodnotitelů (návrhy nové i obnovené): fakulty pošlou své
návrhy na RUK do poloviny 16. 9. 2022, RUK je pak postoupí za celou
univerzitu najednou.
iv) Návrh novely vysokoškolského zákona: v podkladech od RUK je vyznačeno,
které pasáže neplánuje vedení UK otevírat a které si naopak zaslouží
komentář/pozornost. Nejsou vyloučeny ani nové návrhy, ovšem stručně a
jasně formulované. Více v bodě 2e tohoto zápisu.
v)
OP JAK schválen, parametry Špičkového výzkumu jsou dány, tak pravil pror.
Doleček.
vi) Rozpočet 2023: kvestor požádal, aby mu fakulty sdělily odhad nákladů na
energie; údaje uplatní při jednání s MŠMT. Tajemnice fakulty informovala,
že podklady zpracovali fakultní energetik a vedoucí SB, materiál byl
kvestorovi už odeslán.
vii) Mezinárodní rada UK (International Advisory Board) se v Praze sešla 16. 6.
2022, vinou výpadku řízení letového provozu neúplná. Kromě jiného byla na
jednání zmíněna problematika MDPI; příspěvky ukázaly, že členům IAB se
tato otázka nejeví jako stěžejní.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
(Navazuje na bod B1a zápisu z KD konaného dne 8. 6. 2022.) Návrh stanoviska
k doporučeným hlediskům hodnocení pro habilitační řízení a pro řízení ke
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jmenování profesorem a k dalším námětům předložil prod. Z. Doležal. Po
projednání v KD a po drobných úpravách děkan vyjádření pošle prorektorovi pro
akademické kvalifikace J. Kuklíkovi, v předepsaném termínu do 30. 6. 2022. Prod.
L. Skrbek navrhl učinit součástí požadavků také to, aby uchazeči uvedli ve své
prezentaci ty své úspěchy na poli vědeckém, které považují za podstatné, neboť tyto
ne vždy bývají v materiálech snadno a rychle rozeznatelné. Vzhledem k tomu, že
požadavky na obsah prezentace uchazečů nejsou formulovány, jde o doporučení,
aby vznikly.
Stalo se po KD: Materiál byl pror. Kuklíkovi odeslán v termínu.
b)

(Navazuje na bod B1d zápisu z KD konaného dne 25. 5. 2022.) OP JAK: vyhlášení
se čeká každým dnem, a proto je třeba být připraven. Dne 23. 6. 2022 se koná na
RUK porada zástupců projektové administrativy, v pátek 24. 6. 2022 od 13 hodin
na ni naváže informační schůzka fakultní, přesněji setkání vážných zájemců o účast
v návrzích projektů pro OP JAK v rámci výzvy Špičkový výzkum. K setkání je
možné se připojit i přes ZOOM. Seznam uvažované účasti fakulty v projektech byl
k dispozici v materiálech. Počet zájemců o zapojení do různých projektů v rámci
OP JAK roste a košatí, např. pro kosmický výzkum existuje už pět skupin; děkan
vybídl ke sjednocování těchto i jiných skupin, k efektivní výměně užitečných
informací. Na dotaz prod. J. France ohledně režie/vratky sdělil doc. C. Matyska, že
toto není na pořadu dne, neboť nejsou známy specifické podmínky; těžko se
odhadují. Režie jsou natolik citlivé téma, že je děkan hodlá prodiskutoval na
podzim t. r. Úzce s tím souvisí rozpočet centra fakulty, sycení FRIM, investiční
plány, úhrada podílu MFF UK na výstavbě Kampusu Albertov atd.
Stalo se po KD: doc. C. Matyska obeslal e-mailem 2. 7. 2022 kolegium děkana
informací, že bylo zveřejněno avízo výzvy Špičkový výzkum; výzva má být vyhlášena
14. 7. 2022, lhůta pro aplikace: 16. 1. 2023. Avízo viz:
https://opjak.cz/aktuality/avizo-vyzvy-c-02_22_006-spickovy-vyzkum/

Proděkani Z. Doležal a M. Žák
c)
Setkání ke 30. výročí vstupu České a Slovenské federativní republiky do Evropské
výzkumné organizace CERN: KD se seznámilo s plánovaným programem oslav
a doporučilo děkanovi pozvat na ně paní rektorku a vybrané členy KR UK.
Stalo se po KD: JM stejně jako prorektoři pro vědu a pro PR pozvání přijali. JM
současně souhlasila s poskytnutím prostor univerzity. Slavnost se koná 12. října
2022 v Modré posluchárně UK.
Děkan
d)
Pozvánku na workshop o komunikaci vědy na UK, 21. nebo 22. 6. 2022, vzalo KD
na vědomí.
e)

RUK sdělil dopisem JM, že vznikl společný vzdělávací portál pro zaměstnance
a doktorandy Univerzity Karlovy, který k 1. 9. 2022 nahradí dosavadní verzi. Dne
27. 6. 2022 proběhne distanční setkání se zástupci RUK a zástupci fakult univerzity,
kde bude nový vzdělávací portál představen. Fakulta má nahlásit účastníka
představení a současně kontaktní osoby, a to do 24. 6. 2022. Setkání pořádá
Centrum CŽV a ÚVT UK. Podle děkanova názoru záležitost míří k OVZS, a proto
mu prod. Z. Doležal navrhne vhodnou reprezentantku z tohoto oddělení.
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2.

f)

Děkan se zajímal o stav dvou záležitostí. Referovali prod. Z. Doležala a pí
tajemnice.
i)
(Navazuje na bod B1b zápisu z KD konaného 9. 3. 2022 a další.) Projekty
GAČR typu Outgoing PIF a způsob čerpání mzdových prostředků: otázka,
zda objednat u daňové poradkyně RUK vypracování stanoviska, byť má toto
expertní stanovisko stát odhadem 200 tis. Kč (platba by patrně šla na vrub
děkanovy rezervy). KD vzalo na vědomí vyjádření Mgr. P. Chrásky i mínění
vedoucí OGAP. Tajemník PřF UK se tajemnici MFF UK v dané věci neozval.
KD doporučilo požádat daňovou poradkyni o zahájení práce na stanovisku,
s tím, že pokud by věc nepochybně spěla k negativnímu zjištění, tak aby své
expertní zkoumání ukončila. Výsledek chce KD znát nejdéle do konce srpna
t. r. Z: tajemnice fakulty.
Stalo se po KD: Tajemnice kontaktovala univerzitní daňovou poradkyni,
která na stanovisku pracuje. Během července proběhlo první jednání
tajemnice a vedoucí OGAP s touto poradkyní. Ta rovněž v této věci
komunikuje s vedoucí ekonomického odboru RUK.
ii) (Navazuje na bod B1b zápisu z KD konaného 1. 9. 2021 a pozdější.) Poplatky
za členství UK/MFF v ILL a zdroj jejich financování v dalším období, zvážit
dopis pí rektorce: prod. Z. Doležal sdělil, že se bude záležitosti věnovat.
Stalo se po KD: prod. Doležal navrhl ve spolupráci se zástupci fyzikální sekce
koncept dopisu vedení UK, který děkan upravil a projednal s děkany dalších
zainteresovaných fakult UK (PřF UK, FaF UK). Dopis, podepsaný těmito
třemi děkany, odešel na adresu rektorky a prorektora pro vědeckou a tvůrčí
činnost prof. Krištoufka dne 19. 8. 2022.

g)

Stalo se po KD: (Navazuje na bod 1.c) zápisu z KD konaného 25. 5. 2022) Předseda
GR UK informoval děkana, že k 1. 9. 2022 byli do oborové rady GA UK jmenováni
tito navržení kandidáti: do sekce A, skupiny INF, pánové doc. Pavel Pecina, dr.
Jakub Klímek a dr. Ján Antolík; do sekce A, skupiny FYZ, pánové doc. Tomáš
Ostatnický a dr. Artem Ryabov.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. V. Kuboň
a)
Přijímací zkoušky pro uprchlíky z Ukrajiny: konat se budou 12. 9. 2022, sekční
proděkani nahlásí e-mailem do 15. 7. 2022 vedoucí studijního oddělení a v kopii
oběma studijním proděkanům jména vyučujících či doktorandů, kteří zajistí dozor.
Celkem bude potřeba 9 dozorujících, znalost jazyků ukrajinského, ruského či
anglického (kromě českého) velmi vítána. Nejvíce uchazečů se hlásí do
bakalářského studijního programu Informatika. Prod. M. Kulich připomněl, že ve
stejný den se budou konat také přijímací zkoušky pro ukrajinské uchazeče do
navazujícího magisterského studia, kde bude třeba zajistit přijímací komise,
a mohou probíhat též státní závěrečné zkoušky. Náhradní termín přijímacích
zkoušek připadá na 22. 9. 2022.
Prod. M. Kulich
b)
Program vládních rozvojových stipendií: informace o programu nahrál prod.
M. Kulich do společného úložiště, na zasedání je komentoval. Doporučil uplatnit
za fakultu stejný postoj jako vloni, totiž navrhnout všechny studijní programy
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navazujícího magisterského studia vyučované v angličtině a pak podle skutečného
zájmu rozhodnout. KD tento postup schválilo.
Děkan
c)
Přenastavení systému přidělování celouniverzitních licencí Zoom na další rok
počínaje 1. 10. t. r.: výsledek kontroly stávajícího seznamu licencí včetně určení
jejich držitelů pošlou sekční proděkani a tajemnice fakulty děkanovi v příštích
dnech. Prod. J. Sgall uvedl, že je potřeba vyjasnit postup pro dokupování nových
licencí a ukončování stávajících.
Stalo se po KD: Děkan odeslal 26. 6. 2022 na RUK seznam celkem 129 licencí,
které si MFF UK chce ponechat a na které bude finančně přispívat 50 % z ceny.
Kontaktní osobou za fakultu je Dr. Karel Nevšímal.
Dne 2. 8. 2022 přišel z RUK odsouhlasený seznam včetně specifikace finanční
náročnosti: pro jednotlivé sekce jde o roční poplatek v řádu malých desetitisíců.
d)

Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole (2022, podklady od
RUK byly materiálech). Návrhy se podávají písemně přímo na MŠMT do 30. 9.
2022. RUK žádá dostat kopii návrhů do 7. 9. 2022. Sekční proděkani předloží
případné nominace k projednání na KD 31. 8. 2022.

e)

Návrh novely vysokoškolského zákona: připomínky shromáždí prod. V. Kuboň, do
28. 6. 2022.
Stalo se po KD: Děkan odeslal připomínky dne 30. 6. 2022. Jako zásadní
formuloval připomínku k § 91a. Týká se stipendia doktorandů. Zmíněný paragraf by měl
obsahovat toto ustanovení: „V případě, že student uskutečňuje tvůrčí činnost
směřující ke vzniku disertační práce nebo jiné své studijní povinnosti jako součást
pracovněprávního vztahu, vysoká škola může výši jeho doktorského stipendia
přiměřeně snížit“, případně s dodatkem „…, avšak po standardní dobu studia
v prezenční nesmí být celkový čistý příjem studenta nižší než základní doktorské
stipendium stanované v odst. (2)“.

Tajemnice
f)
Kolegium schválilo návrh děkanova opatření k zajištění školení BOZP a PO
studentů a účastníků celoživotního vzdělávání MFF UK, předložený
a komentovaný pí tajemnicí. Výnos mění zejména povinnost studenta být proškolen
při každém zápisu do ročníku; obecné školení studentů bude nyní nutné pouze při
zápisu do studia či při zápisu po přerušení studia. Prod. M. Kulich připomněl, že
v budoucnu by bylo dobré umožnit vyplnění formulářů BOZP a PO pro účastníky
kursů CŽV on-line.
Stalo se po KD: Opatření děkana č. 14/2022 je na webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-14-2022
3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
KD schválilo níže uvedené rozpočtové úpravy k 23. 6. 2022 a korekce rozpočtu
2022. Komentář k nim podal děkan.
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Odkud

Kam

RUK
700-01/700PROV
700-01/700PROV
700-01/700PROV
900-01/900PROV
Celkem

700-01/700PROV
100-01/100PROV
200-01/200PROV
300-01/300PROV
100-01/100PROV

Částka
v Kč
316 900
1 567 000
1 237 000
306 000
1 150 000
4 576 900

Finanční
prostředky

Poznámky

NIV
NIV
NIV
NIV
NIV

školit. mzdy + poj.
vyrovnání režií
vyrovnání režií
vyrovnání režií
kompenzace HPC

200-01/200PROV Rozpočet Centra

2 006 894 NIV

100-01/100PROV
200-01/200PROV
300-01/300PROV
FPP (fond)
Celkem

1 462 000
583 000
603 000
1 941 326
6 596 220

4.

Rozpočet Centra
Rozpočet Centra
Rozpočet Centra
Rozpočet Centra

NIV
NIV
NIV
NIV

vratka
přečerp. r. 2021
korekce rozpočtu
korekce rozpočtu
korekce rozpočtu
korekce rozpočtu

Bude
provedeno
dne
23.06.2022
23.06.2022
23.06.2022
23.06.2022
23.06.2022

23.06.2022
23.06.2022
23.06.2022
23.06.2022
23.06.2022

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Stavební akce „Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF
UK“: KD vzalo na vědomí informace prod. L. Skrbka o přípravě prvního dodatku
ke smlouvě o dílo; podkladem je 15 změnových listů stavby v celkovém finančním
objemu 8 371 908,64 Kč vč. DPH. KD s uzavřením dodatku souhlasilo Konečné
znění dodatku vypracuje dr. M. Polický, dokument podepíše děkan.
Stalo se po KD: Dokument byl děkanem podepsán.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
KD vzalo na vědomí, že opatření děkana o začleňování mzdových grantových
prostředků do mezd vyžaduje opravu, a sice ve větě o specifikování pracovní
kapacity. Opatření děkana č. 1/2022 bylo upraveno, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-1-2022
b)

Děkan připomněl, že do 30. 6. 2022 přijímá návrhy na vypsání výběrového řízení
na obsazení pracovních míst (konkursy). Prod. J. Sgall uvedl, že pro toto kolo
konkursů nemá žádné návrhy kromě míst asistentů.
Stalo se po KD: Výběrové řízení na obsazení pracovních pozic na fakultě byly
zveřejněny na fakultním webu zde:
i) Pracovní místa asistentů, s termínem pro podání přihlášek do 17. 8. 2022, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberovarizeni/akademicke-pozice-informaticka-sekce-termin-prihlasek-17-8-2022
ii) Pracovní místa akademických pracovníků, v sekci matematické, s termínem pro
podání přihlášek do 30. 9. 2022, viz:
5
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https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberovarizeni/akademicke-pozice-matematicka-sekce-termin-prihlasek-30-9-2022
iii) Pracovní místa akademických pracovníků, v sekci fyzikální, s termínem pro
podání přihlášek do 30. 9. 2022, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberovarizeni/akademicke-pozice-fyzikalni-sekce-termin-prihlasek-30-9-2022
iv) Pracovní místa postdoktorandů, v sekci fyzikální, s termínem pro podání
přihlášek do 30. 9. 2022, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberovarizeni/pracovni-mista-postdoktorandu-fyzikalni-sekce-termin-prihlasek-309-2022
v) A ještě dodatečně: výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických
vědeckých pracovníků s termínem podání přihlášek 30. září 2022, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberovarizeni/akademicke-pozice-fyzikalni-sekce-termin-prihlasek-30-9-2022-2
6.

PROPAGACE
Prod. M. Žák (korespondenčně)
a)
Kalendář fakulty na rok 2023: kalkulaci, alespoň pro jednu ze zvažovaných
“netradičních” verzí, komplikuje nestabilní situace na trhu s papírem. Z tohoto
důvodu navrhlo OPMK vyčkat zhruba do poloviny července, kdy očekává dostat
odpovědi na poptávku a alespoň orientační odhad nákladů. Kolegium pak vybere
jednu z těchto variant:
i)
jednoduchá verze stolního/nástěnného plánovacího kalendáře s logy
a popisky Matfyzu,
ii) kalendář s tématy z Malé galerie vědeckého obrazu (prof. J. Valenta),
iii) zrušit kalendář a ušetřené prostředky využít k jiným propagačním aktivitám.
b)

7.

Informace pror. M. Vlacha: připravuje se seminář Krizová PR komunikace, který
povede Ing. Jan Martinek, poradce pro krizovou komunikaci Kanceláře Akademie
věd ČR. Seminář bude primárně určen zástupcům vedení UK, vedení fakult a
součástí a dalším vedoucím pracovníkům odpovídajících odborů/oddělení. Podle
zájmu případných účastníků se seminář uskuteční v úterý 13. září a/nebo ve středu
14. září 2022, vždy od 9 do 12 hodin na RUK. Z fakulty se přihlásili prod. M. Žák
a vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Nadační fond Bernarda Bolzana: kolegium se shodlo na názoru, že MFF UK by
byla ochotna fond finančně podpořit, ale jen tehdy, pokud by nebyla jeho jediným
sponzorem.
b)

Kariérní řád fakulty: stav přípravy zůstává kvůli jiným urgentním záležitostem na
stejném bodě, do konce června hotový nebude. Děkan navrhne text jednoduchého
opatření, na jehož bodech se už se členy pracovní skupiny shodl a na které později
naváže podrobnějším výnosem obsahujícím postup pro hodnocení pracovníků,
6
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a předloží ho kolegiu k vyjádření per rollam. Pro informaci: UK přikládá existenci
děkanova opatření váhu 0,5 v koeficientu K. Stejnou váhu mají také překlady
vnitřních předpisů fakulty do angličtiny. Kariérní řád zatím mají tři fakulty UK.

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
V polovině července t. r. nastoupí na OVZS Ing. Irena Havelková. Bude mít na
starosti agendu habilitačního a profesorského jmenovacího řízení.
b)

Výsledky habilitačního a profesorského jmenovacího řízení
i)
K 1. 6. 2022 byli Mgr. Michal Žák, Ph.D., a RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.,
jmenováni docenty; k 1. 7. 2022 bude jmenován docentem RNDr. Přemysl
Kolorenč, Ph.D.; doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc., návrh na
jmenování profesorem postupuje na VR UK 20. 10. 2022.
ii) Dne 17. 6. 2022 byly slavnostně předány jmenovací dekrety novým
univerzitním profesorům. Z fakulty jmenování převzali Milan Hladík (obor
Informatika – teoretická informatika) a Karel Mašek (obor Fyzika – fyzika
povrchů a rozhraní).

c)

Fond Junior: fakulta zaslala na RUK celkem 4 témata. Podrobnosti jsou zveřejněny
na stránkách UK zde:
https://cuni.cz/UKEN-318.html
a na webu MFF UK zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti

d)

Druhou cenu v soutěži o Cenu Milana Odehnala udělovanou Jednotou českých
matematiků a fyziků získala Mgr. Tereza Ďurovcová z KFPP MFF UK, třetí místo
společně obsadili Mgr. Jiří Doležal (FZÚ AV ČR a KFPP MFF UK) a RNDr.
Jindřich Pipek (FÚ MFF UK). Více informací viz:
http://jcmf.cz/?q=en/node/2183

e)

Dne 23. 6. 2022 ve 14 hod. se na fakultě uskuteční návštěva zástupců australské
vládní organizace Australian Trade and Investment Commission (Austrade).
Hlavním tématem jsou studentské pobyty. Přijme je proděkan Z. Doležal, další
členové kolegia děkana budou vítáni.

f)

Projekty Operačních programů
i)
OGAP iniciovalo setkání projektových manažerek MFF UK, na němž se bude
řešit mimo jiné i administrativní zajištění přípravy návrhů projektů OP JAK.
Termín: 21. 6. 2022.
ii) RUK naplánoval na 23. 6. 2022 setkání projektových útvarů fakult, na kterém
budou účastníci seznámeni s aktuálními informacemi vztahujícími se k OP
JAK a OP VVV.
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g)

Do Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC), kterou
vyhlásilo Ministerstvo vnitra, jsou přihlášeny 2 projekty, u nichž MFF UK figuruje
v roli spoluřešitele (konkrétně: doc. J. Pavlů z KFPP a doc. E. Belas z FÚUK).

h)

Knihovna MFF UK společně s Ústřední knihovnou UK dolaďují sadu
elektronických informačních zdrojů objednaných Matematicko-fyzikální fakultou
a reagující na změny ze strany vydavatelů. Podrobnosti jsou popsány v dokumentu
Novinky v CzechELib2023_20220620.docx (uložen v materiálech).

Děkan
i)
Jarníkovskou přednášku dne 5. října 2022 pronese pracovník Matematického
ústavu UK prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. Přípravu pozvánky a dalších
souvisejících záležitostí zajistí prod. V. Dolejší ve spolupráci s OVZS. Pozvánka
by měla být připravena k rozesílání v září.
2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
KD vzalo na vědomí, že koordinátorka studentského poradenství dr. Liana Bala
byla od 1. 7. 2022 jmenována kontaktní osobou pro studenty se speciálními
potřebami (a byl jí zvýšen pracovní úvazek na 1,0). Ke stejnému datu tuto funkci
opouští Mgr. Lukáš Krump, Ph.D., ale bude se nadále podílet na péči o studenty se
speciálními potřebami jako spolupracovník Dr. Baly.
b)

Na stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/ukrajina byly zveřejněny zvláštní
podmínky přijímacího řízení pro ukrajinské uprchlíky. Přihlášky budou přijímány
od 21. 6. do 31. 7. 2022. Poděkování vedení fakulty patří pracovníkům ÚFAL za
zpracování překladu českojazyčných podmínek do ukrajinštiny. Překlady
vzorových zadání bakalářských přijímacích zkoušek budou k dispozici tento týden.

c)

Ústav jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP) zastavil registrace do jazykových
kursů češtiny pro ukrajinské free-movery z důvodu nedostatku financí.
V současnosti je na MFF UK registrováno asi deset free-moverů, kteří nemají
výuku češtiny, a další přijíždějí. ÚJOP nabízí zahájit další kurs 11. 7. 2022
(s kapacitou do 25 míst a s cílem dosáhnout u frekventantů do září 2022 úrovně
znalostí A2), ale vyžaduje podporu z fakult ve výši 19 tisíc na každého studenta,
pokud ÚJOP nezíská podporu odjinud. Další informace má fakulta dostat do 27. 6.
2022. KD schválilo návrh prod. M. Kulicha poskytnout na uspořádání kursu
prostředky z PPSŘ, do výše 500 tis. Kč.

d)

(Navazuje na bod B2b zápisu z KD konaného dne 8. 6. 2022.) Fakulta nabídla jako
pomoc při přijímacích zkouškách ukrajinských vysokých škol zapůjčení svých
poslucháren K4 a K11 pro National Multi-Subject Test (centralizované přijímací
zkoušky ukrajinských univerzit) v termínech 27.-29. 7. 2022.

e)

Komise pro studentské granty doporučila dne 10. 6. 2022 všech 67 podaných
projektů, z toho 9 podmíněně (podmínkou je doplnění podkladů či upřesnění
zadání). Studenti fyzikální sekce podali 65 návrhů, studenti matematické sekce
2 návrhy, studenti informatické sekce nepodali žádný projekt. Zápis z jednání
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komise byl v materiálech. Děkan s udělením grantů souhlasil. Na děkanovu otázku
ohledně únosnosti finančních nároků (studentské fakultní granty představují
dvakrát do roka výdaj ve výši 0,5 mil. Kč ze stipendijního fondu) sdělil prod.
M. Kulich, že výdaje ze stipendijního fondu na SFG nejsou nepřiměřené. Nebýt
zhoršující se ekonomické situace, navrhoval by stipendium zvýšit. Za daných
okolností však doporučuje ponechat výši stipendia beze změny.
Prod. V. Kuboň
f)
Nová opatření rektora k akreditacím: změna opatření rektora č. 13/2019, standardy
studijních programů Univerzity Karlovy, a Změna opatření rektora č. 14/2019,
návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace. V obou případech se
jedná o zpřesnění původních výnosů. (Také v bodě C7c tohoto zápisu.)
3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
Finální verze formulářů pro lékařské prohlídky a pro kategorizaci prací byly
v podkladech. Případné připomínky k nim sdělí členové kolegia pí tajemnici do
24. 6. 2022.
b)
Formuláře se stanou přílohami k Opatření děkana č. 13/2022, 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
Děkan upozornil, že fakultní formulář není závazný pro praktického lékaře, ostatně
to už prokázala zkušenost několika zaměstnanců fakulty.

4.

c)

Tajemnice informovala o dalším upgrade digitální žádanky v systému Verso,
konkrétně pro blokaci financí na nákupy v rámci VZMR a VZ ještě předtím, než je
znám dodavatel zakázky. Novinku před uvedením připomínkovali vedoucí SB
a prod. J. Franc, kolegium dostalo věc pro informaci e-mailem v průběhu jednání.

d)

KD vzalo na vědomí, že od 1. 9. 2022 nastoupí na místo vedoucího hospodářského
oddělení Ing. Miroslav Dykas. Funkci hlavní účetní bude od 1. 7. 2022 zastávat pí
Dagmar Žerdíková. Po odchodu Ing. Aleny Pelikánové se bude v měsících červenci
a srpnu t. r. věnovat ekonomickým záležitostem tajemnice fakulty.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Adaptace prostor na Karlově, donedávna užívaných jako počítačová laboratoř,
neformálně pojmenovaná jako „Kulový blesk 2“: prod. L. Skrbek společně s pí
tajemnicí a vedoucím SB řeší situaci vyplývající ze změny v navržené a schválené
dislokaci prostor (KCHFO nově nabídla na výměnu jinou místnost). Stavební řešení
existuje, a proto, byť to vyvolá časovou tíseň a komplikace, KD souhlasilo, aby se
ve věci jednalo dál podle nových dispozic. Podstatné je, aby adaptace byla hotova
do začátku zimního semestru a vedoucí dotčených pracovišť byli s řešením
srozuměni.
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b)

Opláštění a oprava střechy TL v Troji a stížnosti nájemců na zatékání do laboratoří
umístěných v objektu TL: pondělní silná bouřka prokázala, že zhotovitel zamezil
možnosti silného zatékání a že přijatá opatření a stavební úpravy se ukázaly jako
účinné. Drobné průsaky, ke kterým během probíhající rekonstrukce dochází, budou
postupně odstraňovány.

c)

(Navazuje na bod B4b zápisu z KD konaného dne 13. 10. 2021 a mnoho dalších.)
Stavební adaptace zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3: v pondělí
20. 6. 2022 ve 13 hodin mělo dojít k oficiálnímu převzetí zasedací místnosti,
zároveň by se měl dostavit zástupce firmy AV Media pro přípravu kompletace
audiovizuálních prvků. Následovat bude úklid po stavbě.

d)

V Karlíně započne 11. 7. 2022 oprava terrazza v 2. NP + podesty, opětovná
instalace skříní na nové terrazzo proběhne na přelomu srpna a září. Akce ztíží
průchodnost dotčených prostor, o aktuálních opatřeních bude informovat SB
Karlín.

e)

(Navazuje na bod C5h zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021 a další.) Proběhl další
pokus utěsnit kanalizaci na Albertově. Správa budov fakulty si s VFN vyměnila na
téma havárie kanalizace celou řadu e-mailů, podklady pro dopis děkana
představiteli VFN jsou obsáhlé. Koncept dopisu připraví prod. L. Skrbek a SB.

M. Vlach korespondenčně
f)
Partnerský program (PP)
i)
Prezentace témat studentských prací v rámci PP proběhne 20. 10. 2022
odpoledne v Refektáři. „Transferovou“ přednášku přislíbil pronést od 13
hodin prof. Dániel Feszty; na 21. 10., 10:00 hodin, je naplánováno setkání
prof. Fesztyho s prod. Z. Doležalem.
ii) Smlouvy s partnery: ty smlouvy, jejichž platnost končí, jsou průběžně
obnovovány, a vedle toho probíhají jednání s novými potenciálními partnery.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez příspěvku.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Žák (korespondenčně)
a)
Dotace MŠMT na soutěže v roce 2022 budou částečně kráceny, např. u Fyziklání
na polovinu. Ostatní menší dotace by měly být podle předběžných informací
uděleny v požadované výši. Rozpočet OPMK tato situace zřejmě přetíží, odhadem
o 200 tis. Kč.
b)

(Navazuje na bod C6d) zápisu z KD konaného 13. 4. 2022 a další.) Veletrh vědy
pořádaný Akademií věd ČR navštívilo na 35 tisíc studentů. Akci lze hodnotit jako
úspěšnou, předpokládá se účast fakulty i v dalším ročníku. Kladný ohlas
zaznamenaly též korespondenční semináře.
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7.

c)

Výročí 70 let trvání fakulty
i)
V souvislosti s výročím zaslalo OPMK návrh na dočasnou změnu fakultního
loga na hlavním webu fakulty. Změnu předpokládá uplatnit po období měsíců
července až října 2022.
ii) Dokončen je grafický návrh pozvánky na slavnostní shromáždění k 70. výročí
fakulty, děkan ve spolupráci s prod. M. Žákem a OPMK dolaďuje seznam
zvaných hostů. Program slavnosti bude včas zveřejněn. KD si prohlédlo
ukázku stránky z připravované publikace 70/70.

d)

Výroční zpráva fakulty za 2021 byla zveřejněna v elektronické podobě, tisk
probíhá. Přímý odkaz na web:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/vyrocni-zpravy/vyrocnizprava-za-rok-2021.pdf
Zpráva je dostupná také z těchto odkazů:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/vyrocni-zpravy

e)

(Ještě stále navazuje na bod C6b zápisu z KD konaného dne 9. 3. 2022 a další.)
Kontrola projektu 0012/7/NAD/2019 ze strany Finančního úřadu probíhá, na
vyžádání byly doplněny další podklady, jeden ve formě písemného vysvětlení, další
pak v podobě samostatného dokumentu. Dodané doklady byly shledány pro účely
kontroly jako vyhovující. Uzavření kontroly probíhající od března t. r. není zatím
ohlášeno.

f)

Pro Bioseznamovák, což je úvodní soustředění studentů bioinformatiky, které
pořádá PřF UK, poskytla MFF UK menší množství propagačních předmětů.

g)

Dne 21. 6. 2022 proběhla exkurze studentů gymnázia J. K. Tyla ve Fyzikálním
ústavu UK, se zvláštním přihlédnutím k osobnosti prof. Čeňka Strouhala; návštěvu
provázel odborný výklad dr. T. Kekule; OPMK mu za to děkuje.

h)

Vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka byl na prvním zasedání Komise pro komunikaci
a propagaci UK (KaPR) jmenován jejím předsedou. Funkční období teoreticky
končí zároveň s funkčním obdobím stávajícího vedení UK. Komise je poradním
orgánem prorektora pro vnější vztahy.

i)

(Navazuje na bod C5j) zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021 a C2a) zápisu z KD
konaného dne 11. 5. 2022.) Dne 6. září 2022 bude v Kampusu Hybernská
slavnostně otevřen Didaktion.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Kolegium vzalo bez námitek na vědomí, že zástupcem MFF UK v pracovní skupině
pro HR Award zůstává nadále prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. Zúčastní se
zasedání skupiny, které JM svolala do Karolina na 29. 6. 2022 odpoledne. Prof.
Trlifaj také nadále zůstává členem HR Award Steering Committee na UK.
b)

Mezinárodní matematický kongres (ICM) 2022 se bude konat on-line, viz:
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http://jcmf.cz/?q=en/node/2134
c)

Nová tři opatření rektora UK jsou zveřejněna na univerzitním webu zde:
https://cuni.cz/UK-11540.html
Jsou to:
i)
OR č. 22/2022, Změna opatření rektora č. 13/2019 – Standardy studijních
programů Univerzity Karlovy, účinné od 1. 6. 2022,
ii) OR č. 23/2022, Změna studijního programu v rámci institucionální
akreditace, účinné od 1. 6. 2022,
iii) OR č. 24/2022, Statut Stipendia Václava Havla, účinné od 1. 6. 2022.

d)

Děkan upřesnil organizační pokyny pro jednání KD dne 27. 6. 2022 v Troji. Půjde
o krátké koncepční jednání bez běžné agendy a bez nutnosti pořízení zápisu, které
bude zahájeno společným obědem. Po skončení jednání se členové KD odeberou
na Setkání zaměstnanců.

Stalo se po KD
e)
Byla vydána další opatření rektora, a sice:
i)
OR č. 25/2022, Vyhlášení 20. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy
(pro rok 2023), účinné od 1. 7 2022
ii) OR č. 26/2022, Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce
2022/2023, účinné od 1. 10. 2022
iii) OR č. 27/2022, Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK
v akademickém roce 2022/2023, účinné od 1. 10. 2022
iv) OR č. 28/2022, Ombudsman Univerzity Karlovy, účinné od 1. 7. 2022.
f) Úspěch MFF UK v 7. kole soutěže projektů Primus: Vědecká rada UK dne 30.
6. 2022 doporučila šest nových návrhů a jednu žádost o prodloužení projektu.
Děkan vyjádřil za fakultu souhlas s kofinancováním.
g) Akademický senát fakulty může zasedat, bude-li to nutné, dne 21. 9. 2022.
Podklady, pro jejichž předložení je jednacím řádem předepsána 21denní lhůta,
žádá děkan připravit na jednání kolegia děkana 31. 8. 2022. Říjnové jednání
plánuje senát jako výjezdní, a to na dny 21. – 23. 10. 2022.
Jednání skončilo v 11:46.
Zapsala:
T. Pávková

12

