Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 31. srpna 2022
na Albeři
(akademický rok 2022/2023)
Přítomni:

V. Dolejší, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek,
B. Svobodová, M. Žák, C. Matyska
Omluveni: Z. Doležal, M. Vlach, zástupce SKAS
A)

PŘEDŘAZENÉ BODY
a)

AS MFF UK: jestliže to bude potřeba, své první zasedání po prázdninách nabídl
senát uspořádat 21. září 2022. Děkan konstatoval, že ve lhůtě 21 dní před tímto
termínem nemá vedení fakulty do programu žádný bod, a požádal členy KD, aby
mu sdělili své případné body, s nimiž je svázána lhůta 9 dnů na předložení
podkladů.
Stalo se po KD: Z hlediska vedení fakulty není nutné zasedání senátu v září svolat.
V tom případě bude prvním podzimním zasedání senátu zasedání výjezdní,
plánované na dny 21.-23. října 2022.

B)

K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal (body přečetl děkan)
a)
Cena RVVI pro nadané studenty za mimořádné výsledky výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací: ocenění se rozšiřuje o možnost udělit cenu
vlády nadanému studentovi střední nebo vysoké školy, který projevil zájem
o výzkumnou či vědeckou práci. Děje se tak kvůli širší propagaci výzkumné
činnosti a ve snaze získat mladé talentované studenty pro budoucí kariéru vědce.
Cena je spojena s odměnou 50 tis. Kč. Termín pro zaslání nominací v elektronické
podobě: do 20. 9. 2022, na e-mail ovzs@matfyz.cuni.cz. Informace byla rozeslána
via stud-l a ovzs-l.
b)

Změna člena rady programu Cooperatio pro vědní oblast Subject Specific
Education Research: na členství v radě rezignovala doc. PhDr. Jana Kepartová,
CSc., novým členem zastupujícím vědní obor Humanities and Social Sciences
Education (podobor History Education) je navržen Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Změna byla projednána Vědeckou radou Pedagogické fakulty UK dne 23. 6. 2022,
s kladným stanoviskem. Proděkan pro vědu PedF UK učinil dotaz, zda MFF UK s
tímto návrhem souhlasí (podle čl. 9, odst. 4, Zásad programu Cooperatio). Prod. Z.
Doležal ověřil na RUK, že věc není třeba projednat ve VR MFF UK, postačující je
souhlas děkana MFF UK. Děkan MFF UK souhlas sdělil na PedF UK.

c)

Fakultní Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy
KD souhlasilo s tím, aby dokument byl přeložen do angličtiny. Odkazují na něj mj.
nově připravované dvojjazyčné pokyny k habilitačnímu a profesorskému
jmenovacímu řízení.
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d)

Seznam hodnotitelů Národního akreditačního úřadu: návrhy na hodnotitele z MFF
UK včetně písemného souhlasu navrhovaných s jejich nominací žádá OVZS dostat
do 9. 9. 2022. Před odesláním na RUK (T: 16. 9. 2022) návrhy projedná kolegium
děkana na svém zasedání 14. 9. 2022.

e)

Nominace odborníků z MFF UK do vědecké rady GAČR: KD podpořilo všechny
návrhy, které poslal ve svém e-mailu 30. 8. 2022 prod. Z. Doležal. Včasné odeslání
návrhů zajistí OGAP.

Doc. C. Matyska
f)
OP JAK, výzva Špičkový výzkum: do 2. 9. 2022 se odevzdávají na RUK tzv.
projektové fiše tří projektů UK, ve kterých je MFF UK spoluřešitelem (byly
k dispozici v materiálech). Žádosti se podávají do 16. 1. 2023. Vedle 3 projektů UK
má MFF UK stále zájem podat dalších 11 projektů, u nichž bude v roli spoluřešitele.
Někteří zájemci o podání projektů této skupiny (tzn. mimouniverzitních) stojí
o významnou administrativní podporu žádosti ze strany OGAP. Oddělení GAP na
to ale nemá pracovní kapacity, projektoví administrátoři budou vytíženi spoluprací
s RUK na přípravě projektů podávaných UK. Po diskusi, během níž doc.
C. Matyska přiblížil zamýšlené projekty, kolegium vyslovilo podporu účasti
fakulty na všech třech univerzitních projektech.
g)

Byla vyhlášena výzva OP JAK MSCA Fellowships CZ (text byl v materiálech) pro
projekty Marie Skłodowska-Curie Actions, projekty typu „fellowship“, které
v hodnocení programů Horizont 2020 a Horizont Evropa sice dosáhly hodnocení
alespoň 70 % z celkového počtu bodů, avšak pro nedostatek finančních prostředků
v dané výzvě nemohly být financovány. Podporovány jsou příjezdy/výjezdy do/z
ČR a Global Postdoctoral Fellowships na 12-24 měsíců. Termíny podání projektů:
30. 11. 2022 a následně konec srpna 2023, 2024, 2025 a 2026. Případné kandidáty
pro letošní rok je třeba nahlásit na OPP RUK do 15. 9. 2022. Interní termín OGAP
MFF UK pro seznam kandidátů připadá na 13. 9. 2022, termín pro předání
kompletních návrhů projektů ke kontrole pak 23. 11. 2022. Prod. Z. Doležal
poskytne sekčním proděkanům informaci, které osoby jsou pro danou výzvu
eligible.

Prod. V. Dolejší
h)
MŠMT vyhlásilo výběrové řízení na hodnotitele pro P1 OP JAK, viz:
https://opjak.cz/kariera/vyberove-rizeni-na-hodnotitele-pro-p1-op-jak/
Podle odbornosti se fakulty zřejmě týkají hlavně dva obory, a sice „obecná
matematika“ a „aplikovaná statistika a operační výzkum“. Přihlášku podávají
zájemci sami. Děkan přeposlal e-mail doc. M. Kopy, díky kterému se o výzvě
MŠMT dověděl, celému kolegiu. Sekční proděkani informaci předají ve svých
sekcích.
i)

KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Doležala, že se připravuje akreditace oborů
habilitačního a profesorského jmenovacího řízení na MFF UK. Prod. J. Sgall v této
souvislosti sdělil, že informatická sekce uvažuje o drobných změnách v názvech
oborů. Děkan připomněl, že obory jsou vázané na doktorské studijní programy.
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2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. V. Kuboň
a)
Člen AS MFF UK Mgr. A. Farkaš dal podnět na změnu Opatření děkana č. 4/2019,
a sice v čl. 4, bodu 5: obsahem podnětu je zrušit povinnost studentů dát vytisknout
a odevzdat jednu tištěnou verzi práce. Podle A. Farkaše tato povinnost znamená pro
studenty zbytečnou časovou i finanční zátěž, a proto by jeden výtisk práce pro
státnicovou komisi měla zajišťovat knihovna. Kolegium děkana se po diskusi
shodlo na tom, že přítomnost tištěné a reprezentativně svázané verze práce
u obhajoby je žádoucí a časovou i finanční zátěž studentů řeší stanovený rozestup
mezi odevzdáním elektronické a tištěné verze. Děkanův výnos není v této chvíli
potřeba měnit, počet výtisků může být ještě předmětem diskuse.
b)

V červnu proběhla na podnět KDF schůzka studijních proděkanů se zástupci KDM,
KDF a KSVI k problematice CŽV, DVPP a výuky pedagogiky a psychologie.
Účastníci se shodli na tom, že tyto typy výuky jsou pro fakultu důležité a že je nutné
je dále rozvíjet. To se však nutně neobejde bez finanční podpory těchto kateder ze
strany vedení fakulty a sekcí. V diskusi zaznělo, že mechanismus finanční podpory
zváží sekce/sekční proděkani (cílená finanční podpora z centra není metodicky
vhodná). Závěr: prod. V. Kuboň zorganizuje schůzku studijních a sekčních
proděkanů a vedoucích/reprezentantů didaktických pracovišť, na které její účastníci
podnět podrobně prodebatují a navrhnou řešení. Pozornost si zaslouží i případná
finanční kompenzace výuky mezi sekcemi a cena kursů DVVP.

c)

Na základě děkanova pověření připravil prod. V. Kuboň koncept metodického
pokynu ke skládání oddělených částí SZZ (uloženo mezi materiály). Prod.
M. Kulich doporučil vydání pokynu zatím odložit; počkat, až budou uzavřeny
letošní podzimní státní zkoušky, a věnovat se SZZ komplexně. Pro tento účel
plánuje M. Kulich předložit analýzu SZZ v navazujících magisterských
programech. Prod. J. Sgall projevil zájem o srovnání dat vztahujících se
k diplomových pracím a pracím bakalářským; prod. M. Kulich si nebyl jist, zda
stihne vypracovat i tento materiál. Analýza bude předmětem jednání kolegia
děkana, poté fakultního senátu (pravděpodobně v říjnu t. r., na výjezdním zasedání
AS).

Prod. M. Kulich
d)
Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole 2022 (navazuje na
zápis z KD konaného dne 22. 6. 2022: „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.“) Sekčním
proděkanům nejsou známy žádné návrhy, nicméně se ve svých sekcích ještě
dotážou.
e)

Děkana a prod. M. Kulicha kontaktovala česká finanční společnost zaměstnávající
desítky absolventů MFF UK, s nabídkou podpořit motivované a aktivní studenty
kteréhokoli magisterského studijního programu fakulty stipendiem ve výši 5-15 tis.
Kč/měs., poskytnutým formou daru fakultě. Díky tomu, že podrobnosti poslal prod.
M. Kulich kolegiu předem, vyjádřili se k věci ještě před zasedáním např. pror.
M. Vlach a děkan. Kolegium děkana doporučilo s firmou dále jednat a vyjasnit
detaily této nabídky.
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3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
KD vzalo na vědomí informaci o předepsané vratce části dotace projektu Palivové
články s nízkým obsahem platinových kovů. Podklady včetně návrhu postupu v této
záležitosti, formulovaného fakultní právničkou, byly mezi materiály, na zasedání je
komentovala tajemnice. Po diskusi děkan doporučil předat věc fakultní náhradové
komisi. Tajemnice sdělila, že stanovisko fakultní právničky zašle na RUK
k vyjádření rektorátního právního oddělení a následně dá podnět na náhradovou
komisi.

4.

b)

Návrh opatření děkana Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě na
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy: KD bude schvalovat ve dvou
čteních (14. a 26. 9. 2022). Členové kolegia vepíšou své případné poznámky do
návrhu nahraného v úložišti ve složce „Opatření v přípravě“. Děkan doporučil
vypracovat k budoucímu opatření ještě stručný manuál. Z: tajemnice fakulty.

c)

Návrh opatření děkana Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje
studentům a dalším nezaměstnancům Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy: KD bude schvalovat ve dvou čteních (14. a 26. 9. 2022). Členové kolegia
vepíšou své případné poznámky do návrhu nahraného v úložišti ve složce „Opatření
v přípravě“. V diskusi děkan uvedl, že by v případě studentů dal přednost uzavírání
dohod o úhradě cestovních nákladů před uzavíráním DPP či DPČ a následného
vyslání na pracovní cestu.

d)

Agenda fakultních platebních karet: nutno se jí na podzim zabývat (počet karet,
jejich používání, příslušné opatření …). Tajemnice poskytla kolegiu seznam
současných držitelů karet s vyznačením dosavadní četnosti používání a dále
informaci, že jedna z pracovnic HO plánuje seznámit se s digitálním modulem,
který napomohl efektivnějšímu vyúčtování plateb kartou. Podle děkana jde o věc
k perspektivnímu vyřízení. Tajemnice nechá vypracovat seznam všech vydaných
služebních platebních karet a údaje, kdo jsou jejich držiteli (jméno a pracoviště) a
které jsou ne/využívané. Prod. J. Franc doporučil seznámit s nultým návrhem
budoucího opatření pracoviště fakulty, aby se k němu mohla vyjádřit, nejlépe
cestou sekčních proděkanů k rukám pí tajemnice.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Kolegium vyjádřilo hlasováním per rollam svůj jednoznačný souhlas s tím, že MFF
UK v průběhu roku 2023 zajistí formou přestavby části objektu garáží v Troji
stavební část testovací stanice na vodíkové články pro potřeby mezinárodní
infrastruktury CERIK. Na základě závěrů předchozích jednání o budoucnosti této
infrastruktury na RUK sdělil děkan MFF UK prorektorům UK Dolečkovi
a Krištůfkovi toto rozhodnutí e-mailem. Prod. L. Skrbek ve svém komentáři uvedl,
že jmenovaná infrastruktura byla na RUK výborně hodnocená, na MFF UK jsou
v ní angažováni pracovníci KFPP. Děkan by rád včas prodiskutoval její financování
v roce 2023; prod. J. Franc přislíbil přispět z rozpočtu fyzikální sekce.
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b)

KD vzalo na vědomí situační zprávu o rekonstrukci střechy a opláštění objektu TL
v Troji.
i)
V přímém důsledku nedávných prudkých dešťů do objektu znovu zateklo.
Nájemci fakultních prostor i zaměstnanci fakulty měli důvod ke stížnostem
a také je vznesli. Zástupci vedení fakulty a SB řešili vzniklou situaci
s reprezentanty dodavatele; firma počítá s tím, že vyplatí finanční odškodné.
Škody je třeba hlásit vedoucímu SB.
ii) Termín dokončení rekonstrukce se posouvá zhruba o měsíc, vznikly
vícenáklady. Kolegium pověřilo prod. L. Skrbka, aby v součinnosti se
správou budov inicioval uzavření druhého dodatku k uzavřené smlouvě
o dílo. Stavba musí být hotova do konce tohoto kalendářního roku.

c)

KD vzalo na vědomí informaci o tom, že 30. 8. 2022 došlo v Troji při chlazení
fyzikálního experimentu na jednom pracovišti k úniku vody, vedoucí pracoviště je
připraven způsobenou škodu ve výši asi 33 tis. Kč zapravit z rozpočtu katedry. KD
souhlasilo s návrhem prod. L. Skrbka uhradit vzniklý náklad z rozpočtu energetika
fakulty.

Děkan
d)
Diskuse o úsporách energií: koncept dopisu s výzvou zaměstnancům slíbil pro
děkana připravit vedoucí správy budov P. Michálek. Děkan plánuje dopis rozeslat
počátkem října.
5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
předložila návrhy na vydání opatření děkana.
a)
Závazné pokyny pro uzavírání, změnu a ukončení pracovního poměru na
Matematicko-fyzikální fakultě (navazuje na bod B5d zápisu z KD konaného 13. 4.
2022): děkan ověří, zda byly beze zbytku vypořádány jeho připomínky; poté je
připraven, s ohledem na to, že bylo na KD již několikrát diskutováno, opatření
vydat.
b)

Opatření děkana O sjednávání dohod o provedení práce a dohod o pracovní
činnosti: členové KD vepíšou své případné poznámky do návrhu nahraného
v úložišti ve složce „Opatření v přípravě“. KD bude schvalovat ve dvou čteních (14.
a 26. 9. 2022). Opatření bude vydáno současně s výnosem uvedeným sub a) tohoto
bodu.

c)

Opatření děkana: i) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, ii)
Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, iii)
podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách
a dalších činnost, které by mohly způsobit požár nebo výbuch. Tajemnice požádala
o připomínky zejména s ohledem na praxi na katedrách. Souběžně požádala
o připomínky vedoucího SB. V dokumentu není pasáž o revizích elektrických
zařízení, protože během léta vyšly nové předpisy, jejichž implementace do praxe
a předpisů je složitější. Členové KD vepíšou své případné poznámky do návrhu
nahraného v úložišti ve složce „Opatření v přípravě“. Finální verze návrhů předloží
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tajemnice na jednání KD 12., nebo 19. října 2022; datum zasedání bude upřesněno
později.
Děkan
d)
Problém vnořování pracovních úvazků: děkan nahrál do podkladů materiálů e-mail
člena pracovní skupiny HR Award prof. J. Trlifaje a dokumenty s tím související.
Kolegium se shodlo v mínění, že řešení předložené rektorátem UK není šťastné,
a jednoznačně podpořilo děkanův úmysl vystoupit v dané věci na nejbližším
zasedání RKR UK. Svůj názor už děkan na RUK napsal.
6.

PROPAGACE
Prod. M. Žák
a)
(Navazuje na bod B6a zápisu z KD konaného 22. 6. 2022.) Kalendář fakulty na rok
2023. Vzhledem k finanční náročnosti a obecnému růstu nákladů navrhuje OPMK
pořídit buď: i) zjednodušenou variantu kalendáře (přední strana by na pozadí
snímků budov MFF UK obsahovala kalendář na celý rok, na zadní straně by byl
k vystřihnutí kalendář složitelný do podoby dvanáctistěnu), anebo: ii) letos vůbec
kalendář nevydávat. V diskusi dalo kolegium k úvaze vyrobit místo varianty sub i)
jen papírovou vystřihovánku jako přílohu k novoročence. Své stanovisko napíšou
členové KD děkanovi/prod. Žákovi nejpozději do 9. 9. 2022.
b)

7.

Návrh děkanova opatření vztahujícího se k organizaci letošního DOD byl
v podkladech a KD ho akceptovalo.
Stalo se po KD: Opatření bylo vydáno, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatrenidekana/opatreni-dekana-c-17-2022

RŮZNÉ
Děkan
a)
Čistka fakultních předpisů (děkanův e-mail z 26. 6. 2022 adresovaný kolegiu):
přehled výnosů, které stále čekají na svou novelizaci, uložil děkan mezi materiály
na úložišti. Děkan stanoví schůzky se členy vedení, zodpovědnými za ten který
výnos, kvůli stanovení harmonogramu změny předpisů v jejich gesci.
b)

Na vhodném místě fakultního webu budou uvedeny spolky, které jsou zapsány na
adrese MFF UK, včetně jmen kontaktních osob těchto spolků. Z: tajemnice fakulty.

C)

PRO INFORMACI

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. Z. Doležal
a)
(Navazuje na bod C1i zápisu z KD konaného 13. 4. 2022, na informaci, že vzniká
nový Knihovní a výpůjční řád UK a že v návaznosti na to bude potřeba vytvořit
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nejpozději k 1. 10. 2022 nový Výpůjční řád knihovny MFF UK.) Mgr. J. Kuča
připravil aktualizaci řádu, která bude po kontrole právničkou předložena kolegiu
děkana.
b)

Ke konci se chýlí první projekt Evropské univerzity Aliance 4EU, při této
příležitosti organizuje RUK setkání v Karolinu na úterý 11. 10. 2022 v 15:00 hodin.
(E-mail z 19. 7. 2022, od K. Kolínové, určený mj. kontaktním osobám pro 4EU na
fakultách.) Prod. V. Dolejší se plánuje setkání zúčastnit.

c)

GAUK vyhlásila výsledky závěrečných zpráv projektů. Grantová rada UK ocenila
6 projektů MFF jako „mimořádně dobré“ (seznam byl v materiálech) a vyzvala
k tomu, aby fakulta zvážila zohlednit výsledky do výročního hodnocení doktorandů
a udělit úspěšným řešitelům mimořádného stipendia. Jde zejména o řešitele Mgr.
Jiřího Kozlíka (vedoucí doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.), jehož projekt byl
vyhodnocen jako jeden ze tří nejlepších v rámci celé sekce B-přírodní vědy.
Vedoucím zmíněných projektů udělí mř. odměnu sekční proděkani z prostředků
sekcí. Prod. Z. Doležal zkontroluje, že nedošlo k redundantním finančním
odměnám.

d)

GAČR. Dne 1. 7. 2022 byla zahájena realizace dvou mezinárodních projektů:
i)
česko-rakouský Výzkum vzájemných vlivů deformace, fázových transformací
a mechanických vlastností v metastabilnich beta-slitinách titanu, řešitel prof.
RNDr. Miloš Janeček, CSc.,
ii) česko-německý Postupné funkcionální změny – GraFuCha, řešitel doc.
RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.

e)

Projekty Primus: z 12 nově podpořených projektů, počátek jejichž řešení připadá
na rok 2023, je 6 projektů z MFF UK, z toho 4 jsou fyzikální, 1 informatický
a 1 matematický. V současné době se připravují smlouvy s řešiteli. Do soutěže
fakulta podala celkem 17 projektů, z toho 10 fyzikálních, 4 informatické
a 3 matematické (přehled byl v materiálech). Na základě žádosti o prodloužení
realizace projektu bylo vyhověno řešiteli Christoph Allolio (Matematický ústav
UK), prodloužení trvá do konce roku 2024.

f)

Projekty ERC: tři zaměstnanci fakulty byli z RUK odměněni za přípravu a podání
vysoce kvalitní žádosti o ERC COG grant.

Děkan
g)
Dne 7. 9. 2022 od 10:00 hod. se na Pedagogické fakultě UK koná prezenční jednání
rady Cooperatio – Oborové didaktiky. Děkan se omluvil, předpokládá účast
zástupců didaktiků z MFF UK; pozvánku přeposlal sekčním proděkanům
a zainteresovaným pracovníkům fakulty.
h)

Spolupráce s časopisy se sníženou úrovní recenzního řízení: děkan informoval
svým e-mailem z 18. 8. 2022 pracoviště fakulty, že stanovisko VR MFF UK přijaté
na jejím zasedání 1. 6. 2022 je spolu se zápisem zveřejněno na webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/data/web/obsah-puvodni/fakulta/vr/20220601p1.pdf
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2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
KD vzalo na vědomí přípis pror. M. Martínkové o elektronizaci procesu podávání
návrhů na Cenu rektorky, Mimořádnou cen rektorky a Bolzanovu cenu. Modul
Ocenění v SIS4.
b)

Zápis z on-line jednání k novele vysokoškolského zákona v oblasti doktorského
studia poslal prod. M. Kulich e-mailem dne 3. 8. 2022, dokument je mezi materiály.

c)

RUK žádá, aby pravidelné hodnocení studia v doktorských programech bylo
dokončeno nejpozději 31. 10. 2022. Dopis pror. Krištoufka datovaný 3. 8. 2022, čj.
UKMFF/421000/2022-13, předán vedoucí STUD a 26. 8. 2022 rozeslán prod.
M. Kulichem garantům studijních programů spolu s informacemi o změně procesu
schvalování nehabilitovaných školitelů fakultní vědeckou radou.

d)

Studentská anketa za akademický rok 2021/2022: nejlépe hodnocení vyučující
budou vyhlášeni na zasedání VR MFF UK dne 5. října 2022.

e)

Dr. Liana Bala převzala dne 1. 7. 2022 zodpovědnost za agendu studentů se
speciálními potřebami (SPP). V této souvislosti byly pro SSP vytvořeny na
fakultním webu informační stránky, kam byl přenesen i obsah stránek dříve
spravovaných dr. L. Krumpem, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/poradenstvi/ssp
Anglickojazyčná verze těchto stránek je ve stadiu přípravy, bude zveřejněna během
několika týdnů.

f)

Prod. M. Kulich se sešel s Mgr. A. Hudákovou, Ph.D., proděkankou pro studium
a přijímací řízení Filozofické fakulty UK. Diskutovali spolu o zlepšení koordinace
obou fakult při provozování společného sdruženého studia v učitelských studijních
programech.

g)

KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Kulicha o jeho neformální konzultaci na
RUK týkající se řešení případného podvodného jednání studentů při zkoušení.
Vedení UK připravuje novelu disciplinárního řádu. Fakulta může přistoupit ještě
k vlastním interním opatřením.

Prod. V. Kuboň
h)
RVH udělila fakultě dne 22. 6. 2022 oprávnění uskutečňovat tyto akademicky
zaměřené studijní programy:
i)
bakalářský SP Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání, s platností
do 22. 6. 2032,
ii) bakalářský SP Matematika se zaměřením na vzdělávání, s platností do 22. 6.
2032,
iii) bakalářský SP Fyzika se zaměřením na vzdělávání, s platností do 22. 6. 2032,
iv) bakalářský SP Informatika se zaměřením na vzdělávání, s platností do 20. 6.
2028,
v)
navazující magisterský SP Učitelství informatiky pro střední školy, s platností
do 19. 6. 2029.
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i)

3.

Ve dnech 8. a 9. 9. 2022 proběhne konference Dny vzdělávací činnosti
k problematice doktorského studia. Za fakultu se na MŠMT registroval prod.
V. Kuboň, informaci o poznatcích z konference podá kolegiu na jednání 14. 9.
2022.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemnice
a)
(Navazuje na bod B2c zápisu z KD konaného 8. 6. 2022.) Licence ZOOM, platné
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023: ředitelka Ústřední knihovny UK dr. Římanová
požádala, aby fakulta do 31. 8. 2022 závazně potvrdila počet licencí, které si
objednala. Příslušný e-mail včetně seznamu licencí pro MFF UK přeposlala pí
tajemnice celému kolegiu 2. 8. 2022. Věc vyřídil směrem k ÚKUK děkan. Prod.
J. Sgall se zajímal o to, jakým způsobem lze žádat o nové licence; až budou licence
potřeba, napíše děkan dr. R. Římanové. Informace o licencích ZOOM od Cesnet
děkan nemá. Podle děkana je univerzitní strategie jasná, totiž produkty Microsoft
(Teams).
b)

KD vzalo na vědomí informaci k čerpání prostředků na reprezentační účely
(REPRE). Jde o daňově neuznatelné náklady, z tohoto důvodu jsou jejich zdrojem
střediska „12“. Děkan připomněl, že pro sekce byl stanoven finanční limit. Přehledy
čerpání (nemusejí být dokonalé, záleží na způsobu zaúčtování, správnost prověří
tajemnice) ukazují na nestřídmost některých pracovišť a v celkovém součtu už
fakulta využila velkou část rozpočtem plánované sumy. Děkan apeloval zejména
na sekční proděkany, aby měli spotřebu financí na „repre“ pod kontrolou, optimálně
jako správci příslušných zdrojů.

c)

(Navazuje na bod B1c zápisu z KD konaného 8. 6. 2022.) Granty GAČR PIF
Outgoing (tzv. zvýšené náhrady životních nákladů): kolegium se seznámilo se
stanoviskem Ing. J. Nekováře, Ph.D., jednatele a daňového poradce společnosti
Euro-Trend. Podle pí tajemnice potvrzuje stanovisko oslovených daňových
poradců, že názor k možnému jinému postupu fakulty byl opodstatněný. Stanovisko
lze použít jako základ pro změnu postupu pro budoucí výplatu finančních
prostředků zaměstnancům. O konkrétních krocích k změně postupu se tajemnice
poradí s vedoucími OGAP, PERS a HOSP i s vedoucí ekonomického odboru RUK.

d)

Pracovníci České obchodní inspekce, inspektorátu Středočeský kraj a Hl. m. Praha,
provedli kontrolu internetového obchodu www.matfyzpress.cz v provozovně
Nakladatelství MatfyzPress MFF UK. Kontrola byla zahájena na základě
spotřebitelského podnětu. Zjištěný drobný nedostatek byl formálního rázu a byl
odstraněn.

Děkan
e)
Dne 13. 7. 2022 bylo vydáno Opatření děkana č. 16/2022, stanovení limitů na
ubytování při pracovních cestách, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana /
opatreni-dekana-c-16-2022
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4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Plán investičních aktivit (PIA) pro rok 2023: požadavek pror. Dolečka (e-mail z 15.
7. 2022, T: nejpozději do 19. 8. 2022, spolu s informací o kontaktní osobě, která
bude za fakultu PIA zpracovávat a bude k dispozici pro případnou finální korekci)
vyřídil vedoucí správy budov P. Michálek dne 24. 8. 2022 (materiály, které odeslal
na RUK, jsou v úložišti). Prod. L. Skrbek vyjádřil politování, že záležitost kvůli
jiným povinnostem nevyřídil ve stanovené lhůtě.
b)

Informace o probíhajících investičních akcích SB
i)
Karlov: rekonstrukce prostor dnes už bývalé počítačové laboratoře probíhá,
budoucí uživatelé jsou o stavu prací průběžně informováni. Rovněž průběžně
jsou řešeny problémy systému OCTOPUS; opravy servisní firmou byly zatím
úspěšné pouze zčásti, a proto servisní úkony pokračují. Ve dnech 14. - 15. 9.
bude instalována audiovizuální technika do zasedací místnosti v suterénu
budovy Ke Karlovu 3.
ii) Karlín: oprava teraca i výměna skříní se daří podle plánu, stejně jako opravy
seminárních místností. SB vzala na vědomí nahlášenou opravu sousedního
objektu.
iii) Malá Strana: pokračují práce na projektu osvětlení posluchárny a jednání
ohledně projektové dokumentace k serverovně. Byla dokončena oprava
vjezdu do dvora.

c)

(Navazuje na bod C5h zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021 a další.) Problémy
s kanalizací na albertovských sportovištích: pokračují jednání s vedením
Všeobecné fakultní nemocnice, v přípravě je koncept dopisu, který zašle děkan
MFF UK vedení VFN.

Pror. M. Vlach
d)
Na RUK proběhlo jednání s firmou Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. (firma je
zapojena do fakultního Partnerského programu). Za MFF/UK se zúčastnili: vedoucí
OFS Ing. B. Joudalová, prod. M. Žák a pror. M. Vlach. Projednány byly možnosti
rozšíření stávající spolupráce, např. články/rozhovory s absolventy na portálu
matfyz.cz, exkurze pro studenty MFF UK, participace na vybrané přednášce ve
fyzikální sekci, přednáška absolventa MFF UK na akci Jeden den s fyzikou, finanční
zapojení do cen udílených studentům (ať už na MFF UK, nebo v rámci celé UK),
přednášky o zkušenostech se zaměstnáváním absolventů UK. Jednání budou
pokračovat.
e)

Ve dnech 15.-16. 9. 2022 proběhne Hackathon HackFlow. Nejlepší účastník
v kategorii „Student“ získá placenou dvouměsíční stáž ve společnosti Manta
v Lisabonu. Akci organizují firmy z partnerského programu MFF UK (Profinit EU,
s.r.o., Česká spořitelna, a.s. a Manta Tools s.r.o.). Více na webu zde:
https://www.hackflow.cz/
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5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
(Navazuje na bod B5a zápisu z KD konaného 8. 6. 2022.) Na dotaz prod. J. France
ohledně prodlužování pracovních smluv sdělil děkan, že na podzim se „hodnocení“
bude týkat pracovníků, jimž smlouva končí 31. 12. 2022.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Žák
a)
(Navazuje na bod C6b zápisu z KD konaného dne 9. 3. 2022 a spoustu dalších,
tentokrát už naposled.) Kontrola projektu 0012/7/NAD/2019 ze strany Finančního
úřadu byla uzavřena 8. 7. 2022, proti jejímu nálezu se fakulta úspěšně odvolala,
a proto fakultě nebyla doměřena žádná daň ani nevznikly jiné další náklady.
b)

Letní pobytové popularizační akce proběhly bez vážnějších komplikací. Nedošlo
k žádnému úrazu ani onemocnění, hlášen nebyl žádný případ covid-19. Jeden
případ nervových potíží byl operativně vyřešen s rodiči.

c)

Mimořádný nárůst finančních záloh za objekty a další služby s tím spojené
způsobuje neočekávaná vydání z rozpočtu OPMK. OPMK se proto snaží najít další
sponzory, například pro podzimní soustředění. Už dříve bylo kolegium
informováno, že dotace od MŠMT byly v podstatných kapitolách sníženy až
o polovinu. Nelze tedy vyloučit, že bude nutné revidovat rozpočet oddělení na
poslední čtvrtletí letošního roku.

d)

Oslavy 70 let založení MFF UK
i)
Kniha k 70. výročí založení MFF UK: předpokládaný termín dodání je 20. 9.
2022; i zde se vyskytly komplikace kvůli materiálu, výrobní lhůta byla ze
strany dodavatele prodloužena o více tři týdny.
Stalo se po KD: Publikace byla k dispozici 5. 9. 2022.
ii) Byla dokončena zvláštní příloha časopisu Vesmír, její konečná podoba má
18 stran; redakce časopisu hodnotila dodané materiály jako mimořádně
zajímavé a čtivé. OPMK velmi děkuje všem nositelům ERC, kteří přípravě
článků věnovali (nemalé) úsilí. Časopis by měl být v prodeji od 5. 9. 2022,
pro fakultu je rezervováno 400 ks, primárně pro slavnostní shromáždění
v Karolinu. OPMK dostalo příslib, že fakulta od redakce obdrží následně ještě
remitendu k další propagaci, pravděpodobně v průběhu října.
Stalo se po KD: Zářijové číslo časopisu Vesmír i se zmíněnou přílohou vyšlo
ve druhém zářijovém týdnu.
iii) Pro slavnostní shromáždění bude připravena speciální edice dárkových tašek,
obsahujících knihu, časopis, pohlednici a propisovací tužku.
iv) V průběhu léta byli opakovaně osloveni hosté, pozvaní na slavnostní
shromáždění, dále koordinovány některé detaily; tabulka shrnující aktuální
situaci je sdílena s děkanem fakulty.
v)
Děkan dohodl s vedoucím OPMK předběžný plán neformální oslavy výročí
určené pro zaměstnance fakulty na 26. 9. 2022, v N1 budovy IMPAKT.
Děkan počítá s vlastním projevem, se svým příspěvkem do vystoupení se
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mohou přidat studijní proděkani a proděkan pro vědu a zahraniční styky;
mohou ale vystoupit i samostatně.
vi) Instalace přechodné poštovní přepážky pro uvedení poštovní známky
s motivem svatováclavské rotundy dne 28. 9. 2022: proběhla obhlídka prostor
na MS, kde bude přepážka umístěna, se zástupci České pošty.
Informace doplnil svým komentářem děkan.
e)

Aktualizovaný leták s nabídkou studijních možností na MFF UK, určený pro
podzimní veletrhy vzdělávání, byl zadán do tisku. V této souvislosti a také
z ekonomických důvodů omezí OPMK tiskovou reklamu na podzimní období.
Tisková reklama vychází jako nejméně efektivní též v průzkumech mezi
nastupujícími studenty, případné dopady na uchazeče by tedy neměly být velké.

f)

Aktualizován a technicky připraven je další výzkum pro nastupující studenty, opět
ve spolupráci s FF UK. Formulář je plně elektronický, příslušné odkazy budou
studentům sděleny jak při seznamovacím kursu na Albeři, tak v Praze při zápisu do
studia.

Pror. M. Vlach
g)
KD vzalo na vědomí tuto informaci z letních jednání zástupců KaPR, poradního
orgánu vedení UK, jehož předsedou je vedoucí OPMK na MFF UK: projednáváno
bylo zadání výzkumu na uchopení/vnímání značky a názvu Univerzity Karlovy
mezi uchazeči; označování UK v propagační komunikaci není dosud jednotné.
Výsledky výzkumu by měly být známy ideálně nejpozději do konce letošního roku,
aby na ně mohly navázat další kroky v roce 2023 (plán na změnu komunikačního
vyznění a vnímání UK atp., který částečně ovlivní i fakultní vnější komunikaci).
O stavu a průběhu prací skupiny KaPR budou informována vedení fakult v průběhu
září oficiálně, na RUK vznikají i webové stránky, na nichž budou závěry KaPR
dostupné akademické veřejnosti.
h)

7.

Výsledky prestižní soutěže Zlatý středník budou vyhlášeny 1. 9. 2022 večer, za
vedení UK se slavnostního vyhlášení zúčastní pror. M. Vlach a prod. M. Žák.
Stalo se po KD: Fakultní kalendář na rok 2022 získal ocenění „top rated“.

RŮZNÉ
a)
Přednáška německého kancléře Olafa Scholze na téma „Budoucnost Evropy”
v Karolinu dne 29. 8. 2022: děkan pozvánku nevyužil kvůli časové kolizi se
seznamovacím kursem se studenty fakulty na Albeři.
b)

Bylo vydáno Opatření rektora č. 31/2022, Statut rady pro rovné příležitosti
Univerzity Karlovy, účinné od 1. 8. 2022, viz:
https://cuni.cz/UK-11540.html

c)

Děkan přislíbil svou účast na slavnostním otevření popularizačního centra
Didaktikon. Akce se bude konat 6. 9. 2022 od 10:00 hodin v Kampusu Hybernská.

d)

Pozvánka na seminář „Kybernetická a informační bezpečnost“, který pořádá UK ve
spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost dne 8. 9. 2022 ve
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Vlasteneckém sále Karolina: e-mail z 25. 7. 2022, od D. Korcové z RUK, děkan
přeposlal všem členům KIST.
e)

Kolegium podpořilo děkanův úmysl prodiskutovat s doc. P. Hnětynkou jeho
činnost v roli koordinátora webové prezentace fakulty.

f)

Přespříští jednání kolegia děkana se bude konat mimořádně v pondělí 26. 9. 2022
od 9:00 do 15 hodin v Troji, místnost v budově IMPAKT rezervoval pro tento účel
prod. J. Sgall.

Zasedání skončilo v 16:00 hodin.
Zapsala:
T. Pávková

13

