
Zápis 5. schůze kolegia děkana konané dne 4. 11. 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; j. h. P. Schmidtová 

přizváni: V. Baumruk (k bodu sub 4. f)), A. Pelikánová (k bodu sub 3. b)) 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemník 

1. Informace o počtu zaměstnanců a studentů MFF UK s pozitivním testem na COVID-19 

a zařazených do karantény. K datu 26. 10. 2020: zaměstnanci 3 pozitivní test, 

2 v karanténě, studenti 2 pozitivní test, 1 v karanténě; podle sekcí: F 3, I 3, M 1, děkanát 1. 

K datu 2. 11. 2020: zaměstnanci 4 pozitivní test, 1 v karanténě, studenti 3 pozitivní test, 

1 v karanténě; podle sekcí: F 4, I 2, M 1, KTV 1, děkanát 1. V univerzitním součtu lze 

vysledovat mírně sestupnou tendenci počtu nemocných. Informaci doplnil děkan v tom 

smyslu, že všichni kolegové a kolegyně ze ZO prodělali do 24 hodin po oznámení 

onemocnění jednoho ze zaměstnanců ZO test, všichni s výsledkem „negativní“.  

 

Děkan 

2. V souvislosti s blížícím se koncem kalendářního roku a s Příkazem tajemníka č. 1/2020 

děkan upozornil - zejména sekční proděkany - na nutnost dočerpání finančních prostředků 

a příslušných částí dovolených zaměstnanců.  

Vydání Příkazu tajemníka č. 1/2020, k zajištění zpracování roční účetní závěrky za rok 

2020, vzalo KD na vědomí. Výnos je na fakultním webu zde: 

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

tajemnika/prikaz-tajemnika-c-1-2020 

 

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal, děkan 

Děkan předeslal, že body, navržené ze strany OVZS do přípravy jednání, revidoval, po 

předchozím jednání s vedoucí OVZS.   

a) Spolupráce s Íránem, Sýrií a Libyí (navazuje na jednání KD dne 21. 10. 2020, viz 

bod A1c) zápisu) – KD schválilo následující postup. 

i) Situace, kdy občané jmenovaných států již na MFF UK zaměstnáni jsou 

(momentálně jsou na fakultě zaměstnáni občané Íránu a Sýrie, týká se KDSS 

a ÚFAL): zaměstnanecké oddělení (ZO) požádá příslušná pracoviště fakulty, 

aby písemně specifikovala náplň práce zaměstnanců, a sice podle požadavku 

Finančního a analytického ústavu Ministerstva financí (FAÚ). Běžný popis 

práce na fakultě totiž neobsahuje údaje o tom, s čím a s jakými přístroji 

zaměstnanec pracuje. Vedoucí ZO předá tyto informace vedoucí OVZS, aby 

je OVZS odeslalo k posouzení do FAÚ. OVZS do seznamu vepíše 

i zahraniční studenty, jejichž jména poskytl doc. P. Kolman.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-%20tajemnika/prikaz-tajemnika-c-1-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-%20tajemnika/prikaz-tajemnika-c-1-2020
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ii) Přijímání nových pracovníků z rizikových zemí: vedoucí OVZS oslovila, na 

doporučení děkana, univerzitní Staff Welcome Center, s podnětem řešit tuto 

agendu centrálně v rámci univerzity; dostala příslib, že věc bude projednána 

s pror. J. Škrhou. KD doporučilo, aby s návrhy na přijetí pracovníků 

z rizikových států (míněno přijetí do pracovního poměru nebo návrh na 

uzavření DPČ) kontaktovali Staff Welcome Center UK cestou OVZS. 

 

b) RUK vyzval fakulty k podání návrhů na kandidáty do hodnoticího panelu SCI 

programu START: vybrány budou sice 3 návrhy, ale RUK žádá dostat návrhů více, 

pro případ, že by panel musel posuzovat větší počet projektů. KD akceptovalo 

návrh OVZS, aby sekční proděkani poslali na OVZS nejpozději do 9. 11. 2020, 

12:00, nominace takto: za fyzikální sekci 4 návrhy, za sekce matematickou 

a informatickou po 3 návrzích. Návrhy musejí obsahovat jména kandidátů, jejich 

specializaci a jejich stručné CV nebo odkaz na webovou stránku s CV.  

Zásady programu Start jsou popsány v Opatření rektora č. 19/2020, viz: 

https://cuni.cz/UK-10158-version1-or_2020_19.pdf 

 

c) Výzva k podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR, viz:  

https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-3/ 

OVZS zaslalo sekčním proděkanům rekapitulaci fakultních nominací za poslední 

roky, tabulka byla v podkladech k dispozici i celému vedení. Prod. Z. Doležal nechá 

tabulku aktualizovat, aby odrážela změny v názvech některých panelů, a rozeslat ji 

sekčním proděkanům do pátku 6. 11. 2020. Předběžný seznam jmen navrhovaných 

kandidátů předloží prod. Z. Doležal na jednání KD dne 18. 11. 2020, definitivní 

a plně vybavený návrh určený pro RUK pak OVZS dostane do 25. 11. 2020.   

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Kolegium pokračovalo v diskusi o ustanovení funkce koordinátorů studijních 

programů. Podkladový materiál upravený ve smyslu debaty na KD konaném dne 

21. 10. 2020 předložil prod. M. Kulich. Odborná kvalifikace pro roli koordinátora 

studijního programu se předpokládá stejná, jakou má garant studijního programu, 

tzn. alespoň jmenování docentem. Prod. J. Sgall uvedl, že kolegium informatické 

sekce zasedá příští týden, jednání se přislíbili zúčastnit oba studijní proděkani. Prod. 

M. Kulich bude kontaktovat didaktické katedry ohledně koordinátora studijních 

programů v oblasti učitelství. Znění směrnice děkana o ustanovení funkce 

koordinátorů navrhne prod. M. Kulich ke schválení KD dne 18. 11. 2020. Výnos 

bude účinný od 1. ledna 2021.  

 

b) Kursy U3V v LS 2020/2021: kolegium podpořilo navržený plán na otevření osmi 

distančních semestrálních kursů v příštím letním semestru, s poplatkem za 

přednášky v kurzech à 250,- Kč. Prod. M. Vlach připomněl, že členové spolku 

Matfyz Alumni a klubu Alumni UK požívají slevu. 

Stalo se po KD: Prod. M. Kulich musí záměr na otevření výše uvedených kursů 

projednat s RUK.  

   

c) Bolzanova cena UK: KD podpořilo, po oslovení ze strany RUK, dodatečnou 

nominaci Mgr. Alexandra Slávika, Ph.D., na Bolzanovu cenu za disertační práci 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
https://cuni.cz/UK-10158-version1-or_2020_19.pdf
https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-3/
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Classes of modules arising in algebraic geometry (4M1 Algebra, teorie čísel 

a matematická logika). Prod. M. Kulich sdělí toto stanovisko na RUK; současně 

upozornil, že přihlášky je potřeba posílat na RUK s vyjádřením fakulty, viz: 

https://cuni.cz/UK-381.html 

 

Prod. V. Kuboň 

d) Návrh Směrnice děkana č. 16/2020, působnost vedoucích učitelů studijních skupin, 

kolegium schválilo po ideové stránce, s tím, že děkan ve spolupráci se studijními 

proděkany text upraví ve smyslu diskuse.  

Stalo se po KD: Děkan seznámí s novou směrnicí Akademický senát MFF UK na 

zasedání 18. 11. 2020.  

 

e) Jako aktuální vyvstaly dvě otázky vztahující se k podmínkám přijímacího řízení. 

i) Koordinátoři projektu LCT Erasmus Mundus (v rámci ÚFAL) informovali 

prod. V. Kuboně o zavedení nového typu zkoušky/zkoušek z angličtiny 

v rámci TOEFL, a sice TOEFL At Home. Fakulta zkoušku z TOEFL uznává, 

prod. V. Kuboň přesto prověří, zda je nutné, aby se k uznání uvedeného typu 

zkoušky zvlášť vyjádřil akademický senát. 

Stalo se po KD: Podle zjištění prod. V. Kuboně není schválení ze strany 

senátu zapotřebí.    

ii) Slovní hodnocení namísto klasifikační známky a jeho započítávání do 

studijního průměru: po diskusi kolegium doporučilo, aby studijní proděkani 

věc konzultovali s bývalým proděkanem pro studijní záležitosti doc. 

F. Chmelíkem.  

Stalo se po KD: Prod. Kulich věc konzultoval a doporučil postupovat stejným 

způsobem, jakým v předchozích případech postupoval doc. F. Chmelík. 

Děkan 

f) Návrh novely Studijního a zkušebního řádu UK (Dílčí změna Studijního 

a zkušebního řádu UK, čj. 221/b/2020) a Rigorózního řádu UK (Dílčí změna 

Rigorózního řádu UK, čj. 221/a/2020), spočívající především v možnosti 

distančních forem zkoušení. Připomínky k návrhům mají být doručeny legislativní 

komisi AS UK do 10. 11. 2020, 12:00, interní termín pro členy KD děkan stanovil 

na 9. 11. 2020.  

Stalo se po KD: Ve stanovené lhůtě, tj. 10. 11. 2020, odeslal děkan za vedení fakulty 

dvě drobné připomínky. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník fakulty 
a) Návrh Příkazu děkana č. 8/2020, k provedení inventarizace majetku a závazků na 

MFF UK: diskuse ukázala na drobné nedostatky v textu, a proto děkan požádal, aby 

mu členové KD sdělili, pokud možno obratem, své případné další připomínky. 

Tajemník fakulty nechá na HOSP prověřit správnost složení fakultní inventarizační 

a likvidační komise. Prod. J. Sgall se dotázal na inventuru v pavilonu IMPAKT. 

Prod. V. Dolejší konstatoval, že za matematickou sekci je text v pořádku.  

Stalo se po KD:  Děkan dne 6. 11. 2020 příkaz po provedení nezbytných úprav 

vydal, viz:  

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

dekana/prikaz-dekana-c-8-2020 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
https://cuni.cz/UK-381.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-8-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-8-2020
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b) Návrh směrnice děkana o pravidlech pro kalkulaci nákladů za plnění poskytované 

mezi útvary a činnostmi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy: 

k projednání byla přizvána navrhovatelka předpisu Ing. A. Pelikánová, aby blíže 

osvětlila smysl výnosu. KD vzalo její vysvětlení na vědomí a ponechalo v rukou 

děkana, aby směrnici po úpravě některých formulací textu vydal.  

Stalo se po KD: Předkladatelka směrnice, po diskusi s děkanem fakulty, které se 

uskutečnilo 10. 11. 2020, návrh přepracuje.  

 

c) Závěrka hospodaření fakulty k 30. 9. 2020: příslušné materiály byly kolegiu 

k dispozici předem. KD vzalo bez připomínek na vědomí, že tajemník fakulty 

poslal návrh závěrky předsedovi EK AS MFF UK a že jako obvykle se nad návrhem 

závěrky sejdou tajemník, vedoucí HOSP a reprezentace ekonomické komise 

senátu. Schůzku dohodl tajemník na čtvrtek 12. 11. 2020, 13:00 hodin. 

 

Děkan  

d) Finanční vyrovnání za výuku mezi MFF UK a PřF UK: děkan poslal sekčním 

proděkanům na vědomí výsledek vyrovnání. Po zaplacení faktury ze strany PřF UK 

budou příslušné částky připsány ve prospěch rozpočtů příslušné sekce.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD schválilo zadat vytvoření studie proveditelnosti nové serverovny v prostoru 

garáží v Troji (Z: SB). Jako podklad kolegium mělo interní materiál Koncepce High 

Performance Computing (2021-2030), vytvořený kolektivem autorů z MFF UK 

pod vedením Mgr. Z. Mašína, Ph.D. 

 

b) Pasportizace budov fakulty: ve fyzikální sekci je aktualizace hotová, v matematické 

sekci ke změnám nedošlo, zbývá ještě zkontrolovat pasportizaci v informatické 

sekci. Z: prod. L. Skrbek.   

 

Prod. M. Vlach 

c) Licenční smlouva o poskytnutí služeb pro firmu Datlowe (týká se ÚFAL): že 

smlouva je fakticky před podpisem, to se dověděl prod. M. Vlach neoficiální cestou; 

informace o připravované smlouvě, spadající do oblasti transferu poznatků, zcela 

obešla děkanát. KD pověřilo prod. M. Vlacha, aby jednal s CUIP o případném 

uzavření memoranda, zaručujícího, že CUIP bude fakultu vždy informovat 

o připravovaných smlouvách týkajících se jejích pracovišť. Sekční proděkani 

připomenou ve svých sekcích, že jednání s CUIP směřující k uzavření smlouvy 

o transferu vědeckých poznatků se musejí vést cestou OFKSP, což je také dáno 

Směrnicí děkana č. 2/2019.  

 

Děkan 

d) Tzv. Kulaté stoly ke Strategickému záměru UK na období 2021-2025 - stůl 

prostřený na 5. 11. 2020: pokyn z RUK, aby se za fakultu připojilo on-line nejvýše 

15 účastníků, bude podle děkanova odhadu bez problémů dodržen.  

Na sdíleném úložišti KD je Návrh plánu investičních aktivit pro období 2021-2030. 

Děkan konstatoval, že dokument byl na fakultu doručen několika cestami a že ho 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
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na pokyn pana rektora zaslal jak vědecké radě fakulty, tak jejímu akademickému 

senátu. Pro informaci KD poskytl dokument prod. L. Skrbek.  

 

e) Materiál Vize uspořádání Kampusu Albertov: k dispozici byl dokument ve znění 

z června tohoto roku i ve verzi novější, totiž z 3. 11. 2020. Děkan informoval 

o svém jednání s děkanem PřF UK prof. J. Zimou a připomínkách PřF UK. Dále 

vzalo KD na vědomí komentář člena Pracovní skupiny Kampusu Albertov prof. 

V. Baumruka a souhlasilo s návrhem, aby termín „vědecká rada“ kampusu byl 

nahrazen pojmem „výzkumná rada“; s tím předloženou vizi schválilo. Děkan uvedl, 

že s budováním a později s provozem Kampusu Albertov je pro fakultu spojena 

povinnost finanční spoluúčasti, a ta bude zjevně vzrůstat.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Poskytování tvůrčího volna: návrh směrnice, která nahradí dosud platnou Směrnici 

děkana č. 1/1999, její předkladatel prof. J. Kratochvíl i děkan konzultovali 

s právníky. Jak návrh směrnice opatřený komentáři a shrnutím od JUDr. 

M. Semíkové, tak vyjádření Mgr. P. Chrásky byly v podkladech pro jednání. Děkan 

seznámil kolegium ještě s výsledkem své osobní konzultace s JUDr. 

M. Semíkovou. Právní stanoviska shodně říkají, že pracovník, kterému bylo 

poskytnuto tvůrčí volno, nemůže být zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu. Po 

diskusi kolegium doporučilo vytvořit interní regule pro dlouhodobé zahraniční 

pobyty pracovníků fakulty. Definitivní znění novely směrnice o poskytování 

tvůrčího volna předloží děkan ke schválení na zasedání KD dne 18. 11. 2020.  

 

b) Definice pojmu „akademický pracovník“ a její obsah je stále komplikovanější až 

protichůdný, děkan proto požádal o stanovisko předsedu Legislativní komise AS 

UK; dosud zůstává bez odpovědi. Postavení pracovníků Katedry tělesné výchovy 

vyřeší aktualizované popisy práce, Z: prod. V. Dolejší. Jinak zůstává problém 

„akademický pracovník“ stále otevřený.  

Stalo se po KD: popisy práce tří pracovníků KTV jsou připraveny k aktualizaci 

a  jsou podrobeny náhledu právníka. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Den otevřených dveří 2020: prezenční část je zrušena, na 24. 11. 2020 se připravuje 

distanční provedení. OPMK obešle (přes koordinátory sekcí) pracoviště s informací 

o natočení celofakultního propagačního videa. Kvůli zajištění jednotné koncepce 

videofilmu byla oslovena externí firma. Ta stráví na fakultě zhruba tři natáčecí dny. 

Cílem je vytvořit pěkné a v jistém smyslu nadčasové video. 

 

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
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7. RŮZNÉ 

 

Prod. J. Franc 

a) KD vzalo s uspokojením na vědomí a současně podpořilo iniciativu prod. J. France 

směřující k uspořádání akce Matfyz v pohybu jako náhradu za zrušený děkanský 

sportovní den. Studenti mohou úspěšnou účastí získat zápočet z předmětu 

NTVY006 „Zájmová tělesná výchova“. Náčrt sportovních aktivit byl v podkladech, 

na přípravě bude pokračovat Katedra tělesné výchovy ve spolupráci se studenty. 

Děkan osobně akci podporuje a nabídl jí udělit svou záštitu.  

Stalo se po KD: Akce byla zveřejněna 11. 11. 2020, soutěžní období trvá od 12. 11. 

2020 do 20. 12. 2020, podrobnosti viz: 

https://ktv.mff.cuni.cz/sportovni-akce-matfyz-v-pohybu/ 

 

Prod. V. Dolejší 
b) Využívání ESSS k internímu schvalování dokumentů (navazuje na e-mail ze dne 

22. 10. 2020 od vedoucího zaměstnaneckého oddělení, týkající se schvalování 

návrhů na přijetí do pracovního poměru, na mzdové úpravy, na uzavírání DPP 

a DPČ apod.): děkan v diskusi upozornil, že DPP a DPČ schvaluje tajemník fakulty, 

nikoli děkan, a takto je třeba nastavit v ESSS schvalovací proces.  

Stalo se po KD: Děkan požádal zejména sekční proděkany, aby šířili na 

pracovištích následující instrukce ZO.  

DPP a DPČ podepisuje na fakultě za zaměstnavatele tajemník. Při listinném oběhu 

dostává zaměstnanecké oddělení (ZO) dohody o provedení práce nebo dohody 

o pracovní činnosti vzápětí po jejich parafě proděkanem a ZO poté dohody 

předkládá k podpisu tajemníkovi fakulty. Elektronický oběh těchto dokumentů by 

měl být analogický. Jde o pracovně právní vztah, proto by měly být podpis 

zaměstnance i podpis tajemníka na výtisku dohody. Pro schvalování v ESSS 

doporučuje ZO postupovat následujícím způsobem:  

i) zaměstnanec podepíše dohodu fyzicky; protože dále poputuje dohoda via 

ESSS v oskenované podobě, akceptuje ZO tuto formu, čili dohodu 

oskenovanou s podpisem zaměstnance; 

ii) schvalovací proces v ESSS je třeba nastavit jako „sekvenční“, takto:  

nositel grantu/příkazce rozpočtu  -> vedoucí pracoviště/ osoba, která přebírá 

práci (je-li odlišná od kterékoli z osob v procesu) -> příslušný proděkan; 

konečným adresátem/příjemcem je vedoucí ZO Mgr. T. Jančák; 

iii) Mgr. T. Jančák dokument vytiskne a předá k fyzickému podpisu tajemníkovi 

fakulty, případně k podpisu digitálnímu.  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) OVZS odeslalo na RUK informace ohledně převodu nevyčerpaných finančních 

prostředků na projekty financované z institucionálních prostředků, řešené na MFF 

UK (za jednotlivé projekty a programy PROGRES, PRIMUS, UNCE, výzkumnou 

podporu Donatio Universitatis Carolinæ a 4EU+). 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
https://ktv.mff.cuni.cz/sportovni-akce-matfyz-v-pohybu/
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b) GAČR: dne 2. 11. 2020 byly vyhlášeny výsledky soutěže na podporu projektů 

GAČR EXPRO a GAČR Junior Star s počátkem řešení v r. 2021. Za MFF UK (ani 

za UK!) nikdo v soutěži GAČR EXPRO neuspěl; MFF UK podala celkem 8 návrhů.  

V soutěži Junior Star získaly finanční podporu 4 návrhy z MFF UK, přičemž 

1 projekt spadá do matematické sekce (řešitel dr. V. Kala z KA), viz informace na 

fakultním webu:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matematik-vitezslav-kala-

ziskal-grant-junior-star 

3 projekty do sekce fyzikální (řešitelé: dr. J. Stráský z KFM, dr. O. Chrenko 

z AÚUK a dr. P. Čermák z KFKL). Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/grant-junior-star-podpori-i-

trojici-fyziku 

Celkem bylo z MFF UK předloženo 23 návrhů. Podrobnější informace o všech 

podaných žádostech udávala tabulka, kterou mělo KD v materiálech. Děkan 

vyjádřil zájem o posudky na projekty. Podle prod. J. France dává Grantová agentura 

ČR vědět, kdy jsou posudky k dispozici/ke stažení.  

 

c) Program Start (někdejší Igráček): do soutěže bylo z MFF UK odesláno 39 projektů 

s celkovým počtem 142 doktorandů jako účastníků. Rozpočet všech projektů na 

2 roky představuje částka 93 193 704 Kč, z toho režie pro MFF UK činí 13 979 056 

Kč. Předpokládá se, že reálně má fakulta šanci získat podporu na 15-20 projektů 

(spíše větších), tedy zhruba polovinu žádaného finančního objemu.  

Podle přehledu vypracovaného dr. Z. Bubeníkovou jsou počty projektů rozdělené 

podle sekcí následující: 

 

Sekce Projekty Počet studentů Rozpočet v Kč Režie v Kč 

Matematická  7 25 17 824 752  2 673 713  

Fyzikální  22 85 54 094 248  8 114 137  

Informatická 10 32 21 274 704  3 191 206  

Celkem  39 142 93 193 704  13 979 056  

 

       Děkan vyslovil na adresu dr. Z. Bubeníkové poděkování za její zprávu.  

 

Prod. M. Vlach 

d) Byl zveřejněn aktuální žebříček Best Global Universities porovnávající úroveň 

vědecké činnosti vysokých škol, a to na základě třinácti ukazatelů postihujících 

reputaci, excelenci, intenzitu a spolupráci v oblasti výzkumné činnosti. Ve třech 

oborech, jimiž jsou matematika, fyzika, botanika a zoologie, se pracoviště 

Univerzity Karlovy nacházejí v první stovce. Například ve fyzice obsadila 

univerzita 71. místo a předstihla tak americkou Johns Hopkins University, 

německou Humboldt-Universität zu Berlin či britskou King's College London. Více 

na:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/univerzita-karlova-obhajila-

postaveni-v-zebricku-best-global-universities 

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matematik-vitezslav-kala-ziskal-grant-junior-star
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matematik-vitezslav-kala-ziskal-grant-junior-star
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/grant-junior-star-podpori-i-trojici-fyziku
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/grant-junior-star-podpori-i-trojici-fyziku
https://www.usnews.com/education/best-global-universities?int=top_nav_Global_Universities
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/univerzita-karlova-obhajila-postaveni-v-zebricku-best-global-universities
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/univerzita-karlova-obhajila-postaveni-v-zebricku-best-global-universities
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Kolegium schválilo odpověď, kterou připravil prod. M. Kulich v reakci na stížnost 

na průběh výuky v učitelských kursech CŽV. Ze záležitosti plyne potřeba zlepšit 

organizaci těchto kursů a lépe informovat uchazeče i studující. Prod. M. Kulich 

odpověď odešle, s vedoucí KDM věc již projednal.  

 

Prod. V. Kuboň 

b) Dohoda o vzájemné spolupráci mezi MFF UK a PřF UK při uskutečňování 

bakalářských a magisterských studijních programů je po kontrole právníků 

připravena k podpisu.  

Stalo se po KD: Oba děkani smlouvu podepsali dne 9. 11. 2020. 

 

Prod. M. Vlach 

c) Dne 25. 10. 2020 skončilo dotazníkové šetření mezi studenty 1. ročníku, provedené 

na základě smlouvy s FF UK. Šetření se zúčastnilo na 300 studentů. Ukázku 

odpovědí na tzv. volnou otázku poskytl prod. M. Vlach kolegiu předem 

v materiálech. Komplexně zpracovaná studie by měla být hotova začátkem prosince 

2020, stane se podkladem pro úpravy dotazníku určeného pro anketu v roce 2021; 

stejné dotazníkové šetření je plánováno uskutečnit na konci 1. ročníku, na stejném 

vzorku studentů.  

 

d) Letošní novinkou pro právě nastupující posluchače prvního ročníku bakalářského 

studia jsou „průvodci životem na Matfyzu“, více na:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/starsi-studenti-nabizeji-

pomocnou-ruku-prvakum 

 

Děkan 

e) KD vzalo na vědomí, že nejsou evidovány žádné žádosti o finanční podporu 

z Fondu Karla Urbánka (stáže v USA). Lhůta pro jejich podávání uplynula 30. 10. 

2020. Příčiny jsou zřejmé.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Žádný příspěvek. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o obsahu schůzky, která se 

uskutečnila dne 2. 11. 2020 na Karlově za účasti jeho, děkana, tajemníka fakulty, 

vedoucí HOSP a vedoucího SB a věnovala se investicím MFF UK v roce 2020, 

plánu investic na rok 2021 a výhledu do let dalších. Dne 5. 11. 2020 se prod. 

L. Skrbek, tajemník fakulty a vedoucí SB sejdou v Troji s provozovatelkami 

trojského bufetu rozšíření provozu bufetu (během jednání kolegia přišla zpráva, že 

Povodí Vltavy schválilo akci „LAPOL“, což byl jeden z předpokladů pro 

zamýšlené rozšíření bufetu).  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/starsi-studenti-nabizeji-pomocnou-ruku-prvakum
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/starsi-studenti-nabizeji-pomocnou-ruku-prvakum
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Stalo se po KD: Prod. L. Skrbek poslal dne 4. 11. 2020 pracovištím e-mail, aby 

požadavky na investiční akce a na opravy navržené k zařazení do plánu správy 

budov na rok 2021 posílala do konce listopadu t. r. elektronicky na adresy 

proděkana pro rozvoj a vedoucího SB.  

Kolegium přijalo návrh prod. L. Skrbka důkladně probrat rozvoj fakulty na příští 

roky v pracovní skupince, jejímiž členy budou děkan, tajemník fakulty současný 

a případně i ten budoucí (konkurs právě běží), sekční proděkani, vedoucí 

hospodářského oddělení. Svolavatelem je prod. L. Skrbek. Adaptaci tzv. rotundy 

v malostranské budově (dosud sloužila jako počítačová laboratoř) považuje prod. 

L. Skrbek za separátní záležitost, a proto se jí pracovní skupina nebude zabývat.  

 

b) Zajištění místností pro pracovníky děkanátu, s cílem celý tento administrativní 

aparát soustředit do jedné budovy, a to Ke Karlovu 3: prod. L. Skrbek předestřel 

možnosti, jak tento požadavek naplnit; jsou to: (i) půdní vestavba KK3 (stále se 

čeká na schválení stavebního úřadu vs. památkářů), s odhadnutým rozpočtem 30 

mil. Kč, (ii) adaptace zasedací místnosti v suterénu KK3 vedle podatelny, (iii) nové 

využití místnosti Knihovny MFF UK v prvním poschodí KK3, (iv) nové využití 

jedné ze dvou místností nacházejících se mezi zasedací místností ve druhém 

poschodí KK3 a posluchárnou  M1, (v) adaptace posluchárny M5 (ale tu si přeje 

část akademické obce zachovat pro výuku). Prod. L. Skrbek předloží popsanou 

situaci k diskusi pracovní skupině, zmíněné v předchozím bodě tohoto zápisu. 

Výsledný návrh řešení pak přednese celému vedení fakulty.    

 

c) (Navazuje na bod sub B) 4. d) tohoto zápisu.) Plán investičních aktivit Univerzity 

Karlovy pro období 2021-2030: fakultní výhled na delší období zahrnuje zejména 

opláštění Těžkých laboratoří (havarijní stav, zatéká tam a hrozí nebezpečí 

kontaminace radioaktivními látkami) a opláštění Objektu poslucháren v Troji. Tyto 

akce, s odhadnutým rozpočtem zhruba 93 a 80 mil. Kč (detaily byly v materiálech 

pro jednání KD), nezvládne fakulta financovat z vlastních zdrojů, navíc do podzimu 

2021 nebude vědět, zda je RUK zařadí mezi akce univerzitou podporované. 

Z tohoto důvodu se hledají i jiné možnosti/zdroje financování, byť s podstatnější 

spoluúčastí fakulty. Spolu s navrženou výstavbou nové serverovny v Troji (prostor 

garáží) a smluvně podchycenou povinností 10% spoluúčasti na realizaci Kampusu 

Albertov není myslitelné uskutečnit výše jmenované investice bez významné 

pomoci z vnějších zdrojů, a proto bude vedení fakulty stát brzy před rozhodnutím, 

které z akcí udělí prioritu.  

 

 

Prod. M. Vlach 

d) Partnerský program: obnovuje se většina stávajících smluv, s výjimkou dvou, 

v jejichž případě se kontaktní osoby z MFF UK vyjádřily, že s danými firmami 

nejsou ve spojení a firmy že nereagují ani na e-maily ani na jiné urgence.  

 

e) Spolupráce s firmou Probos: přes veškerou vynaloženou snahu se nepodařilo nalézt 

v informatické sekci vhodnou formu kooperace. Jakkoliv se zdá, že CPPT vnímá 

spolupráci se jmenovanou společností jako důležitou/zajímavou, vyhodnocení od 

oslovených informatických pracovišť ukazuje, že by šlo o tvorbu SW, tj. zakázku 

bez výzkumného potenciálu, nenaplňující podstatu smluvního výzkumu s možností 

vstupu do Partnerského programu.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
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Prod. M. Vlach i nadále trvá na svém stanovisku, že kontaktování pracovníků 

fakulty v těchto záležitostech spadá do kompetence OFSKP, naopak není rolí jiných 

útvarů CPPT nevyjímaje.  

 

f) Připravuje se memorandum o spolupráci mezi MFF UK a inkubátorem ESA BIC. 

Šlo by o roční smlouvu, smluvní stranou by byl nejspíš CzechInvest, kontaktní 

osobou za fakultu dr. J. Vaverka.  

 

g) Udržovací poplatek za patent Katalyzátor na bázi kov-CeO2 pro použití obzvláště 

v palivových článcích a způsob jeho přípravy (původcem patentu je prof. 

V. Matolín): v rámci ČR již nebude uhrazen, po dohodě se zástupci fyzikální sekce 

budou zaplaceny pouze udržovací poplatky za evropský patent EP 2349564 

v Německu a Francii. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Žádný příspěvek.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Ceny České hlavičky 2020 byly předány.  V kategorii Universum „Člověk a exaktní 

vědy“ cenu Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK získal Marco Souza de 

Joode za práci nazvanou Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní 

metody. Záznam předávání bude odvysílán na ČT 2 dne 7. 11. 2020:  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13658014137-ceske-hlavicky-2020/. 

 

b) Cena Albertus (společná cena osmi významných oborových institucí, která „má 

upozornit na pozitivní příklady v situaci, kdy se většina společnosti 

k přírodovědnému vzdělání staví rezervovaně“) byla letos udělena poprvé. Získali 

ji tři mimořádní učitelé fyziky a informatiky, kteří aktivně přispívají k pozitivnímu 

obrazu přírodních věd ve společnosti a o jejich kráse dokáží přesvědčit své studenty. 

Držiteli jsou 

 Mgr. P. Boháčková, které byla udělena zvláštní cena poroty za informatiku,  

 Mgr. Z. Polák a RNDr. V. Vícha, oba vítězové za fyziku.  

Za MFF UK se vyhlášení zúčastnil prod. M. Vlach a předseda poroty doc. J. Dolejší. 

Více informací na webu zde:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/albertus-podporil-prvni-z-

mimoradnych-ucitelu.  

Záznam předávání bude odvysílán na ČT 2 dne 7. 11. 2020: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13658014137-ceske-hlavicky-2020/. 

 

c) Výstava skic/návrhů podaných do soutěže na “Umělecké 3D dílo v areálu MFF UK 

u nového fakultního pavilonu IMPAKT v Praze” je připravena, ale termín jejího 

konání nelze zatím s ohledem na epidemiologická opatření určit. Děkan se v diskusi 

krátce dotkl otázky, zda instalace vítězného díla vyžaduje sokl a kdo by ho platil 

(sokl nebyl předmětem uzavřených smluv). Prod. L. Skrbek sdělil, že odpověď na 

tuto otázku přinesou jednání, která vede vedoucí SB; i kdyby se ukázal sokl jako 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13658014137-ceske-hlavicky-2020/
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/albertus-podporil-prvni-z-mimoradnych-ucitelu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/albertus-podporil-prvni-z-mimoradnych-ucitelu
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13658014137-ceske-hlavicky-2020/
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nutný, náklady na jeho pořízení by činily odhadem desítky tisíc Kč a nesla by je 

MFF UK.  

 

d) Umělecká výzdoba pavilonu IMPAKT: prod. L. Skrbek připomněl, že návrh na 

vyzdobení interiéru budovy grafikami ak. mal. Z. Netopila před časem KD odložilo. 

Nazrává čas sdělit umělci konečné stanovisko. Děkan doporučil požádat oba pány 

architekty Jaroše o názor, zda a jaká výzdoba by byla podle jejich mínění coby 

autorů projektu pavilonu vhodná, včetně posouzení viditelného označení velké 

posluchárny jménem prof. Jiřího Matouška (pojmenování po J. Matouškovi 

schválilo předcházející i současné kolegium děkana). Z: prod. L. Skrbek.  

 

e) Doc. M. Michal Švanda získal prestižní ocenění Littera Astronomica udělované za 

významný příspěvek k popularizaci astronomie, více na:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceska-astronomicka-

spolecnost-ocenila-doc-michala-svandu. 

 

f) Akce Na Karlovku (28. 11. 2020): bude streamována přednáška doc. F. Chmelíka 

(14:00–14:30), chatovací místnosti: prod. V. Kuboň (10:00–14:00), prod. 

M. Kulich (14:00–16:00), Patrícia Schmidtová, Andrej Farkaš. Pokud se podaří 

stihnout i několik podcastů (Andrej Farkaš), pak budou též zařazeny do programu. 

Prod. M. Vlach velmi děkuje všem jmenovaným za spolupráci. 

 

g) Všechny akce Klubu Matfyz Alumni, plánované pro jinou než on-line formu, jsou 

do konce roku 2020 zrušeny. V přípravě se nachází on-line přednáška „Na houby 

s Michalem Mikšíkem“ – bude realizována ve spolupráci s Alumni UK, 

streamována z Celetné; dále je v přípravě on-line workshop „Typologie“, nejspíš 

jako seriál na pokračování. 

 

h) MatfyzPress: v e-shopu jsou dostupné dvě nové knihy vydané v Edici popularizace: 

  Kniha testů pro budoucí astronauty, viz: 

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/259-kniha-testu-pro-budouci-

astronauty.html, 

 Noční obloha – Kniha o Měsíci, viz: 

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/258-nocni-obloha-kniha-o-

mesici.html. 

 

i) Noc vědců 2020 (konec listopadu 2020, proběhne pravděpodobně on-line formou), 

vše v přípravě. Přednášky MFF UK budou předtočené:  

i)  prof. Barták – v řešení,  

ii)  dr. Rosa – předtočené,  

iii)  dr. Bártlová – předtočené,  

iv)  studenti ze SPIE/OSA – ještě není rozhodnuto, zda se bude streamovat, nebo 

zda bude předtočeno.  

Součástí každé přednášky bude vědomostní soutěž, jejíž výherci získají propagační 

předměty fakulty. 

 

j) Týden vědy 2020 (2. - 8. 11. 2020), http://www.tydenvedy.cz/ 

i) dr. O. Maršálek, Ph.D.: „Laboratoř v počítači: atomy a molekuly v pohybu“, 

ii) doc. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.: „Atomárně tenký magnet 

i supravodič v jednom aneb soumrak doby křemíkové“.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=426240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002214588
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceska-astronomicka-spolecnost-ocenila-doc-michala-svandu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceska-astronomicka-spolecnost-ocenila-doc-michala-svandu
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/259-kniha-testu-pro-budouci-astronauty.html
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/259-kniha-testu-pro-budouci-astronauty.html
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/258-nocni-obloha-kniha-o-mesici.html
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/258-nocni-obloha-kniha-o-mesici.html
http://www.tydenvedy.cz/
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              Video lze shlédnout zde:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpiLOsNLsfmZO4b-fZ-

gS69cASxBYTdQ2 

 

k) Den s experimentální fyzikou (DSEF), letos proběhne on-line, 6. 11. 2020 na 

YouTube kanálu Fykosák. Více např.:  

https://www.matfyz.cz/clanky/fykos-zve-na-den-s-experimentalni-fyzikou 

 

l) Vyšly tyto zajímavé články: 

• Vít Kalisz, Pavel Klavík a Kamila Klavíková, někdejší studenti Matfyzu, stojí 

za vznikem aplikace, která uživatelům po celém světě pomáhá s organizací 

práce a myšlenek. Více na:  

https://www.matfyz.cz/clanky/krotitele-chaosu 

• Oblíbený cyklus Přednášky z moderní fyziky slaví letos 50 let. Za tu dobu jím 

prošlo nespočet vynikajících řečníků. Patří mezi ně také prof. J. Podolský, 

který zároveň celý cyklus od roku 1992 organizuje. Tématem aktuálního 

ročníku, který se koná on-line, jsou velké fyzikální teorie a observatoře. Více 

na:  

https://www.matfyz.cz/clanky/zazivame-dekadu-pozoruhodnych-

vedeckych-objevu-je-krasne-o-nich-referovat 

• Co říká matematika o koronaviru a jak správně interpretovat pojmy, které 

dennodenně slýcháme v médiích? Více na:  

https://www.matfyz.cz/clanky/matematika-koronaviru-matematicke-

modely-sireni-epidemie . 

  

8. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Dne 1. 11. 2020 nabyly účinnosti dvě novely vnitřních předpisů UK, a sice novela 

Statutu Univerzity Karlovy, nové úplné znění je na webu zde:  

https://cuni.cz/UK-8891.html 

     změna zde:  

https://cuni.cz/UK-146-version1-registrace_covid_zmena_statutu.docx  

a novela Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, nové úplné znění je zde:  

  https://cuni.cz/UK-8893.html 

změna zde:  

https://cuni.cz/UK-146-version1-registrace_zmena_stipendijniho_radu.docx . 

 

Stalo se po KD: 

b) Rektor UK vydal své opatření č. 46/2020, vyhlášení mimořádného stavu na 

Univerzitě Karlově, účinné od 5. listopadu 2020, viz: 

https://cuni.cz/UK-10794.html 

 

 

Zasedání skončilo v 13:01 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLpiLOsNLsfmZO4b-fZ-gS69cASxBYTdQ2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpiLOsNLsfmZO4b-fZ-gS69cASxBYTdQ2
https://www.youtube.com/user/fykosak
https://www.matfyz.cz/clanky/fykos-zve-na-den-s-experimentalni-fyzikou
https://www.matfyz.cz/clanky/krotitele-chaosu
https://www.matfyz.cz/clanky/zazivame-dekadu-pozoruhodnych-vedeckych-objevu-je-krasne-o-nich-referovat
https://www.matfyz.cz/clanky/zazivame-dekadu-pozoruhodnych-vedeckych-objevu-je-krasne-o-nich-referovat
https://cuni.cz/UK-8891.html
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