
 

 

Zápis z 27. schůze kolegia děkana konané dne 10. června 2020  

formou videokonference 

(akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, C. Matyska, M. 

Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; P. Korcsok (od 9:45 do 12:55) 

Omluveni: P. Kolman, A. Líska. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

Jednání zpočátku řídil prod. J. Trlifaj, od 9:35 děkan fakulty.  

 

 

Doporučení vedení fakulty k zahraničním stykům po 15. 6. 2020  

je zveřejněné zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-

a-nemoci-covid-19 

 

V souladu s rozvolňováním omezení nařízených Vládou ČR je již možno plánovat zahraniční 

cesty zaměstnanců MFF UK a přijímání zahraničních hostů, vždy však za podmínek 

specifikovaných Ministerstvem zdravotnictví. 

Vysílání do zemí bezpečných (zelená barva na mapě) a zemí se středním rizikem nákazy 

(oranžová barva) je od 15. 6. 2020 plně v kompetenci vedoucích pracovišť. Vedení fakulty 

nadále žádá, aby vysílání do zemí s vysokým rizikem nákazy (červená barva) a do zemí mimo 

schengenský prostor bylo omezeno jen na nejnutnější výjimky a bylo konzultováno 

s děkanem fakulty. Všem pracovníkům vyjíždějícím do zahraničí je doporučeno registrovat se 

v systému DROZD. Pokud je s cestou spojena povinnost COVID-19 testu, jedná se o náklady 

související s pracovní cestou a budou hrazeny buď z účelových zdrojů (pokud to pravidla 

jejich poskytovatele dovolují) nebo z rozpočtu pracoviště. Zaměstnanci vysílaní na pracovní 

cestu jsou povinni se sami seznámit se všemi omezeními, která jsou pro výjezd z ČR a pro 

vstup do cílové a případně do tranzitních zemí v  danou dobu platná. 

Pro přijímání zahraničních pracovníků a hostů platí obdobně, že přijetí lze plánovat 

a uskutečnit v případě rezidentů bezpečných zemí (zelená barva), v případě rezidentů zemí se 

středním či vysokým rizikem nákazy (oranžová a červená barva) je třeba požádat o souhlas 

děkana fakulty. Případné požadované COVID-19 testy pro osoby, které nejsou zaměstnanci 

fakulty, nelze hradit z fakultních zdrojů. 

 

Upřesnění, které poslala pracovištím vedoucí HO svými e-maily dne 16. 6. 2020:  

  

Náklady na testy COVID při příjezdu a nástupu do zaměstnání na MFF UK u zahraničních 

pracovníků budou účtovány na vrub daňových nákladů sekcí 100-12, 200-12 a 300-12.  

Při zahraničních cestách hrazených z účelových zdrojů budou náklady spojené s testy na 

COVID hrazeny z příslušných účelových zdrojů (projekty a granty; to platí samozřejmě za 

podmínky, že tuto úhradu podmínky daného projektu povolují). 

U případů, kdy zprostředkovatelé letenek, kteří nevrátili úhrady za nezrealizované lety a 

vystavili místo nich poukazy tzv. voucher (samozřejmě v nominální hodnotě letenek 

s platností např. do r. 2021), je nezbytné neprodleně přeúčtovat tyto náklady na vrub 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://drozd.mzv.cz/
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zálohových plateb – Voucher letenky s možností jejich využití v r. 2021. Podklady na 

přeúčtování předávejte na formulářích: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/formulare 

Přeúčtování nelze provést u zdrojů končících v r. 2020. V tomto případě použijte jiný zdroj, 

platný pro rok 2021 a dále.  

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj 

a) Vnitřní mezinárodní hodnocení UK: dosavadní průběh shrnul prod. J. Trlifaj. 

Počátkem února fakulta obdržela bibliometrickou analýzu hodnocení oborů a 

fakult na UK, teprve v polovině března ale získala chybějící Appendix VII 

obsahující použitá „Journal rankings“. Dva Zoom meetingy se zástupci panelu 

SCI, konané dne 28. 5. 2020, nahrazovaly neuskutečněné on-site visits. Byly 

společné pro vědní obory Fyzika a Chemie (i s PřF UK), a vědní obory 

Matematika a Informatika. Nelze je považovat za zdařilé: řada panelem 

pozvaných účastníků vůbec nedostala možnost se k probíraným otázkám vyjádřit, 

otázky k diskusi v prvním případě dorazily nestandardní cestou až v noci před 

jednáním, v druhém nebyly předem známy vůbec. Prod. J. Trlifaj poděkoval 

zejména sekčním proděkanům za pomoc při nejednoduchém shromažďování dat 

podle požadavků členů panelu. 

 

b) Schválená výše finančních prostředků na programy Progres pro rok 2020 (čj. 

UKRUK/210171/2020-IV): e-mail RUK ze 4. 6. 2020 přeposlal prod. J. Trlifaj 

sekčním proděkanům během zasedání. 

 

c) Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK - výsledky pro rok 2020 komentoval 

prod. J. Trlifaj, přehled je na univerzitním webu zde: 

https://cuni.cz/UK-34.html 

https://cuni.cz/UK-10536.html 

  

d) Nová opatření pro projekty 2020 zveřejnila GAČR na webu zde: 

https://gacr.cz/nova-opatreni-pro-projekty-realizovane-v-roce-2020/ 

Komentář k nim dodal prod. J. Trlifaj. Prod. M. Rokyta urgoval příslušný pokyn 

od OVZS, který bude obsahovat explicitní komentář k možnosti převodu 

prostředků „v neomezené výši“ (a jejich následného využití v dalším období) a 

termín, dokdy je potřeba o takovéto prodloužení požádat. Podle informací, které 

má k dispozici děkan, platí status quo, tzn. lze převést nejvýše 5 % z objemu 

prostředků. Prod. M. Rokyta přeposlal kolegiu děkana dotazy, které adresoval 

vedoucí OVZS svým e-mailem z 2. 6. 2020, s žádostí o jejich tlumočení Grantové 

agentuře ČR. O něco později poskytl prod. J. Trlifaj odpovědi od GAČR, jak 

nedopatřením zůstaly uložené na OVZS.  

Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu odpověď na další dotaz, který 

zazněl v diskusi, totiž jak rozumět větě z opatření grantové agentury, že „Při cestě 

do zahraničí z důvodu řešení grantového projektu lze zahrnout mezi způsobilé 

náklady povinné testy na COVID-19“ - zda skutečně jde jen o cesty *do* 

zahraničí, nebo i cesty *ze* zahraničí. GAČR sdělila, že „pokud někdo cestuje 

do/ze zahraničí za podpory GAČR (je zaměstnán na projektu) a je po něm 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/formulare
https://cuni.cz/UK-34.html
https://cuni.cz/UK-10536.html
https://gacr.cz/nova-opatreni-pro-projekty-realizovane-v-roce-2020/
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požadován test na COVID - 19 při výjezdu nebo příjezdu ze zahraničí, jedná se 

o uznatelný náklad. Pokud by však někdo přijížděl ze zahraniční s tím, že teprve 

bude u nás uzavírat smlouvu/dohodu na projekt, pak se pochopitelně o uznatelný 

náklad nejedná - ještě na projektu nepracuje.“ 

 

e) KD vzalo na vědomí informaci z ERC o hodnocení letošních neúspěšných 

žadatelů z MFF UK v soutěži o Starting grant ERC.   

 

f) V programu MOBILITY spolupráce s Rakouskem byla ministerstvem nabídnuta  

možnost prodloužení projektů o jeden rok, do 31. 12. 2022, při zachování stávající 

výše dotace. Rakouská strana o tomto prodloužení své řešitele již informovala. 

Pokud řešitel nevyčerpá poskytnuté dotační prostředky, podá žádost o prodloužení 

doby řešení projektu s převedením nevyčerpaných prostředků do následujícího 

roku, provede vratku a v příštím roce bude rozpočet navýšen o vrácené finanční 

prostředky. Tuto žádost je třeba podat do 15. 10. 2020.  

V programu MOBILITY spolupráce s Čínou byla také odsouhlasena možnost  

prodloužení projektů. 

V programu MOBILITY spolupráce s Francií a Německem se jedná se  

zahraniční partnerskou institucí o možnosti prodloužení projektů. 

Naopak v programu INTER-EXCELLENCE se neuvažuje o plošné možnosti 

požádat si o prodloužení projektu. Je možné si podat jednotlivou žádost na 

konkrétní projekt, která bude následně individuálně posouzena. 

(Pozoruhodné je, že tyto informace z Odboru vědy UK nebyly poslány na OVZS, 

ale pouze tajemníkovi fakulty. OVZS se je postupně dozvědělo při jednáních 

o prodloužení konkrétních projektů přímo na MŠMT). 

 

g) Česká hlava: termín pro zaslání návrhů byl prodloužen do 17. 7. 2020, nominace 

se podávají cestou RUK. MFF UK navrhne na Národní cenu vlády prof. V. 

Matolína, předepsaný formulář poskytne prod. J. Trlifaj proděkanovi pro fyzikální 

sekci. Informatická sekce zvažuje/podporuje návrh na ocenění autorů Charles 

Games (kategorie Cena Industrie nebo Cena Invence). Prod. M. Vlach 

povzbuzoval k podání této nominace.  

 

h) Vedení fakulty respektuje nález kontrolní rady GAČR ve věci stížnosti dr. D. 

Heyrovského na to, že zamítnutí jeho žádosti o projekt se opíralo ze strany GAČR 

o nesprávný údaj (počet publikací nebyl 0, ale 1), a nedoporučuje žadateli 

domáhat se změny rozhodnutí agentury soudní cestou.  

 

Děkan 

i) AS UK dne 11. 5. 2020 schválil Změnu Jednacího řádu VR MFF UK; vnitřní 

předpis nabyl účinnosti dne 1. června 2020. Za administrativní zajištění agendy 

vědecké rady už nezodpovídá sekretariát děkana.  

Administrace vědecké rady spadá do agendy OVZS.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Návrhy na novely Směrnice děkana č. 13/2018 a Směrnice děkana č. 14/2018 byly 

dne 8. 6. 2020 postoupeny k projednání v AS MFF UK. 
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Stalo se po KD: Po kladném projednání Akademickým senátem fakulty byly 

vydány Směrnice děkana č. 11/2020, výplata stipendií, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-11-2020 

a Směrnice děkana č. 12/2020, stanovení maximálních studijních průměrů pro 

určení nároku studentů na prospěchové stipendium, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-12-2020 

       Oba výnosy nabývají účinnosti dnem 1. října 2020.  

 

b) Prod. F. Chmelík poslal kolegiu souhrnnou informaci o aktuálně vypsaných 

cenách pro studenty, absolventy a pedagogy, přesněji o cenách, na jejichž 

administraci se podílí studijní oddělení (STUD), a to včetně právě vypsané ceny 

MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Přehled obsahuje interní 

termíny pro zaslání nominací na STUD. Na návrh prod. M. Vlacha byla do 

seznamu zahrnuta soutěž Česká hlava, kategorie Cena Doctorandus za přírodní 

vědy. 

 

c) Hodnocení výuky studenty (HVS): prod. F. Chmelík poslal kolegiu, a v kopii 

předsedovi AS fakulty, rektorátem centrálně zpracovanou Zprávu o průběhu 

hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity 

Karlovy v akademickém roce 2018/2019 a dále sdělení RUK o vyvíjení jednotné 

evaluační aplikace, která bude sloužit pro sběr HVS a měla by zajistit jednotné 

prvky hodnocení pro všechny studenty UK.  

 

Prod. V. Kuboň 

d) Návrh úpravy harmonogramu akademického roku 2020/2021 byl dne 8. 6. 2020 

postoupen k projednání Akademickému senátu MFF UK. 

Stalo se po KD: Směrnice děkana č. 13/2020, opatření k harmonogramu 

akademického roku 2020/2021 je účinná od 19. 6. 2020, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-13-2020 

 

e) Prod. V. Kuboň položil otázku, zda nezrušit přijímací zkoušku do doktorského 

studia (do studia v českém jazyce). Děkan požádal prod. F. Chmelíka, aby zjistil, 

kolika adeptů by se zkouška reálně týkala. Ohledně přijímací zkoušky do 

doktorského studia v anglicky vyučovaných programech (T: 30. 6. 2020) by 

děkan rád znal mínění doc. P. Kolmana.  

Stalo se po KD: Na základě svého průzkumu doporučil prod. F. Chmelík 

odbornou přijímací zkoušku do doktorského studia v českém jazyce nerušit. 

Kolegium toto doporučení přijalo.  

  

Prod. M. Vlach 

f) V návaznosti na připravované ocenění Albertus, spolupráci s Elixírem do škol 

a s připravovanými kurzy pro odborníky informoval prod. M. Vlach, že by mohl 

být připraven screening vybraných škol, zda by měli o takto zajišťovanou výuku 

zájem; pilotní výzkum by mohl vzniknout ve spolupráci s Fakultními školami, za 

MFF UK se ve věci může angažovat dr. Tereza Hannemann. V této souvislosti 

prod. M. Vlach také zmínil, že se připravuje inovace kritérií pro zisk titulu 

Fakultní škola MFF UK.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-11-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-11-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-12-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-12-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-13-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-13-2020
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g) Ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK vzniká dotazník určený studentům 

MFF UK. Hlavní cílovou skupinou dlouhodobého monitoringu studentů 

a uchazečů o studium na MFF UK budou studenti nastupující do prvního ročníku 

bakalářského studia, dále budou zkoumány skupina studentů 4. ročníků SŠ 

rozhodujících se o podání přihlášek na VŠ a skupina studentů MFF UK 

studujících na konci prvního ročníku. Momentálně probíhá připomínkové řízení 

projektu tohoto dlouhodobého monitoringu, prod. M. Vlach členům kolegia 

děkana poskytne pracovní verzi projektu a návrh memoranda o spolupráci mezi 

MFF UK a FF UK.  

 

Děkan 

h) Fond Karla Urbánka: v původním termínu do 29. 5. 2020 se nikdo o finanční 

podporu pro studijní pobyty v USA v akademickém roce 2020/2021 neucházel, 

proto děkan, ve shodě s předchozím ujednáním KD, vypíše termín nový, a sice 

pátek 30. 10. 2020, pro přihlášky na letní semestr. Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-

karla-urbanka 

 

i) Děkan vyjádřil nespokojenost s tím, že se do nyní projednávaných úprav 

Studijního a zkušebního řádu UK nedaří prosadit distanční formu obhajob, 

ačkoliv by to bylo velmi žádoucí.  

 

Prod. M. Rokyta 

j) Vládní ustanovení, že v učebně smí být najednou nanejvýše 15 studentů, silně 

komplikuje pořádání písemných zkoušek. Přitom např. do posluchárny M1 by se 

pohodlně vešlo na 50 studentů v náležitých rozestupech. Děkan zjistí mínění pror. 

M. Králíčkové. 

Stalo se po KD: Ustanovení o počtu 15 studentů zatím platí.   

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník fakulty korespondenčně 

a) Změna ve složení náhradové komise MFF UK: dne 2. 6. 2020 na své členství 

rezignovala JUDr. D. Macharová. KD nemělo námitky proti jmenování Mgr. 

Jiřího Kuči novým členem. Funkce předsedy/předsedkyně komise zůstává 

otevřená.  

 

b) Rektorát UK požaduje „Přehled hospodářského využití“ projektů VaVpI. 

Tajemník požádal administrátory projektů (pány Prančla a Egera) o vyhotovení 

přehledu a současně dal věc na vědomí vedoucím jednotlivých projektů (prof. V. 

Baumruk, prof. Z. Němeček a doc. A. Kučera), protože předpokládá součinnost ze 

strany fakulty. KD vzalo na vědomí.  

 

c) Cestování po státech Evropy: výsledek diskuse kolegia děkana je předmětem 

doporučení zveřejněného na příslušné stránce fakultního webu – viz první 

odstavce tohoto zápisu.  

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
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d) Ing. Petr Bican požádal o slevu na nájemném za období červen, červenec a srpen 

2020 za prostory pronajaté v budově na Malostranském náměstí na základě 

nájemní smlouvy. Jedná se o prostor o velikosti 3 m2 (výklenek zazděného 

vchodu z Nerudovy ulice) s měsíčním nájemným ve výši 5.000,- Kč.  Důvodem 

žádosti je velmi omezený turistický ruch. Na doporučení tajemníka schválilo 

kolegium děkana slevu ve výši 50 %. 

 

e) KD vzalo na vědomí, že FJFI ČVUT nebude v letošním roce pořádat tradiční 

Jaderný parník.  

 

f) KD vzalo na vědomí, že UK nově nabízí ubytování v univerzitním hotelu 

v Opitzově domě. Cena za 1 noc vč. DPH a snídaně se pohybuje od 630,- Kč výše 

a ceník je platný od 1. 6. do 12. 8. 2020. Informace a rezervace: 

organiz@ruk.cuni.cz, tel. 224491252. 

 

g) Záznam dvou přednášek v zimním semestru 2020/2021: tajemník požádal 

předsedkyni SKAS a sekční proděkany o návrhy, které přednášky nahrát. T: 24. 6. 

2020.  

 

h) KD vzalo na vědomí, že se děkan a tajemník fakulty ve spolupráci s právničkou 

zabývají otázkou formátu povinně zveřejňovaných smluv. 

 

i) Využívání licencí platformy ZOOM – KD vzalo na vědomí informace prod. J. 

Sgalla. 

 

j) Interní audit vztahující se k poskytování tvůrčího volna podle Směrnice děkana 

č. 1/1999: zprávu dostalo k dispozici celé KD. Ke zjištěným nedostatkům přijal 

děkan následující opatření: 

i) vedoucí zaměstnaneckého oddělení vyžádá od těch poživatelů tvůrčího 

volna, jejichž zprávy o využití tvůrčího volna nejsou uložené v jejich 

osobním spisu, o dodatečné doložení těchto zpráv; 

ii) tajemník fakulty učiní takové kroky, aby pracovníci fakulty, kteří aktuálně 

čerpají tvůrčí volno, nemohli čerpat stravenky. 

Časové intervaly, které směrnice pro čerpání tvůrčího volna předepisuje, jsou 

praxí překonané, a proto děkan uvažuje o novelizaci výnosu. Co se týká podmínky 

stanovené vysokoškolským zákonem, totiž že „akademickému pracovníkovi lze 

poskytnout tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, …“, děkan se 

konzultací s Mgr. P. Chráskou ujistí, že ji nelze interpretovat ve prospěch úvah 

některých pracovníků fakulty tento nárok kumulovat.  

 

          Prod. M. Vlach 

k) Žádost Ing. J. Hrabovského o dočasné poskytnutí místnosti na fakultě pro činnost 

nadačního fondu Sousedská pomoc: kolegium vyhovělo, na letošní léto (od druhé 

poloviny června do 21. 7. 2020) bude bezplatně zapůjčena zasedací místnost vedle 

podatelny (suterén Ke Karlovu 3). 

 

Prod. M. Rokyta 

l) Vnitřní kontrolní systém a interní audit – do určité míry opravenou verzi návrhu 

směrnice, a to ve dvou variantách, poslal prod. M. Rokyta kolegiu e-mailem dne 

9. 6. 2020 a během jednání ji komentoval. Diskuse ukázala na nezbytnost 

mailto:organiz@ruk.cuni.cz
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posouzení textu právničkou. Věc zprostředkuje děkan, a proto požádal členy 

kolegia, aby mu poslali své podstatné připomínky k návrhu varianty č. 2. Varianta 

č. 1 nebude dál brána v úvahu. Jako nepochybné se jeví, že fakulta musí mít 

auditora/auditorku a příslušný referát na děkanátu.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon IMPAKT slavnostně otevřen 9. 6. 2020, viz např.: 

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16817.html 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-otevrel-pavilon-impakt 

Podle názoru prod. L. Skrbka měla slavnost důstojný průběh a nezanedbatelný 

propagační účinek; poděkoval všem, jejichž přičiněním se to podařilo. Děkan 

učiní výjimku a na návrh proděkana pro rozvoj, zahrnující také návrh proděkana 

pro PRopagaci, udělí v této souvislosti mimořádné finanční odměny.   

Na základě iniciativního příspěvku prod. J.  Trlifaje souhlasilo kolegium s tím, 

aby na vhodném místě pavilonu byl umístěn podrobnější výklad k nápisu nad 

vchodem: Mathematics is the gate and key to the sciences. A k tomu přidáno 

i několik slov z historie stavby budovy.  

 

b) Prod. L. Skrbek konstatoval, že správa budov náležitě plní své úkoly, akce se daří 

realizovat podle plánu.   

 

Doc. C. Matyska 

c) Doktorandi fakulty se dotazují dr. Z. Bubeníkové na Igráček, z čehož lze 

usuzovat, že o projekty bude zájem.   

 

Doc. P. Hnětynka 

d) Na dotaz ohledně zájmu pracovišť fyzikální sekce o licenci na Office 365 sdělil 

prod. V. Baumruk, že s pracovišti vede na toto téma korespondenci a že o jejím 

výsledku doc. P. Hnětynku zpraví.  

 

Prod. M. Vlach 

e) Partnerský program: KD vzalo na vědomí informaci o probíhajících jednáních, 

která by měla v dohledné době vyústit ve formálně uzavřenou smluvní spolupráci 

s firmami. Se společnostmi Leancat, InMeteo a Generali ČP už jsou dohody 

oboustranně podepsány. Dohoda o spolupráci s Planetum Praha (Planetárium a 

Hvězdárna hl. m. Prahy) bude slavnostně stvrzena dne 18. 6. 2020.  

Stalo se po KD: malá dokumentace z podpisu dohody je na webu zde: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1523-planetum-vstupuje-do-partnerskeho-

programu 

 

f) Prod. M. Vlach poděkoval informatické sekci za vstřícnost, s jakou akceptovala 

konání dnů firem (ve dvou dnech za sebou) na podzim tohoto roku v prostorách 

malostranské budovy. Ve druhé polovině června obešle OFSKP všechny 

partnerské firmy informací o plánovaných dnech firem; kapacita akcí bude větší, 

registrace bude partnerským firmám otevřena o týden dříve než ostatním 

společnostem, vytvoří se místo pro prezentaci témat studentských prací 

a proberou se možnosti zveřejňovat informace o volných pracovních pozicích ve 

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16817.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-otevrel-pavilon-impakt
https://www.matfyz.cz/clanky/1523-planetum-vstupuje-do-partnerskeho-programu
https://www.matfyz.cz/clanky/1523-planetum-vstupuje-do-partnerskeho-programu
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firmách na webu MFF UK. Koordinuje a detaily ladí OFSKP (RNDr. K. 

Houžvičková Šolcová a Ing. B. Joudalová) a pracovní skupina v čele s doc. M. 

Nečaským.  

 

g) Česká hlava – projekt Konektor: první část připravených podkladů odešle OFSKP 

po 15. 6. 2020.  

 

h) Projekt Kampus Hybernská, včetně členství prof. J. Kratochvíla ve správní radě, 

doporučilo kolegium rektora UK dne 8. 6. 2020 postoupit do RKR a EK AS UK. 

Prod. M. Vlach seznámil KD s podkladovými materiály.  

 

i) Socha do Troji: do soutěže se přihlásilo šest ze sedmi oslovených umělců, sedmý 

přihlášku zvažuje. Dílo musí být umístěno ve veřejném prostoru nejméně 5 let 

a tematicky odkazovat na obory pěstované na MFF UK.  

 

j) Akce GetConnected, OFSKP ve spolupráci s CareerMarket - viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/projekt-getconnected-nabidne-

karierni-poradenstvi-online 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Na otázku prod. V. Baumruka odpověděl děkan v tom smyslu, že mimořádné 

odměny nebudou – až na zdůvodněné a ojedinělé výjimky (viz např. bod 4. a) 

tohoto zápisu) – v tomto pololetí vypláceny. Je tím respektován pokyn pana 

rektora.   

 

 

7. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Dotaci na podporu korespondenčních seminářů (Nadaní 2020) fakulta dostala, na 

rozdíl od financí na pořádání soutěží – zde je situace stále nejistá. Prod. M. 

Rokyta opakoval, že je připraven dotovat z rozpočtu matematické sekce soutěž 

Náboj, bude-li se konat; počítá se sumou 300 tis. Kč.  

 

b) Úspěch českých vědců, viz např.:  

https://domaci.ihned.cz/…kov 

Prod. M. Vlach postrádal ve většině zveřejněných zpráv, hlavně z ÚOCHB AV 

ČR, v. v. i., alespoň malou zmínečku o tom, že svůj podíl na objevném výsledku 

mají také vědci z MFF UK. Korektně si počínal web www.technet.cz , který ve 

svém článku využil také fakultní zdroje, viz: 

https://www.idnes.cz/technet/veda/science-magazin-veda-kovova-voda-

elektrolyt-kov-ustav-organicke-chemie-a-

biochemie.A200605_084720_veda_vse?utm_source=www.seznam.cz&utm_m

edium=z-boxiku&utm_campaign=null. 

Děkan využije své plánované schůzky s prof. P. Jungwirthem i k tomu, aby dal 

najevo, že vedení fakulty tento postoj ÚOCHB neunikl.    

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/projekt-getconnected-nabidne-karierni-poradenstvi-online
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/projekt-getconnected-nabidne-karierni-poradenstvi-online
https://domaci.ihned.cz/c1-66773690-cesti-vedci-se-dostali-na-obalku-prestizniho-vedeckeho-casopisu-science-detailne-zmapovali-jak-vznika-kov
http://www.technet.cz/
https://www.idnes.cz/technet/veda/science-magazin-veda-kovova-voda-elektrolyt-kov-ustav-organicke-chemie-a-biochemie.A200605_084720_veda_vse?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.idnes.cz/technet/veda/science-magazin-veda-kovova-voda-elektrolyt-kov-ustav-organicke-chemie-a-biochemie.A200605_084720_veda_vse?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.idnes.cz/technet/veda/science-magazin-veda-kovova-voda-elektrolyt-kov-ustav-organicke-chemie-a-biochemie.A200605_084720_veda_vse?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.idnes.cz/technet/veda/science-magazin-veda-kovova-voda-elektrolyt-kov-ustav-organicke-chemie-a-biochemie.A200605_084720_veda_vse?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
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8. RŮZNÉ 

 

a) Materiály pro jednání RKR konané dne 1. 6. 2020 dostalo celé KD, po skončení 

schůze poslal děkan kolegiu podstatné závěry, oficiální zápis přišel z RUK. 

 

b) Sté výročí založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy – slavnostní 

připomenutí v Karolinu ve středu 24. 6. 2020 v 10:00 hodin: za MFF UK se 

zúčastní děkan, proděkani M. Rokyta, V. Baumruk a M. Vlach, dále na návrh 

prod. V. Baumruka ještě doc. J. Kalbáčová Vejpravová.   

 

Prod. M. Vlach:  

c) Platforma Vzdělání21 – univerzitní tisková zpráva uvádí, že UK zahájila 10. 6. 

2020 činnost nového think tanku, jehož cílem „je systematicky zlepšovat 

vzdělávací soustavu a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody, včetně 

kultivace veřejné debaty o tématech školství. Členy think tanku jsou přední 

odborníci z akademické oblasti i praxe, kteří se dlouhodobě věnují zlepšování 

oblasti školství.“ Z podnětu prod. M. Vlacha kolegium debatovalo o personálním 

složení think tanku a jeho profesním profilu. Děkan připomněl – a později celému 

kolegiu poskytl – svou březnovou korespondenci s pror. R. Wildovou. Stanovisko 

kolegia se ustálilo na tom, že vedení fakulty setrvá na svém původním 

zdrženlivém postoji k uvedené platformě a nebude se pokoušet prosadit do think 

tanku reprezentanty s matematicko-fyzikálním nebo informatickým vzděláním. 

 

d) Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji na UK - pozvánka z RUK na 25. 6. 2020, 

17:00 hodin: za MFF UK se zúčastní dr. P. Huszár, dr. M. Žák a prof. V. Matolín.  

 

Děkan 

e) Softwarový projekt, v jehož rámci chce student fakulty zkoumat mj. bankovní 

konta: děkan věc předá doc. P. Hnětynkovi, aby ji konzultoval s poradcem pro 

GDPR, kterého před časem najala UK. Děkan také zmínil etické otázky spjaté 

s výzkumem „na lidech“, na které by ráda znala odpověď prof. E. Hajičová. 

Některé VŠ si stanovily pro tyto situace vlastní pravidla. 

 

f) Na návrh rektora UK a po rozhodnutí jeho kolegia bude při příležitosti svého 

životního jubilea oceněn prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. Medaili převezme dne 

25. 6. 2020 dopoledne, krátké laudatio pro JM připravil prod. M. Rokyta.  

Stalo se po KD: Krátká zpráva ze slavnostního předání je na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prof-krajicek-prevzal-stribrnou-

medaili-uk 

 

 

Jednání skončilo v 13:18 hodin.  

Příště bude kolegium děkana jednat prezenčně, a sice 17. 6. 2020 od 10:00 hodin v zasedací 

místnosti ve druhém poschodí Ke Karlovu 3.   

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prof-krajicek-prevzal-stribrnou-medaili-uk
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prof-krajicek-prevzal-stribrnou-medaili-uk

