
 

 

Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 21. října 2020  

formou videokonference 

(akademický rok 2020/2021) 

 

Přítomni: 

 

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

J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach (od 9:07 do 11:58 a od 13:00 do 14:07); j. h. 

P. Schmidtová 

na bod sub 4c) přizván C. Matyska (zúčastnil se od 10:18 do 12:08). 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin. 

 

 

 

PŘEDŘAZENÉ BODY 

  

I. Organizační a administrativní záležitosti spojené s řízením fakulty 
 

Děkan 

1. Sdílené úložiště pro dokumenty předkládané k projednání či pro informaci KD 

funguje vcelku dobře, děkan by jen uvítal jasnější rozlišení bodů programu na ty, 

které slouží jako podklad k projednání/rozhodnutí, a ty, které slouží pro informaci. 

Do první skupiny patří body k projednání, k úvaze, k diskusi, k rozhodnutí nebo 

(i formálnímu) schválení v KD;  dále ty, které implikují jakýkoli úkol pro některého 

z členů vedení, byť by měly "informační" charakter. V informační části jde o zprávy 

referující o dokončené/završené činnosti, kterou se kdokoli z vedení zabýval, 

zejména v části "K projednání" na některé z předchozích schůzí KD, dále o 

informace týkající se dokončených/završených činností relevantních oddělení 

děkanátu či vztahující se k akcím, jejichž konání by KD mělo dostat na vědomí, a 

dále informace přicházející z RUK, MŠMT apod., pokud nevyžadují reakci nebo 

činnost MFF UK (pak patří spíše do první části). 

 

 

II. Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 

 

Tajemník 

1.  Hlášení o počtech zaměstnanců a studentů fakulty pozitivně testovaných 

nebo dlících v karanténě se podává jednou za týden. K datu 12. 10. 2020 byli 

nahlášeni 3 nově pozitivně testovaní zaměstnanci a 3 v karanténě, u studentů je tento 

stav 11/10, celkem tedy 27 osob. Čísla o týden později: zaměstnanci 5/2, studenti 

4/3, celkem 14 osob. Celkový úhrn za univerzitu nevykazuje nijak alarmující čísla, 

relativně dost nemocných je zaznamenáno na kolejích a na LF UK v Plzni. Na přání 

prod. J. Sgalla sdělí příště tajemník čísla rozdělená ještě podle sekcí.     
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A.    K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku: KD doporučilo navrhnout dva 

tituly vydané autory z MFF UK v roce 2019, a sice učebnici Milana Hladíka 

Lineární algebra (nejen) pro informatiky, viz: 

http://matfyzpress.cz/informatika/218-linearni-algebra-nejen-pro-

informatiky.html?search_query=hladik&results=1 

a učebnici Stanislava Daniše Atomová fyzika a elektronová struktura látek, viz: 

http://matfyzpress.cz/fyzika/194-atomova-fyzika-a-elektronova-struktura-

latek.html 

Znění statutu ceny tomuto postupu nijak nebrání, viz: 

https://cuni.cz/UK-4844.html 

Návrhy na RUK vypraví OVZS, T: 23. 10. 2020.   

 

b) KD doporučilo postoupit vědecké radě MFF UK návrh na udělení čestného titulu 

emeritní profesor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Karlu Zimmermannovi, DrSc. 

Upravené podklady mělo předem k dispozici. 

Stalo se po KD: VR MFF UK návrh na svém jednání dne 4. 11. schválila. N8vrh 

bude postoupen rektorovi UK..  

 

c) Spolupráce s Íránem, Sýrií a Libyí: v rámci webináře k problematice 

internacionalizace lidských zdrojů ve vědě a výzkumu a představení služeb 

Euraxess se na OVZS dostala nová informace související se zaměstnáváním 

Íránců a občanů z dalších zemí, které jsou bezpečnostním rizikem a jsou na ně 

uvaleny sankce, totiž že pokud chce fakulta někoho z rizikových zemí zaměstnat, 

musí předložit jeho náplň práce a uvést, s čím a s jakými přístroji bude pracovat; 

toto pak posoudí Finanční a analytický ústav MF ČR (Mgr. Petr Korbáš). Jde o 

informaci novou jak pro OVZS, tak pro ZO. Po diskusi KD doporučilo, aby 

OVZS spolu se ZO navrhlo administrativní postup, který pak kolegium posoudí.  

Z: prod. Z. Doležal.  
 

d) Nevyčerpané finanční prostředky institucionální podpory na dlouhodobý 

koncepční rozvoj výzkumné organizace (tedy prostředků na programy Progres, 

Primus, UNCE, Donatio apod.) za rok 2020, nad rámec limitu 5 % FÚUP, je třeba 

oznámit na RUK do 31. 10. 2020. Ve stejné lhůtě RUK očekává dostat sdělení o 

případném prodloužení projektů Primus, které by jinak měly končit k 31. 12. 

2020. OVZS žádá tyto informace získat nejpozději 31. 10. 2020. Děkan doporučil, 

aby OVZS rozeslalo tento požadavek rovnou na pracoviště/řešitelům/sekčním 

proděkanům. V tomto nebo jiných podobných případech není třeba čekat na 

jednání kolegia děkana. Prod. Z. Doležal vyjádřil domněnku, že věc se bude 

možná harmonizovat v rámci UK, protože případná vratka by nebyla určena 

ministerstvu. Děkan tedy požádal prod. Z. Doležala, aby zjistil, co přesně RUK od 

fakult žádá dostat a zda jde o pouhou evidenci na UK, nebo o ještě další kroky. 

Vedení se shodlo na tom, že vratky nad limit 5 % neočekává, resp. považuje za 

nežádoucí.   

 

http://matfyzpress.cz/informatika/218-linearni-algebra-nejen-pro-informatiky.html?search_query=hladik&results=1
http://matfyzpress.cz/informatika/218-linearni-algebra-nejen-pro-informatiky.html?search_query=hladik&results=1
http://matfyzpress.cz/fyzika/194-atomova-fyzika-a-elektronova-struktura-latek.html
http://matfyzpress.cz/fyzika/194-atomova-fyzika-a-elektronova-struktura-latek.html
https://cuni.cz/UK-4844.html
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e) KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Doležala o poznatcích ze včerejší porady 

na RUK, týkající se projektů Progres. Od 1. 1. 2022 má být program Progres 

nahrazen programem s pracovním názvem Progres 2. Bude stanoveno maximálně 

45 vědních oblastí na UK. Na MFF UK se řeší mj. 4 minoritní projekty Progres. 

Děkan se vyslovil pro účast zástupců i těchto minoritních projektů na dalších 

jednáních. Děkan prodiskutuje s prod. Z. Doležalem a s řešiteli změnu koncepce 

programů Progres spočívající v oborovém přístupu k vytváření programů ze 

současné alokace financí na fakulty. Prod. Z. Doležal zjistí, zda je přípustná účast 

jednoho pracovníka na více než jednom projektu Progres.  

 

f) K informaci prod. L. Skrbka, že VR UK bude 22. 10. 2020 projednávat mj. návrh 

na jmenování doc. B. Jurča profesorem, sdělil děkan, že byl informován a že ho 

kvůli jeho účasti na zasedání VR PřF UJEP v Ústí nad Labem na jednání VR UK 

zastoupí proděkan pro matematickou sekci prof. V. Dolejší.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) KD schválilo návrh prod. M. Kulicha zrušit všechny promoce plánované do konce 

roku 2020. Důvodem je neutěšená epidemiologická situace. (Dopis od odboru pro 

studium a záležitosti studentů RUK sdělující, že kolegium rektora UK dne 

19. 10. 2020 rozhodlo zrušení promocí do konce kalendářního roku 2020, byl na 

fakultu doručen e-mailem až v 15:21.) Co se týká podrobného harmonogramu 

akademického roku a způsobu jeho úprav vynucených epidemií, doporučilo 

kolegium zjednodušit ho na základní data o semestru, zkouškovém období apod., 

naopak vynechat údaje o jednorázových akcích typu DOD, děkanský sportovní 

den. Návrh takové kostry harmonogramu připraví prod. V. Kuboň ve spolupráci 

s vedoucí STUD a děkanem. Aktuální informace jsou podle potřeby zveřejňovány 

na „covidové“ webové stránce.  

 

b) Děkan souhlasil s tím, aby prod. M. Kulich rozeslal garantům studijních programů 

následující pokyny: 

i) Garanti, tajemníci kateder ani vyučující nechť nedávají studentům rady 

ohledně uznávání předmětů. To je plně v kompetenci proděkana pro studijní 

záležitosti a toho je také třeba konzultovat. Např. neexistuje možnost uznat 

volitelný předmět za povinně volitelný. 

ii) Jestliže se mění počet kreditů přidělovaných za předmět, je třeba vždy 

předmětu přiřadit nový kód. Jinak se zpětně změní připsané kredity 

i studentům, kteří tento předmět absolvovali před změnou kreditů. 

iii) V 1. semestru magisterského studia by neměly být žádné prerekvizity 

(zejména ne prerekvizity na bakalářské předměty: jde o oddělená studia).  

 

c) (Navazuje na bod 2. a) zápisu z KD konaného 7. 10. 2020.) Kolegium 

pokračovalo v diskusi o návrhu zřídit funkci koordinátora studijního programu 

v rámci sekcí. Prod. M. Kulich nedoporučil námět prod. J. Sgalla, aby roli 

koordinátora zastával pracovník na pozici lektora. Prod. M. Kulich projedná s 

didaktickými katedrami koordinátora učitelských programů. Závěry debaty 

začlení do další verze písemného návrhu, finální znění se stane podkladem pro 

vydání směrnice děkana.  
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d) KD schválilo nominace na Cenu rektora UK tak, jak je předložil a materiály k nim 

předem poskytl prod. M. Kulich:  

 Cena prof. PhDr. Václava Příhody - učitelské programy, Bc. úroveň: Lydia 

Ceháková, Fyzika zaměřená na vzdělávání 

 Cena prof. PhDr. Václava Příhody - učitelské programy, Mgr. úroveň: 

Ivana Špilínková, Učitelství fyziky - Učitelství matematiky 

 Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského - přírodovědné obory, Bc. 

úroveň: Bc. Marian Poljak, Obecná informatika. 

 

e) Bolzanova cena: KD doporučilo přihlášku Terezy Uhlířové. Po administrativní 

stránce nominaci zajistí STUD. 

 

Prod. V. Kuboň 

f) (Navazuje na bod 2. c) zápisu z KD konaného 7. 10. 2020.) Kolegium děkana 

prodiskutovalo návrh na zavedení funkce vedoucího učitele studijní skupiny 

(VUS). Písemný podklad předložil prod. V. Kuboň. Instituce VUS je zamýšlena 

pro studenty prvního ročníku bakalářského studia, pro každý kroužek jeden VUS. 

Kolegium materiál prodiskutovalo a uložilo prod. V. Kuboňovi připravit na příští 

zasedání KD návrh znění příslušného opatření děkana. Zároveň kolegium pověřilo 

prod. V. Kuboně a předsedkyni Studentské komory AS MFF UK zajistit po 

vydání děkanova opatření koordinaci vedoucích učitelů studijních skupin 

a studentských průvodců.  

Děkan nevidí důvod pro zavedení pravidelného příplatku za výkon funkce VUS, 

mj. i proto, že to bude funkce dočasná; jako přiměřená se jeví mř. odměna od 

sekčního proděkana.  

 

g) Kolegium děkana projednalo podmínky přijímacího řízení do doktorských 

studijních programů pro řízení konané v roce 2021, jak je navrhl prod. V. Kuboň. 

Doporučilo předložit návrh ke schválení Akademickému senátu MFF UK na jeho 

zasedání 18. 11. 2020. 

Stalo se po KD: Návrh podmínek byl předsedovi a jednateli senátu zaslán 

v předepsané lhůtě nejdéle 21 dní před ohlášeným termínem zasedání, konkrétně 

27. 10. 2020. 

  

Děkan 

h) V souvislosti s nutností jmenovat novou Disciplinární komisi (DK) požádal děkan 

sekční proděkany, aby mu do pátku 23. 10. 2020 navrhli jména alespoň pěti členů 

akademické obce z řad zaměstnanců, kteří by mohli působit jako řádní členové 

DK (3 osoby) resp. jako náhradníci (2 osoby). Funkční období současné DK končí 

28. 11. 2020, předpokladem pro jmenování nových členů a náhradníků je souhlas 

akademického senátu fakulty na jeho zasedání 18. 11. 2020. Termín pro 

předložení této věci senátu připadá na 28. 10. 2020.  

Stalo se po KD: Děkan předložil senátu návrh na složení DK 27. 10. 2020.  

 

i) Po projednání s vedoucím KTV Mgr. T. Jarošem a se souhlasem vedení fakulty se 

s ohledem na stávající hygienickou situaci ruší děkanský sportovní den plánovaný 

na čtvrtek 12. 11. 2020. V tento den se bude konat výuka podle rozvrhu, a to ve 

formě, jaká bude v té chvíli aktuální (distanční, prezenční či hybridní). 
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Prod. M. Vlach 

j) Den otevřených dveří: KD přijalo návrh prod. M. Vlacha upustit od pořádání 

prezenční části akce a tedy přistoupit v souladu s Příkazem děkana č. 6/2020, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-6-2020 

ke konání pouze distanční besedy o studiu dne 24. 11. 2020 od 17:00.  Informace 

o tom bude umístěna na fakultním webu, text připraví děkan s prod. M. Vlachem. 

Současně ji bude šířit OPMK.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník fakulty 
a) Kolegium se seznámilo s návrhem Příkazu děkana č. 7/2020, dislokační výměr. 

Návrh komentoval prod. L. Skrbek. Prod. M. Vlach požádal o kontrolu správnosti 

výčtu místností, který se vztahuje k OPMK, neboť při zřízení OPMK v roce 2018 

byl počet místností o jednu menší, a proto nechá prod. L. Skrbek věc ještě jednou 

prověřit správou budov. Věcně nemělo kolegium děkan k vydání příkazu žádné 

další poznámky. 

Stalo se po KD: Obsah aktuálního příkazu není chybný, je v souladu 

s pasportizací budovy, a proto ho děkan vydal. Viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-7-2020 

 

b)    Kolegium souhlasilo s návrhem tajemníka fakulty, aby MFF UK coby 

pronajímatel nevyužila možnosti dané jí nájemními smlouvami a s ohledem na 

současnou situaci nezvýšila nájemcům nájemné na rok 2021 o inflaci. Týká se 

restaurace Profesní dům na MS, bufetu v Troji a krámku Ing. Bicana u budovy na 

MS.  

 

          

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD schválilo upravený výkaz výměr k projektové dokumentaci akce "Úprava 

chladicího systému datového centra UK MFF Troja" a souhlasilo se zahájením 

výběrového řízení na dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

(předpokládaná cena: nižší než 6 mil. Kč).  

 

b) Plán investičních aktivit MFF UK na období 2021-2023 (navazuje na bod 4.a) 

zápisu z KD konaného dne 30. 9. 2020). Prod. L. Skrbek za fakultu nahlásil tyto 

akce: (i) Půdní vestavba v objektu Ke Karlovu 3, (ii) Výměna fasád a střešního 

pláště objektu Poslucháren a (iii) objektu Těžkých laboratoří Troja. Potud se nic 

nezměnilo, údaje byly ale vloženy do jiné tabulky, a proto ji prod. L. Skrbek 

kolegiu předložil. Tabulka obsahovala ještě další položky, které už se ale netýkaly 

resortu proděkana pro rozvoj. Ještě během jednání KD bylo zjištěno, že jde 

o projektové aktivity a je o nich informována dr. Z. Bubeníková. Děkan požádal 

prod. L. Skrbka, aby e-mailem zjistil detaily u vedoucí odboru projektové podpory 

Mgr. J. Baťkovou a záležitost sledoval.  

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.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-7-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-7-2020
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Doc. C. Matyska 

c) KD vzalo na vědomí informace o aktuální situaci v přípravě projektů OP JAK, 

jakýchsi následníků projektů OP VVV. Příslušné dokumenty byly předem 

k dispozici ve společném úložišti. Od 5. 2. 2019, kdy o věci doc. C. Matyska 

kolegiu prvně referoval, se mnoho nezměnilo. Novinky, budou-li nějaké, sdělí 

doc. C. Matyska celému kolegiu bezodkladně.  

 

Prod. M. Vlach 

d) Další potenciální spin-off na MFF UK (tým prof. Skopala): KD vzalo na vědomí 

informaci o dosavadním jednání a nemělo námitky proti tomu, aby v nich CUIP 

a prod. M. Vlach pokračoval. Děkan požádal prod. M. Vlacha, aby zjistil význam 

věty „odděleno od licence na stávající duševní vlastnictví“. 

 

e) KD souhlasilo s vyhlášením vnitřní soutěže na realizaci tematických okruhů na 

roky 2021–2022, doplňující celouniverzitní Opatření č. 3, tj. „Rozvoj flexibilních 

forem vzdělávání“ pro akademické pracovníky a studenty MFF UK, a to až do 

výše 40 tis. Kč/rok, např. na podporu elektronizace studijních materiálů, 

interaktivních forem výuky, využití distančních forem výuky, elektronickou 

archivaci studijních textů apod. Případné připomínky k navrženému textu 

vyhlášení soutěže mohou členové KD poslat děkanovi do 25. 10. 2020. 

     Stalo se po KD: Soutěž byla vyhlášena zveřejněním na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/soutez-na-realizaci-to/2020 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Žádný příspěvek.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Kampus Hybernská (KH): KD vzalo na vědomí informace o vývoji v této věci, 

např. že existuje příslib cca 400 tis. Kč na zřízení/vybavení tzv. Mini science 

centra; prod. M. Vlach přihlásil fakultu ke garanci za Mini science centrum 

(společně s FF UK a PřF UK), dále jako jednoho z hlavních garantů Herního 

inkubátoru, příp. Galerie vědeckého obrazu (společně s FF UK) a garanta 

realizace dalších vybraných akcí (např. pro Fakultní školy, popularizační 

přednášky, FotoFest (ve spolupráci s AV ČR) atd.). Partnerská smlouva mezi 

Magistrátem HMP (MHMP), UK a z.ú. se připravuje k podpisu na listopad 2020. 

MHMP předběžně slíbil financovat stavební úpravy KH nejen do konce roku 

2020, ale i v letech dalších. Finanční spoluúčast MFF UK by mohla jít na vrub 

plánovaných institucionálních plánů (cca 300 tis. Kč z „fakultních“ a cca 400 tis. 

Kč z „centrálních“ prostředků).   

 

b) Prod. M. Vlach vedl jednání s Českou televizí - začíná se připravovat pokračování 

seriálu Datová Lhota, jehož vysílání se předpokládá v období (nejdříve) podzim 

2022/jaro 2023, autoři dr. P. Ježek, doc. C. Brom i společnost CZ.NIC mají o 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/soutez-na-realizaci-to/2020
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projekt zájem. Česká televize jedná ještě s dalším partnerem, od MFF UK žádá 

projednat věcné plnění a finanční vklad ve výši 150-200 tis. Kč. Náklady na první 

sérii činily pro fakultu 180 tis. Kč a dělily se o ně v poměru jedna ku jedné sekce 

informatiky a rozpočet PR, rozdělené do 2 let. Protože první série pořadu měla 

velký úspěch – stala se nejsledovanějším autorským seriálem jara 2020 na ČT:D – 

přijalo kolegium děkana doporučení prod. M. Vlacha a přislíbilo dalšímu jednání 

o výrobě seriálu podporu morální i finanční.   

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Děkan kolegiu předložil do prvního čtení návrh aktualizace Směrnice děkana 

č. 1/1999, poskytování tvůrčího volna; návrh prof. J. Kratochvíla opatřil svými 

komentáři k diskusi. Debata v KD ukázala na potřebu další právní konzultace, 

s jejím výsledkem děkan kolegium seznámí na příštím jednání dne 4. 11. 2020.  

 

 

 

B. PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Předběžný program VR MFF UK dne 4. 11. 2020 je následující (jména jsou 

uvedena bez titulů): 

- habilitační řízení: J. Velímský, M. Kruliš, M. Bulíček 

- uznání habilitace: M. Vohralík 

- návrh na jmenování prof. K. Zimmermanna emeritním profesorem UK 

- návrh na změnu v osobě koordinátora projektu Progres Q49 (V. Dolejší 

nahradí M. Rokytu).  

Prod. J. Sgall sdělil, že předloží jeden návrh na prodloužení pracovní smlouvy 

OA, další návrhy předloží prod. J. Franc.  

 

b) Kariérní řád UK - harmonogram přípravy (informace T. Smužové z RUK):  

- příprava pilotního projektu na fakultách, které se do pilotu přihlásily -říjen 

až prosinec 2020 

- provedení pilotu - leden a únor 2021 

- sběr zpětné vazby a výsledků z pilotu, úprava dokumentů - březen a duben 

2021 

- materiály ke schválení KR, RKR, AS - do léta 2021 

- následně: tvorba fakultních dokumentů (podzim 2021) 

- v průběhu roku 2022 všechny fakulty schválí vlastní dokumenty. 

Jak uvedl děkan, z harmonogramu vyplývá, že VR MFF UK se bude i nadále 

zabývat návrhy na prodlužování pracovních smluv odborných asistentů 

a akademických vědeckých pracovníků do doby, než bude kariérním řádem tato 

činnost přenesena na tzv. hodnoticí komise.   

 

c) Záměr RUK rozšířit v souvislosti s prodlužováním meziuniverzitní dohody 

s Universidad de Chile tuto spolupráci i do akademické oblasti a zorganizovat on-
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line setkání všech, kdo by o spolupráci měli zájem: jména případných zájemců 

o takovou spolupráci a o účast na on-line setkání očekává RUK dostat nejpozději 

do 6. 11. 2020, OVZS o den dříve. Se jmenovanou univerzitou zatím probíhá 

v rámci uzavřené meziuniverzitní dohody pouze výměna studentů, MFF UK 

začala na stávající meziuniverzitní dohodě participovat teprve nedávno (zájem 

o kooperaci projevila KMA). OVZS rozeslalo/rozešle via ovzs-l. 

 

d) Bylo podepsáno MoU s National Space Organization, National Applied Research 

Laboratories, Taiwan, R.O.C. 

 

e) On-line setkání UK a Brown University na téma konkretizace MoU v současných 

i budoucích podmínkách se uskuteční 23. 10. 2020 v 16 h. Za MFF UK se ho 

zúčastní (jména jsou uvedena bez titulů): Z. Doležal, J. Trlifaj, M. Menšíková a P. 

Tejcová. 

 

f) MŠMT vyzvalo k předkládání dokumentace pro mezinárodní peer-review 

hodnocení VVI ČR. Navazující informace: pokud jde o případné nové zájemce - 

hlavní řešitele/spoluřešitele nových projektů VVI, interní termín OVZS pro 

odevzdání kompletní dokumentace v listinné podobě trvá v případě hlavních 

řešitelů do 1. 12. 2020, jsou třeba tři vyhotovení plus jedna kopie, na kterou 

připojí podpis vedoucí pracoviště a příslušný sekční proděkan. U nových 

spoluřešitelů vyžaduje OVZS vyjádření souhlasu vedoucího pracoviště a sekčního 

proděkana se  zapojením spoluřešitelů do VVI, a to na kopii rozpočtu a 

případných dalších dokumentů, které budou pro tyto účely zasílat hlavním 

řešitelům. Interní termín OVZS je opět 1. 12. 2020. Stávající hlavní řešitelé a 

spoluřešitelé VVI byli informováni e-mailem. KD - zejména sekční proděkani - 

vzali informaci na vědomí. 

 

g) Výsledky 13. výzvy Fondu post-doc UK: za MFF UK byly k podpoře schváleny 

dva návrhy na pobyt vědeckých pracovníků. Podporu získali: Gaël Bastien, Ph.D., 

z KFKL a Alban Sigfried Antoine Fichet z KSVI. Další dva návrhy z MFF 

schváleny nebyly.  

 

h) Fond mobility UK: byly provedeny a současně s vyhlášením kola soutěže 

zavedeny (málo přehledné) změny v elektronické aplikaci, bez předchozího 

proškolení/informace. RUK požaduje v jedné kategorii soutěže souhlas 

zahraničních profesorů (kvůli GDPR), ale formulář není zatím k dispozici. OVZS 

v této věci s RUK jedná. 

 

i) Do 5. výzvy TAČR ÉTA bylo za MFF UK podáno celkem 9 projektů. Ve 

4 případech je z fakulty hlavní řešitel (2 projekty má dr. B. Vidová Hladká, po 

1 projektu dr. M. Holub a dr. J. Klímek), v 5 případech jde z hlediska MFF UK 

o projekty spoluřešitelské (doc. J. Hlaváčová, doc. P. Pecina, dr. Z. Loebl, dr. J. 

Gemrot, doc. M. Kopa). Prod. M. Vlach poznamenal, že žádostí je velmi mnoho, 

očekávaná úspěšnost bude zhruba 10 %.  

 

j) Projekty financované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: na MŠMT 

bylo z MFF UK podáno celkem 20 žádostí, z toho 10 žádostí o prodloužení 

projektu a převod prostředků v programech Mobility a 10 žádostí v programu 
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Inter-Excellence. Až MŠMT vydá rozhodnutí, bude potřeba vrátit část přidělené 

dotace a s ní i poměrnou část režie. 

 

k) Návrh na doplnění OR GAUK o člena v sekci Matematika schválila vědecká rada 

fakulty 7. 10. 2020, materiály byly postoupeny na RUK.  

Stalo se po KD: doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D., byl jmenován členem OR GAUK 

(sekce B-přírodní vědy, skupiny MAT-Matematika), s účinností od 21. 10. 2020.  

 

l) GAČR vyzvala k nominaci na členy hodnoticích panelů (T: 30. 11. 2020, interní 

termín: 25. 11. 2020). OVZS pošle pokyny včetně seznamu stávajících 

a odcházejících členů panelů, a sice do 23. 10. 2020. Návrhy sekcí posoudí KD na 

svém jednání 4. 11. 2020.   

 

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

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Vlach 

a) Smlouva o spolupráci při monitoringu a dotazníkovém šetření mezi studenty 

prvního ročníku MFF UK byla podepsána. Šetření, vzniklé ve spolupráci s FF UK 

a Sociologickým ústavem AV ČR, probíhá, studenti budou obesláni ještě ve druhé 

vlně, poté budou získaná data analyzována a vyhodnocena. Zprávu dostane KD. 

 

b) Pracovní skupina pro Fakultní školy doporučila uzavřít smlouvu s Gymnáziem 

Opatov (jako s jedinou pro letošní rok). Fakultním školám bude zaslán tradiční 

vánoční dárkový balíček (kniha z nakl. MatfyzPress, fakultní kalendář atp.). 

Setkání s řediteli a zástupci Fakultních škol, konané obvykle v rámci Dne 

otevřených dveří MFF UK, bude odloženo, předběžně na leden 2021, jestliže to 

situace v tu dobu umožní. Fakultní školy také dostaly nabídku na seminář k 

distanční výuce, který pořádá RNDr. Z. Koupilová, Ph.D., z Katedry didaktiky 

fyziky MFF UK. 

 

c) Vznikla stránka v redakčním systému fakultního webu:  

https://www.mff.cuni.cz/…phd.  

Poděkování za spolupráci v této souvislosti patří pracovníkům ÚTF MFF UK a 

Bc. J. Suchomelovi z OPMK. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník fakulty 
c) Pronájem Strouhalovy posluchárny pro akci „Bludné balvany“ byl nedávno 

kolegiem děkana schválen (s podmínkou dodržení podmínek obecně platných pro 

pořádání akcí): akce se však neuskuteční, protože organizátoři od jejího pořádání 

ustoupili. 

 

d) Informace z porady tajemníků 

- informace k pojistné analýze majetku UK zpracované novým makléřem 

(společnost SATUM), 

https://www.mff.cuni.cz/%E2%80%A6phd
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- informace k přípravě veřejné zakázky na ekonomický informační systém, 

- příprava podkladů k opatření rektora pro prodej nemovitého majetku UK. 

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) „Rekonstrukce katedrového objektu Troja (ZTI, VZT, cirkulace)“ - v rámci 

odstraňování vad a nedodělků této stavební akce zbývá provést výměnu vadných 

regulačních ventilů STAD a doladit regulaci soustavy. Časový předpoklad: konec 

října 2020.  

 

b) V minulém týdnu byly dokončeny stavební akce „Kotelna Karlín“ a „Výtahy v TL 

a OP v Troji“, probíhá konečná fakturace. 

 

c) Tabulka s výkladem o nápisu, umístěným nad vchodem do pavilonu IMPAKT, je 

hotová, grafička ji předala správě budov. Tabulka bude osazena v interiéru 

budovy, po předchozí konzultaci s arch. Jarošem. 

 

d) SB stále čeká na vyjádření státního podniku Povodí Vltavy k projektu "Lapol 

Troja".  

 

e) Projekt "Půdní vestavba KK3": projektová dokumentace byla doplněna o poslední 

žádané doklady a předložena stavebnímu úřadu. Stavební úřad zjišťuje - podle 

dostupných informací vedoucího SB - stanovisko památkářů.  

 

Prod. M. Vlach 

f) Partnerský program 

i) Fakultní partneři byli informováni o aktuálních možnostech 

spolupráce; kontaktní osoby ve spolupráci s OFSKP připraví ppt. 

prezentaci s tématy studentských prací; prezentace bude pak 

zveřejněna na webu MFF UK. 

ii) Do partnerského programu přistupují nové firmy, např. firma 

Compelson; v přípravě jsou dvě nová strategická partnerství 

(PricewaterhouseCoopers a PureStorage, návrhy smluv zatím čekají 

na právní posouzení jmenovaných společností).  

iii) V ideové rovině je memorandum o partnerství s Albi.cz. 

 

g) Z CPPT přišlo několik námětů na možnou spolupráci, ale protože jsou 

orientované převážně na vojenský výzkum, posoudí jejich vhodnost pro nabízení 

pracovištím fakulty nejprve prod. M. Vlach a teprve pak je bude OFSKP šířit.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 
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a) Do výběrového řízení na pozici tajemníka MFF UK se k datu uzávěrky dne 15. 

10. 2020 přihlásilo 22 uchazečů a uchazeček. Komise pro výběrové řízení 

doporučila, aby do druhého kola postoupilo 7 z nich.  

 

Prod. M. Vlach 

b) Připravuje se stránka fakulty na portálu pracovních příležitostí, viz: 

 www.researchjobs.cz  

Již nyní jsou na tento portál agregovány informace o volných pracovních pozicích 

na MFF UK.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Dne 15. 10. 2020 bylo podepsáno memorandum o vzniku společného produktu 

„πvO“ s názvem Pěkný číslo:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/univerzitni-pivo-miri-do-vyroby 

V návaznosti na memorandum byla vyhlášena soutěž o vizuál, viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/pekny-cislo-hleda-tvar. 

KD vzalo na vědomí čerstvé informace prod. M. Vlacha o e-mailové a telefonické 

komunikaci s JM ohledně piva.  

 

b) MFF UK jedná o vhodnosti zapojení se do spolupráce s projektem Fourier, 

právně zaštiťovaným spolkem Centrum politických studií (CPS), který působí na 

celé universitě. Jednalo by se v první fázi o cca 3-6 workshopů ročně na středních 

školách; finanční zajištění (např. ve formě stipendia, neboť se jedná o studenty 

fakulty atp.) bude ještě otázkou jednání. 

 

c) Ohlasy na udělení Nobelovy ceny za fyziku 2020 - viz např. Věda24 na ČT (prof. 

J. Bičák):  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11633975240-veda-

24/220411058340032/obsah/794596-nobelova-cena-fyzika  

či na portálech UK (dr. O. Pejcha):  

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10883&locale=cz . 

 

d) MatfyzPress 

i) Probíhá jednání o získání práv na 2 vybrané nové knihy do Edice 

popularizace s plánem vydání do konce roku 2021.  

ii) Nový e-shop má zpoždění, dané do značné míry situací na MFF UK a také 

změnami procesu platby kartou. Do e-shopu by se v budoucnu mohl vhodně 

integrovat i prodej e-skript, ovšem za předpokladu změny koncepce fakultní 

vydavatelské politiky (změny předpisů, podpora ze sekcí atp.). 

 

e) Nový portál: 

    https://www.ukforum.cz/   

je internetovou verzí univerzitního časopisu Forum. 

 

f) Podnět RUK na vznik společné univerzitní fotobanky: RUK plánuje vznik 

„promo“ ilustračního alba (fotografie budov, insignií, studentů, funkcionářů 

fakult, významných vědců atd.). V návaznosti na to MFF UK navrhuje založit 

http://www.researchjobs.cz/
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/univerzitni-pivo-miri-do-vyroby
https://www.matfyz.cz/clanky/pekny-cislo-hleda-tvar
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11633975240-veda-24/220411058340032/obsah/794596-nobelova-cena-fyzika
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11633975240-veda-24/220411058340032/obsah/794596-nobelova-cena-fyzika
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10883&locale=cz
https://www.ukforum.cz/
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(byť i jen pro Matfyz) fakultní fotobanku, propojenou s fotobankou centrální. 

Možná by šlo v této souvislosti využít redakční webový systém fakulty, je to ale 

otázka financí. 

 

g) Univerzitní nástěnný kalendář: jeden z měsíců bude věnován prof. Z. Strakošovi, 

fotografie budou pořízeny v posluchárně M1 na Karlově.  

 

 

h) Vyšly tyto zajímavé články: 

- Rozhovor s prod. M. Vlachem nad projekty Matfyzu a podpoře učitelů:  

https://blog.avast.com/…-uk 

- Úspěch studentů KFPP MFF UK:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/s-fyzikou-povrchu-do-

sveta 

- Softwarový nástroj pro vývoj léčiv, vč. onemocnění COVID-19: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/software-z-matfyzu-

pomaha-ve-vyzkumu-covid-19 

- Matematika koronaviru:  

https://www.matfyz.cz/clanky/matematika-koronaviru-exponenciala-vs-

logisticka-krivka 

- Virtuální konference ICHEP 2020: 

https://www.matfyz.cz/clanky/virtualni-konference-priblizila-vedu-

lidem 

- Noc vědců, plánovaná na konec listopadu 2020, bude mít výhradně on-line 

formu.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) V úterý 20. října t. r. se konalo poslední rozloučení s emeritním děkanem fakulty 

prof. RNDr. Ivanem Netukou, DrSc. Nekrolog je na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-ivan-netuka 

 

b) V reakci na námět prod. J. France týkající se oběhu dokumentů na fakultě 

doporučil děkan více využívat elektronický systém spisové služby (ESSS), např. 

schvalovací proces v rámci ESSS je poměrně efektivní; děkan tento nástroj 

používá a akceptuje.   

 

 

Zasedání skončilo v 14:07 hodin. 

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://blog.avast.com/cs/rozhovor-o-vyvoji-mezinarodne-uspesne-hry-attentat-1942-a-nepodpore-vzdelavani-budoucich-ucitelu-ohrozenych-oboru-s-doc.-martinem-vlachem-z-mff-uk
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/s-fyzikou-povrchu-do-sveta
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/s-fyzikou-povrchu-do-sveta
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/software-z-matfyzu-pomaha-ve-vyzkumu-covid-19
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/software-z-matfyzu-pomaha-ve-vyzkumu-covid-19
https://www.matfyz.cz/clanky/matematika-koronaviru-exponenciala-vs-logisticka-krivka
https://www.matfyz.cz/clanky/matematika-koronaviru-exponenciala-vs-logisticka-krivka
https://www.matfyz.cz/clanky/virtualni-konference-priblizila-vedu-lidem
https://www.matfyz.cz/clanky/virtualni-konference-priblizila-vedu-lidem
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-ivan-netuka

