
 

 

Zápis z 2. jednání kolegia děkana konaného dne 30. září 2020  

formou videokonference 

(akademický rok 2020/2021) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, M. Kulich, A. Líska, M. Rokyta, J. Sgall, 

L. Skrbek, M. Vlach; P. Schmidtová j. h. 

Omluven: V. Kuboň. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY 

 

1. Prohlášení vedení fakulty a akademického senátu fakulty k začátku nového 

akademického roku: kolegium se seznámilo s návrhem textu a s jeho zněním 

souhlasilo. Akademický senát text projedná na svém jednání 30. 9. 2020.   

Stalo se po KD: AS MFF UK se zněním souhlasil, prohlášení je na fakultním 

webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prohlaseni-vedeni-fakulty-a-

akademickeho-senatu-k-zacatku-akademickeho-roku-2020-21 

 

2. Jednání AS MFF UK dne 30. 9. 2020 proběhne distanční formou, zúčastní se ho 

děkan a vybraní členové vedení fakulty. Děkan předložil senátu návrh na 

jmenování prof. Zdeňka Doležala a prof. Jana Kratochvíla do stávající VR MFF 

UK. 

Stalo se po KD: Akademický senát vyjádřil s návrhem jednomyslný souhlas. Prof. 

Z. Doležal a prof. J. Kratochvíl byli jmenováni členy vědecké rady MFF UK 

s účinností od 1. října 2020 na dobu plynoucí ze Statutu MFF UK.  

 

3. Krizový štáb COV-MFF jednal dosud dvakrát. Zápisy ze svých jednání štáb 

nepořizuje, protože závěry reflektuje fakultní web.  

a) Dne 18. 9. 2020 kromě jiného probral způsob provedení seznamovacího 

týdne pro studenty nadcházejícího prvního ročníku, viz:  

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

dokumenty/seznamovaci-den 

Seznamovací dny proběhly pěkně, děkan poděkoval všem, kdo se o zdárný 

průběh zasloužili. Budou vyplacena mř. stipendia a mř. odměny.  

 

b) Dne 23. 9. 2020 se štáb soustředil na zajištění distanční výuky 

v nadcházejícím semestru. Výsledek viz: 

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

koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19 

 

c) Tajemník fakulty informoval, že evidence o nemocných zaměstnancích či 

studentech doznala na RUK změny; podle nynější pokynů se údaje vkládají 

do sdílené tabulky jednou týdně, a sice v pondělí do 14 hodin. Na MFF UK 

jsou zaznamenáni čtyři nemocní zaměstnanci a stejný počet studentů. 

Povědomost fakulty o tom, zda a kteří studenti mají pozitivní covid-test, 

závisí ovšem na nich. Evidence jako taková se jeví problematická z pohledu 

právníků (GDPR). Děkan doporučil, aby o tom, že koronavirem onemocněl 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prohlaseni-vedeni-fakulty-a-akademickeho-senatu-k-zacatku-akademickeho-roku-2020-21
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prohlaseni-vedeni-fakulty-a-akademickeho-senatu-k-zacatku-akademickeho-roku-2020-21
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/seznamovaci-den
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/seznamovaci-den
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
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zaměstnanec fakulty, byli zpraveni jeho blízcí spolupracovníci. Složení 

univerzitního krizového týmu a kontakty na jeho členy má k dispozici 

vedení fakulty; není určeno k dalšímu šíření. OPMK zajistilo respirátory a 

omezený počet plexisklových štítů, distribuce probíhá v těchto dnech (po 2 

ks štítů na pracoviště, cca po 500 ks respirátorů na matematickou a 

informatickou sekci, cca 1000 ks na fyzikální sekci).  

 

d) Nahrávání on-line výuky – jak získat souhlas studentů s pořízením 

záznamu: podle sdělení fakultního koordinátora pro GDPR doc. P. 

Hnětynky stačí na začátku přednášky oznámit, že bude pořizován její 

záznam a že nahrávka bude ke stažení pro studenty daného předmětu; kdo 

bude mluvit na mikrofon, musí souhlasit s tím, že bude na nahrávce slyšet. 

Pokud s tím souhlasit nebude, nechť klade dotazy cestou chatu.  

Věc je pojednána také ve FAQ, viz: 

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/covidfaq.html 

   

Co se týká technického zázemí a přístupu k němu, poslal děkan kolegiu 

návrh dokumentu rovněž určeného ke zveřejnění na webu. Připomínky či 

doplnění mohou členové KD poslat děkanovi do 30. 9., 15:00 hodin.  

Stalo se po KD: Technická připravenost poslucháren na distanční výuku 

a kontaktní (stav k 30. 9. 2020) – viz: 

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

koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19/technicka-pripravenost-

poslucharen 

 

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Nominace do vědecké rady GAČR: informatická sekce doporučila 

navrhnout prof. RNDr. Jaroslava Nešetřila, DrSc., dr. h. c. mult. Vedení 

fakulty návrh podpořilo.  

 

b) Návrh informatické sekce na jmenování prof. RNDr. Karla Zimmermanna, 

DrSc., emeritním profesorem Univerzity Karlovy: prod. J. Sgall zajistí úplné 

a důkladnější vypracování podkladů. Teprve na jejich základě vedení 

fakulty uváží, zda návrh postoupí vědecké radě MFF UK.  

 

c) Jednání vědecké rady MFF UK dne 7. 10. 2020 bude mít distanční formu, 

včetně hlasování v záležitostech, o nichž je předepsáno hlasovat tajně. 

Děkan toto řešení konzultoval jak s JUDr. J. Stašou, předsedou Legislativní 

komise AS UK, tak s prof. A. Gerlochem, prorektorem pro akademické 

kvalifikace. Jednání VR spadá do období, kdy je omezena osobní 

přítomnost studentů při výuce podle § 7 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb. 

Pravidla pro jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění 

zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku jsou obsahem 

Směrnice děkana č. 10/2020. Pokud by nebylo zaručeno naprosto spolehlivé 

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/covidfaq.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19/technicka-pripravenost-poslucharen
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19/technicka-pripravenost-poslucharen
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19/technicka-pripravenost-poslucharen
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fungování tajného hlasování v systému CHRES, dává děkan přednost 

způsobu hlasování použitému při distančních jednáních VR na jaře tohoto 

roku. „Generální zkouška“ na připravovanou distanční VR proběhne dne 

6. října a poté bude rozhodnuto o způsobu hlasování.  

Doc. L. Barto souhlasil s přenosem své Jarníkovské přednášky, pronese ji 

distančně z domova.  

  

d) Revize meziuniverzitních smluv – na základě dotazu z RUK žádá OVZS 

o informaci, zda má MFF UK zájem zapojit se do spolupráce s těmito 

institucemi:  

i)   s tchajwanskou National Tsing Hua University (zájem o spolupráci 

projevila tchajwanská strana a RUK aktuálně zvažuje uzavření 

meziuniverzitní dohody/dohod, bude-li o to zájem ze strany fakult;  

ii)  s filipínskou Ateneo de Manila University. Platnost 

meziuniverzitního MoU skončila v roce 2019 a podle sdělení z RUK 

neprojevily participující fakulty (PřF a FF) o prodloužení MoU zájem. 

V případě zájmu ze strany MFF UK by se tedy s největší 

pravděpodobností uzavíralo jen memorandum mezifakultní, protože 

v případě meziuniverzitních MoU platí pravidlo, že na UK musí 

participovat minimálně dvě fakulty. 

OVZS uvítá od sekcí nejen informaci o případném ne/zájmu s uvedenými 

školami spolupracovat, ale také sdělení, v jaké rovině by měla být 

kooperace navázána (formou obecné rámcové smlouvy, specifické dohody 

o studentské a akademické výměně, dohody o spolupráci v oblasti 

výzkumu?). 

 

e) Hodnocení vědy UK a on-site visit dne 1. 10. 2020:  on-site visit proběhne 

opět on-line, prod. Z. Doležal poslal zainteresovaným pracovníkům fakulty 

ZOOM-link, na kolegiu navíc požádal, aby se vizitace zúčastnil ještě 

proděkan pro fyzikální sekci prof. J. Franc. Kolegium souhlasilo. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Výsledky studentské ankety za LS 2019/2020 

i) Vyhlášení jmen nejlépe hodnocených pedagogů se na jednání vědecké 

rady fakulty 7. 10. 2020 ujme emeritní děkan fakulty prof. J. 

Kratochvíl, protože anketa probíhala ještě za jeho funkčního období a 

je vyhodnocena podle měřítek, která stanovil.  

Stalo se po KD: Se souhlasem prof. J. Kratochvíla bylo na webu 

zveřejněno číselné hodnocení výuky ještě před 7. 10. 2020.  

ii) Děkan poslal sekčním proděkanům návrh prof. J. Kratochvíla na 

ocenění nejlépe hodnocených pedagogů k věcné kontrole typu 

hodnocené výuky. Celkem je vyhodnocených pedagogů 58.  

Stalo se po KD: Sekční proděkani shledali, že věcně je vše v pořádku, 

v žádném případě nešlo o výuku ryze referativního typu.  

iii) Děkan dal k úvaze – do budoucna – námět na modifikaci ankety, na 

změnu způsobu a kritérií hodnocení.  
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iv) Slovní připomínky studentů budou zveřejněny, jakmile je pročte prod. 

M. Kulich. Případné vulgární nebo nekorektní výroky zveřejněny 

nebudou.   

b) Forma výuky tělesné výchovy a požadavky pro udělení zápočtu: podle 

nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy platí na území hlavního města 

Prahy zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce, čili výuku TV v 

prezenční formě není možné konat. Po diskusi schválilo KD tento závěr: 

bude-li výuka tělesné výchovy znemožněna po celý semestr, doporučuje se 

udělit studentům MFF UK, kteří si TV zapsali jako povinný předmět, 

zápočet automaticky. Pokud by situace umožnila výuku TV provést po 

omezenou dobu i prezenčně, bude tato možnost studentům otevřena, ale 

výhradně během semestru, nikoli ve zkouškovém období.  

KD vzalo na vědomí, že Katedra tělesné výchovy MFF UK sestavuje 

nabídku vhodných aktivit (výletů, vycházek apod.). Účast bude výhradně 

dobrovolná a udělení zápočtu na ni nebude nijak navázáno. 

 

Prod. J. Sgall 

c) Licence ZOOM: během svého jednání dostalo KD informaci, že univerzitní 

licence pod CESNET, které zajišťuje e-learningový tým Lékařské fakulty 

v Plzni, jsou vyčerpány (na celou univerzitu jich připadalo 600). Prof. P. 

Tůma tento stav projedná s plzeňskými kolegy. Prod. J. Franc věc 

komentoval v tom smyslu, že plzeňský návod k žádosti o licenci nebyl 

formulovaný dostatečně jasně, což má za následek, že řada kolegů z fyzikální 

sekce licenci nezískala. Děkan a prod. J. Sgall uvedli, že MFF UK disponuje 

určitým počtem individuálních licencí i sdílených „místností“, platných do 

března 2021, čili kolaps výuky kvůli ZOOM zatím nehrozí.  

 

d) Přehled o tom, která výuka bude na fakultě probíhat prezenčně: prod. 

M. Kulich šířil prostřednictvím sekčních proděkanů šablonu pro evidenci 

prezenční výuky; šablona obsahuje hlavně údaje, o jaký předmět jde, jak bude 

výuka probíhat, a dobrozdání příslušného garanta nebo proděkana, že daný 

předmět je pro prezenční formu vhodný. Po diskusi v KD pošle prod. 

M. Kulich šablonu znovu i s pokyny, jak s ní naložit. Sekční proděkani, resp. 

proděkani J. Sgall a J. Franc dodají žádané informace do 7. 10. 2020. 

Výsledný přehled bude také na webu pro informaci studentů.  

 

Předsedkyně SKAS 

e) Studentští průvodci jsou připraveni pustit se do práce, SKAS by ráda do 

pátku 2. října oslovila studentky a studenty s nabídkou pomoci těchto 

průvodců a sdělila jim termín prvního setkání. Čeká na vyjádření prod. V. 

Kuboně, zda STUD může poskytnout potřebné kontakty. Pokud by to možné 

nebylo, kvůli GDPR, musela by SKAS hledat jinou komunikační cestu.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník fakulty 
a) Požadavku na zapůjčení Strouhalovy posluchárny pro předávání tzv. Bludných 

balvanů dne 9. 10. 2020 lze vyhovět jen pod podmínkou, že organizátoři dodrží 
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hygienická opatření platná v době konání akce (pravděpodobně bude už vyhlášen 

nouzový stav!).   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Plán investičních aktivit 2021-2030: návrh, který ve spolupráci se správou budov 

vypracoval prod. L. Skrbek, poslal děkan celému kolegiu e-mailem dne 25. 9. 

2020. Navrženy jsou tyto investiční akce:  

i) výměna fasád a střešního pláště objektu poslucháren Troja, 

ii) výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří Troja,  

iii) půdní vestavba v objektu Ke Karlovu 3. 

KD návrh schválilo. Vzalo na vědomí, že jednání prod. L. Skrbka, doc. C. 

Matysky a Mgr. J. Baťkovou vyústilo v závěr, že RUK od MFF UK neočekává 

žádnou aktivitu vztahující se k JAK.  

Stalo se po KD: Podklady za MFF UK odeslal na RUK v předepsaném termínu 

30. 9. 2020 prod. L. Skrbek.  

 

b) Modernizace serverovny v Troji - dokumentace je hotová. Jak šel čas, narostly 

požadavky z původních 5 mil. Kč na sumu 9 mil. Kč. Protože to není únosné, 

požádal děkan, aby prod. L. Skrbek a vedoucí SB svolali schůzku 

zainteresovaných osob a usměrnili jejich požadavky tak, aby se odhadnuté 

náklady přiblížily pokud možno k původní částce.  

 

Prod. M. Vlach 

c) Příprava Institucionálního plánu UK 2021 a Programu na podporu strategického 

řízení UK 2022-2025 (navazuje na bod 4. d) zápisu z KD konaného dne 2. 9. 

2020): děkan očekává dostat návrhy aktivit vhodných k podání za MFF UK do 5. 

10., seznam projedná KD na svém jednání 7. 10., termín pro odevzdání na RUK 

byl stanoven na 9. 10. 2020. Z: prod. M. Vlach, doc. P. Svoboda. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) KD nemělo výhrady k návrhu Příkazu děkana č. 5/2020, zřízení Komise pro 

informační systémy a technologie, jak ho předložil děkan. KD souhlasilo 

s navrženým složením komise.   

Stalo se po KD: Příkaz byl vydán, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-5-2020 

        Složení komise je na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-

struktura/katedra/oddeleni?code=8191 

 

b) Děkan připomněl sekčním proděkanům, že 30. 9. 2020 uplyne termín pro návrhy 

na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích 

pracovišť.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-5-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-5-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra/oddeleni?code=8191
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra/oddeleni?code=8191
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Stalo se po KD: všechny návrhy byly děkanovi doručeny a výběrová řízení na 

akademické pozice i na funkce vedoucích pracovišť byla vypsána s termínem pro 

podání přihlášek 9. 11. a 12. 11.2020. Děkan upozornil, že komise pro výběrové 

řízení na danou pozici či funkci musí být jmenována před termínem pro podání 

přihlášek. 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) KD schválilo koncepci letošního DOD, jak ji předložil prod. M. Vlach.  

Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 6/2020, k organizačnímu zajištění 

Dne otevřených dveří MFF UK 2020, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-6-2020 

Bližší pokyny k organizaci DOD poslalo na pracoviště fakulty OPMK.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) Počítače dětem (podnět z KSVI ) a Počítače pro ROMEA (podnět z ÚTF), viz: 

https://www.pocitacedetem.cz/ 

a 

https://www.sdruzeniromea.cz/index.php/aktualne/49-novinky/133-mate-

epotrebny-pocitac-podporte-romske-studenty-romea-jiz-rozdala-pocitace-v-

hodnote-pres-175-tisic-korun 

KD nemělo námitky proti tomu, aby OPMK oslovilo formou dotazníku/formuláře 

pracoviště fakulty, s cílem získat na fakultě nevyužívané počítače a nabídnout je, 

po předepsané proceduře, ve prospěch výše zmíněných projektů, případně 

Fakultním školám. Angažovat se v této věci slíbily dr. T. Hannemann a Ing. V. 

Fišerová.  

 

Děkan 

b) Zasedání AS MFF UK v říjnu 2020 – termín zatím není určen. Děkan plánuje 

předložit senátu návrh na složení VR MFF UK od 1. ledna 2021 a na složení 

disciplinární komise od 29. 11. 2020. Pokud by měl někdo z členů vedení nějaké 

body, nechť je děkanovi sdělí během odpoledne.  

Stalo se po KD: Senát plánuje zasedat 18. 11. 2020 a předběžně ještě 16. 12. 

2020. Stále se počítá s výjezdním jednáním ve dnech 6. až 8. 11. 2020.  

 

c) Materiály určené pro RKR dne 29. 9. 2020 dostalo pro informaci celé vedení 

fakulty. Děkan poslal po jednání své poznámky a vyznačil body, kterým je třeba 

věnovat pozornost a případně v dané věci formulovat připomínky. Jsou to:  

i) Plán realizace SZ UK 2021: komentáře přijímá RUK (dr. Šťastná) do 15. 

10. 2020. 

ii) Návrh novely Statutu UK – připomínky přijímá RUK do 9. 10. 2020 (viz 

bod 7. a) zápisu z KD konaného 11. 9. 2020). 

iii) Záměr založit Nadační fond UK: připomínky lze na RUK poslat do 15. 10. 

2020.  

iv) Náměty na čerpání finančních prostředků z tzv. Mikuláše přijímá rektor UK 

do 15. 10. 2020.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-6-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-6-2020
https://www.pocitacedetem.cz/
https://www.sdruzeniromea.cz/index.php/aktualne/49-novinky/133-mate-epotrebny-pocitac-podporte-romske-studenty-romea-jiz-rozdala-pocitace-v-hodnote-pres-175-tisic-korun
https://www.sdruzeniromea.cz/index.php/aktualne/49-novinky/133-mate-epotrebny-pocitac-podporte-romske-studenty-romea-jiz-rozdala-pocitace-v-hodnote-pres-175-tisic-korun
https://www.sdruzeniromea.cz/index.php/aktualne/49-novinky/133-mate-epotrebny-pocitac-podporte-romske-studenty-romea-jiz-rozdala-pocitace-v-hodnote-pres-175-tisic-korun
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Děkan požádal členy vedení, aby mu své případné podněty k uvedeným bodům 

poslali do 5. 10. 2020. Připomínky by se pak staly předmětem jednání KD dne 

7. 10. 2020. 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

KD vzalo na vědomí následující informace OVZS. 

a) Projekty MŠMT mobility a Inter-Excellence - možnost převodu prostředků - 

informace ze strany MŠMT nejednoznačné, slibují tuto možnost, ale není 

jisté, že vyhoví - žádosti o převod prostředků a případné prodloužení 

projektů se podávají do 15. 10. 2020 na MŠMT, musejí být podepsány 

děkanem. Je možnost buď žádat o přesun mezi položkami tak, aby se 

přidělené prostředky mohly utratit ještě v tomto roce, nebo žádat o jejich 

přesun do příštího roku - v tom případě se nespotřebované prostředky vrátí 

MŠMT a požádá se o navýšení podpory pro další roky. Žádost jde přes 

OVZS. Poznámka prod. Z. Doležala: informace byla odeslána z OVZS 

prostřednictvím mail-listu, ještě bude rozšířena o interní termín (Z: OVZS).   

 

b) Systém tajného hlasování v CHRES: bylo úspěšně otestováno využití 

aplikace CHRES při elektronickém hlasování na VR (z podnětu OVZS), 

účastnili se prod. Z. Doležal, jednatel Akademického senátu MFF UK 

Vojtěch Švandelík, za OVZS pracovnice D. Brožková a M. Menšíková. 

Bylo dáno několik drobných podnětů na doladění/vylepšení systému tajného 

hlasování v CHRES, nyní je řeší ÚVT UK. OVZS vyžádalo na RUK přístup 

pro členy VR MFF UK a přípravu testovacího prostředí pro příp. otestování 

členy VR MFF UK před zasedáním. 

 

c) Fond mobility UK: vyhlášeno podzimní kolo, interní termín stanoven na 

27. 10. 2020, 12:00 hodin. Zadán požadavek na RUK, aby přístup do 

aplikace Fondu mobility měl prod. Z. Doležal. 

 

d) GAUK: vyhlášeno 18. kolo GAUK - interní termín stanoven na 8. 11. 2020, 

24:00 hodin, zřízeny přístupy do aplikace pro sekční proděkany a proděkana 

pro studijní záležitosti; zachován přístup pro děkana fakulty a prod. J. 

Sgalla.  

 

e) Evropská rada pro výzkum (ERC) 

i) Národní informační den o grantech ERC proběhl 23. září 2020, 

účastnili se ho zástupci MFF UK včetně reprezentace OVZS a prod. 

Z. Doležala.  

ii) Informace pracovištím: kdo bude chtít podávat žádosti o grant ve 

výzvě 2021, má nejvyšší čas dát to vědět OVZS, aby se mu dostalo 

rad a individuální pomoci s přípravou žádostí. Do přípravy rozpočtu 

projektu by OVZS rádo zapojilo také vedoucí pracovišť.  

V souvislosti s tímto sdělením se děkan ujistil, že o ERC na fakultě 

nadále pečuje v rámci pipe-line prof. Z. Strakoš a po administrativní 
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stránce Mgr. M. Vítková. Co se týká termínů, ty jsou na OVZS. Prod. 

Z. Doležal toto potvrdil.  

iii) Termín workshopu „HOW TO WRITE A COMPETITIVE 

PROPOSAL?“ je předběžně plánován na období 23. 11. - 4. 12. 2020. 

Podmínkou účasti na workshopu jsou kvalitně připravené části žádosti 

- CV, Track record a Abstract, které byly diskutovány s OVZS 

a následně s prof. Z. Strakošem. Tedy musejí být již ve velmi 

pokročilém stádiu příprav zhruba do konce října.  

iv) OVZS se obává rizika, že nebude vyhlášena soutěž ERC-CZ, v níž by 

mohl uspět Dr. Schwarzacher (hodnocení „A“ v ERC starting 2020). 

Na dotaz děkana uvedl prod. Z. Doležal, že o věci nic bližšího neví.  

 

f) Schmidt Science Fellows 2021: za Univerzitu Karlovu byly podány dvě 

nominace; jedna z MFF UK (RNDr. Jiří Kratochvíl), druhá z PřF UK.  

 

g) Program Start (Igráček) - dosavadní aktivity na MFF UK: níže je informace 

od RNDr. Z. Bubeníkové, Ph.D.: 

i) Seminář pro uchazeče o grant konaný on-line přes aplikaci Zoom dne 

25. 6. 2020. Seminář byl zaměřen na základní informace ke 

grantovému programu Start (příprava návrhu projektu, rozpočet, 

hodnocení projektu, realizace, změny v projektu). Účastnilo se 105 

zájemců.  

ii) Seminář pro uchazeče o grant konaný on-line přes aplikaci Zoom dne 

21. 9. 2020. Seminář byl zaměřen na psaní projektu v IS Věda. 

Účastnilo se 94 zájemců.  

iii) Průběžná metodická pomoc doktorandům při přípravě návrhů 

projektů.  

Zájemci o účast v Programu Start: do 24. 9. 2020 se přihlásilo 

30 doktorandů (hlavních řešitelů), kteří budou psát projekty, lze tedy zatím 

očekávat, že se bude podávat 30 projektů. Na řešení projektů by se mělo 

účastnit odhadem 94 doktorandů. Podrobnější informace o řešitelích jsou 

v tabulce: 

 

Počet projektů v jednotlivých sekcích je následující: 

Sekce Projekty Počet studentů 

Matematická  4 16 

Fyzikální  15 48 

Informatická 11 30 

CELKEM  30 94 

 

Děkan informaci doplnil o čerstvé sdělení pror. J. Konvalinky ze zasedání 

Rozšířeného kolegia rektora, znějící v tom smyslu, že lze žádat o projekt 

Start i projekt GAUK; teprve kdyby žadatel (týká se hlavního řešitele) získal 

projekty oba, musí se rozhodnout pro jeden z nich.  

   

h) Prod. Z. Doležal se na poradě na RUK dověděl mj., že odbor zahraničních 

vztahů spolupracuje s firmou DERS (programovací zakázky se týkají tvorby 

databáze zahraničních styků, vyúčtování CP aj.). Podobně si jmenovanou 

společnost najímá RUK na databáze pro granty (GaP 2/0). Možná by stálo 

za úvahu o těchto projektech vědět více a případně se k nim připojit/využít 
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jich. Děkan k tomu uvedl, že pokud by měli členové vedení podněty 

k problematice IT, bude na zasedání KD přizván fakultní koordinátor Dr. 

P. Zakouřil. Dále děkan podotkl, že zakázka na centrální ekonomický 

systém UK byla po třech letech opakovaného odvolávání se neúspěšných 

uchazečů zrušena a bude vypsáno nové výběrové řízení.  

 

i) Ostatní výzvy byly jako obvykle rozeslány přes ovzs-l a jsou na webu.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací 

činnost na vysoké škole (T: 30. 9. 2020). Dosud nepřišel žádný návrh. 

 

Prod. M. Vlach 

b) Předmět Ochrana duševního vlastnictví je řádně vypsán a bude vyučován 

distančně na platformě MS Teams; přihlášeno je několik studentů. 

 

c) Fakultní školy: dne 24. 9. 2020 proběhla prezenční akce pro Fakultní školy, 

přijely 4 skupiny žáků, byly rozděleny do skupin, z nichž žádná nepřesáhla 

počet 15 osob. Účastníci se postupně vystřídali na pracovištích AÚ UK, KFA, 

KG a KFPP, kde pro ně byly připraveny experimenty a různé zajímavosti. 

 

d) Jubilejní promoce plánované na letošní podzim: stříbrné (3. 10. 2020) a zlaté 

(24. 10. 2020) jsou zrušeny. Úsilí organizátorů je napnuto k uspořádání 

náhradních promocí v roce 2021.   

 

e) Námět na přistoupení k členství DigiKoalice (https://digikoalice.cz/). 

DigiKoalice spadá pod Národní pedagogický institut České republiky, 

odborným pracovníkem je Mgr. Petr Naske, absolvent MFF UK. UK sice 

členem DigiKoalice je, ale MFF UK by v případě svého členství získala více 

výhod (vč. propagace kurzů CŽV atp.). Mgr. L. Veverka po dohodě s prod. 

M. Vlachem zaslal vyjádření, že fakulta nemá námitky, pokud z toho 

nevyplývají nějaké hlubší závazky. Přípravou přihlášky k podpisu byla 

pověřena Mgr. L. Forstová. 

 

Děkan 

f) Děkan jmenoval k 15. 9. 2020 předsedou fakultní komise pro studentské 

granty proděkana pro studijní záležitosti doc. M. Kulicha a na jeho návrh pak 

členem komise prof. Jaromíra Antocha. Složení komise, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni 

struktura/katedra/oddeleni?code=8108 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Žádný příspěvek.   

 

 

https://digikoalice.cz/
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni%20struktura/katedra/oddeleni?code=8108
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni%20struktura/katedra/oddeleni?code=8108
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD vzalo na vědomí informaci o ukončených a probíhajících akcích SB. Aktuálně 

jde zejména o úpravu prostor bývalé knihovny v trojském objektu, které by měly 

být využity částečně pro rozšíření bufetu a částečně jako respirium pro studenty. 

Odhadované náklady se pohybují ve statisících Kč. 

 

 

 

Prod. M. Vlach 

b) Fakultní/univerzitní pivo: tisková konference a ohlášení soutěže na vizuál „Pěkný 

číslo hledá svoji tvář“ bude v Kampusu Hybernská 15. 10. 2020 od 10:30 hod. 

Z pochopitelných důvodů nebude ochutnávka na místě, prod. M. Vlach se pokusí 

po dohodě s pivovarem a VÚPS zajistit nalahvování degustačních vzorků. Příští 

týden vyjde avízo pro novináře a pozvánky (bude nutno potvrdit účast), za MFF 

UK bude zváno stávající a minulé vedení MFF UK, dále předseda AS MFF UK 

a předsedkyně SKAS, dále vedení UK, vybraní zástupci pivovaru a VÚPS 

a novináři. 

Stalo se po KD: S ohledem na vyhlášení nouzového stavu prod. M. Vlach 

informoval zúčastněné strany, že tisková konference neproběhne v původně 

plánovaném formátu, ale bude pouze podepsáno Memorandum o vzniku 

společného produktu, a fakulta/univerzita vydá tiskovou zprávu.  

 

c) Partnerský program  

i) Před podpisem je smlouva s novým partnerem – firmou COMPELSON. 

ii) Obnovují se smlouvy startovních partnerů, na rozdíl od první vlny 

koronaviru, kdy byly nové smlouvy prodlužovány o 6 měsíců (tj. 18 měsíců 

celkem), bude nyní zachováno 12 měsíců, dle standardů Partnerského 

programu. 

iii) Debaty o vzniku možného spin-offu mezi (MFF) UK a ÚFCH JH AV ČR 

a firmou OZM se výrazně neposunuly. CUIP opakovaně žádal kontakt na 

externího partnera, zatím bez odezvy (ze strany ÚFCH JH AV ČR). Možná 

je také forma licencování. 

 

d) Prezentace témat partnerských firem studentům: namísto prezenční akce, jaká 

proběhla v říjnu 2019, budou firmy v partnerském programu osloveny, zda si 

přejí, aby jejich témata byla prezentována na webu fakulty, případně mohou 

témata upravit. Koncept slidů by zůstal stejný jako vloni. Následně by šla 

informace o tom do stud-l. 

 

e) Dny firem: prezenční veletrh bude zrušen, nahradí ho on-line projekt 

„GetConnected“. Za vedení bude řešit prod. M. Vlach.  

 

f) Kampus Hybernská: KD vzalo na vědomí situační zprávu od prod. M. Vlacha. 

Záležitostmi Kampusu se zabývalo také RKR dne 29. 9. 2020. Děkan ocenil 

pracovní nasazení prod. M. Vlacha pro danou věc a jeho zvyšující se angažmá 

v ní; současně vyjádřil přání, aby se nestalo překážkou pro plnění úkolů člena 

vedení fakulty.  
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Vlach 

a) Ke dni 1. 9. 2020 nastoupila na OFSKP Klára Školníková, M.A. 

 

Prod. J. Sgall 

b) Návrhy na prodlužování pracovních smluv OA a AVP a jejich prodiskutování 

vědeckou radou MFF UK: proces zatím zůstane zachován; nakolik a jak dlouho, 

to zváží děkan ve spolupráci s prod. Z. Doležalem, hlavně s ohledem na 

připravovaný kariérní řád UK. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Firma Avast se dotázala, zda by měla MFF UK zájem spolupodílet se na 

propagaci spotu Avast podporuje českou vědu a české studenty a zda by souhlasila 

s umístěním svého loga ve spotu. Prod. M. Vlach, po dohodě s vedoucím OPMK, 

vydal souhlasné stanovisko; náhled spotu dostali zmiňovaní k náhledu. 

 

b) MFF UK byla oslovena portálem Reflex.cz, pod jehož taktovkou má vzniknout 

populárně-naučné video na téma „reálná/nereálná fyzika vs. film Tenet“, kde bude 

probrána tematika kvantové fyziky a času a film Tenet režiséra Christophera 

Nolana (viz např. https://www.csfd.cz/film/693159-tenet/prehled/). Po oslovení 

některých kolegů vytipoval vedoucí OPMK, po dohodě s prod. M. Vlachem, prof. 

P. Krtouše, který účast přislíbil. Natáčení proběhne v týdnu od 5. 10. 2020.  

 

c) Studentům nastupujícího 1. ročníku fakulty byl rozeslán dotazník vyhotovený ve 

spolupráci s FF UK a Sociologickým ústavem. Poděkování za spolupráci patří dr. 

J. Vinopalovi z FF UK a Mgr. L. Veverkovi a Ing. M. Němcové z MFF UK. 

Získané výsledky budou na fakultě reflektovány. Pokud bude nutné, oznámení 

o dotazníkovém šetření bude zasláno přes STUD ve dvou vlnách. 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Na zasedání RKR dne 29. 9. 2020 poděkovala pror. R. Wildová jmenovitě doc. 

C. Bromovi a dr. T. Hannemann za jejich velkou pomoc s projektem think tanku 

Vzdělávání21.  

 

b) Rektor UK ocenil na zasedání VR UK dne 24. 9. 2020 významné jubilanty, mezi 

nimi také dvě osobnosti MFF UK. Zlatou medaili Univerzity Karlovy převzala 

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., stříbrnou medaili UK prof. RNDr. Ladislav 

Skrbek, DrSc. Více na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10821&locale=cz 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dve-medaile-pro-matfyz 

 

https://www.csfd.cz/film/693159-tenet/prehled/
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10821&locale=cz
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dve-medaile-pro-matfyz
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c) KD vzalo se souhlasem námitek na vědomí, že děkan odešle pror. J. Konvalinkovi 

e-mail, signalizující znepokojení nad zprávami o vývoji v oblasti financování 

vědy z evropské úrovně, jak jsou popsány v otevřeném dopisu viz: 

   https://friendsoftheerc.w.uib.no/the-letter/ 

a současně vyjadřující podporu jednáním o financování vědy, která doc. 

J. Konvalinka po/vede jak z pozice prorektora Univerzity Karlovy, tak z pozice 

člena RVVI. Děkanovu informaci doplnil prod. L. Skrbek, člen vědecké rady UK. 

Znění e-mailu vychází z textu připraveného prof. J. Nešetřilem, děkan dopis 

konzultoval s prof. Z. Strakošem a prof. J. Kratochvílem.  

 

 

Jednání skončilo v 12:13 hodin. 

Příští zasedání se bude konat 7. 10. 2020, nejspíš opět formou videokonference.  

 

Zapsala:    

T. Pávková 

https://friendsoftheerc.w.uib.no/the-letter/

