
 

 

            Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 2. 12. 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 (z důvodů jiného jednání v 9:15 hod); j. h. P. 

Schmidtová; 

přizvány: A. Pelikánová a M. Menšíková na body B 1 a)-b) 

 

Jednání bylo zahájeno v 9:02 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemník 

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

nebo zařazených do karantény: 

ke dni 23. 11. 2020 - zaměstnanci: 2 pozitivní (oba ze sekce F)/0 v karanténě 

        studenti: 0/0 

         ke dni 30. 11. 2020 - zaměstnanci: 4 pozitivní (3 ze sekce I, 1 ze sekce F)/1 v karanténě 

                                           (ze sekce I), studenti: 0/0. 

 

Děkan 

b) Děkan plánuje svolat v nejbližších dnech fakultní krizový štáb.  

Stalo se po KD: Krizový štáb jednal dne 4. 12. 2020, závěry byly vzápětí zveřejněny na 

webu zde: 

   https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus 

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) (Navazuje na bod B1a) zápisu z KD konaného dne 18. 11. 2020.) Směrnice 

děkana o stanovení výše nepřímých nákladů metodou Flat Rate: návrh byl předem 

k dispozici v podkladech, diskuse k němu se zúčastnily vedoucí HO a OVZS. 

Kolegium návrh schválilo. OVZS umístí pro potřeby řešitelů grantů a projektů na 

své webovské stránky vysvětlující text ke směrnicím děkana, které se zabývají 

stanovením výše nepřímých nákladů; jde zejména o směrnice děkana č. 6/2016 

a č. 19/2020, případně č. 1/2014 (o doplňkových (režijních) nákladech).  

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 19/2020, o stanovení výše 

nepřímých nákladů metodou Flat Rate, viz: 
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-19-2020 

 

b) Prod. Z. Doležal předestřel otázku stanovení nepřímých nákladů u projektů, 

jejichž řešení pokračuje, konkrétně u tzv. velkých infrastruktur, jako příklady 

uvedl projekty řešené prof. R. Leitnerem (CERN – úhrada členského poplatku) a 

prof. J. Hajičem. Uzávěrku pro podání žádosti o prodloužení tohoto typu projektů 

stanovilo MŠMT na 10. 12. 2020.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-6-2016
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-19-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-1-2014-o-doplnkovych-rezijnich-nakladech
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-19-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-19-2020
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Stalo se po KD: členové kolegia děkana se budou otázkou stanovení základu pro 

určení nepřímých nákladů zabývat ještě na svém příštím zasedání. 

 

c) Nominaci prof. RNDr. J. Trlifaje, CSc., DSc., do Kontrolní rady GA ČR schválilo 

vedení fakulty per rollam, návrh byl cestou RUK odeslán na příslušná místa.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Mimořádná doktorandská stipendia dle čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu UK. 

„V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje splnění individuálního studijního 

plánu a jde-li o studenta doktorského studijního programu dosahujícího ve studiu 

vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo oborové rady 

studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do výše 

30 000 Kč.“  Na MFF UK nejsou na tato stipendia zdroje ve stipendijním fondu. 

Děkan nemůže ověřovat oprávněnost udělení takového stipendia ani přiměřenost 

navržené výše. KD konstatovalo, že udělovat tato stipendia možné je, avšak z 

lokálních zdrojů (z rozpočtu sekce, pracoviště, SVV nebo z jiného vhodného 

zdroje). Oprávněnost a přiměřenost udělených stipendií stejně jako spravedlivé 

rozdělení dostupných finančních zdrojů mezi vynikající doktorandy je na 

zodpovědnosti oborových rad doktorských studií a příslušných pracovišť a sekcí.  

 

Děkan 

b) Zkoušení před komisí při druhém opravném termínu ústní zkoušky při druhém 

zápisu povinného či povinně volitelného předmětu: po krátké diskusi o textu 

příslušné směrnice po připomínkách právničky kolegium návrh děkanova výnosu 

schválilo a doporučilo postoupit ho Akademickému senátu fakulty na program 

jeho zasedání svolaného na 16. 12. 2020.  

Stalo se po KD: Po kladném projednání v AS MFF UK byla vydána Směrnice         

děkana č. 23/2020, skládání zkoušky studenty v posledním opravném termínu před 

zkušební komisí, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-23-2020 

 

c) Ustanovení koordinátorů studijních programů: po krátké diskusi o verzi příslušné 

směrnice po připomínkách právničky kolegium návrh děkanova výnosu schválilo 

a doporučilo postoupit ho Akademickému senátu fakulty na program jeho 

zasedání svolaného na 16. 12. 2020.  

Stalo se po KD: Po kladném projednání v AS MFF UK byla vydána Směrnice         

děkana č. 22/2020, ustanovení koordinátorů studijních programů v oblastech 

vzdělávání, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-22-2020  

 

Prod. V. Kuboň 

d) Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací - změna 

Směrnice děkana č. 4/2019: KD doporučilo zrušit povinnost odevzdávat listinné 

verze závěrečných prací a veškeré povinnosti z ní vyplývající ještě pro období od 

10. 12. 2020 do 31. 3. 2021. Návrh směrnice bude předán Akademickému senátu 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-23-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-23-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-22-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-22-2020
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MFF UK k projednání per rollam, aby studenti mohli být o tomto opatření 

informováni co nejdříve. I tentokrát zajistí vytištění jednoho exempláře práce a 

jeho předání příslušné komisi pro státní závěrečné zkoušky na vlastní náklady 

knihovna MFF UK; vedoucí knihovny Mgr. J. Kuča je s tímto řešením srozuměn.  

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 21/2020, změna Směrnice děkana 

č. 4/2019, pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, 

viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-21-2020 

 

e) Úprava harmonogramu na zbývající část probíhajícího akademického roku: návrh 

změn, které reflektují neoficiální stanovisko RUK, mělo kolegium v podkladech. 

Kolegium jej akceptovalo a doporučilo předložit Akademickému senátu MFF UK 

na program jeho zasedání svolaného na 16. 12. 2020. 

Stalo se po KD: Děkan doprovodil návrh úprav harmonogramu dopisem 

předsedovi AS, v němž vysvětluje, že úpravy fakultního podrobného 

harmonogramu jsou podmíněny vydáním opatření rektora UK. 

 

f) Prod. V. Kuboň požádal sekční proděkany, aby mu navrhli/potvrdili složení 

komisí pro přípravu příštích přijímacích zkoušek. V době zasedání KD, tj. po 

aktualizaci ze strany prod. J. Sgalla, vycházel návrh z této sestavy: 

 

pro bakalářské studium: pro navazující magisterské studium: 

doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.  

prof. RNDr. Roman Grill, CSc. 

Mgr. Petr Honzík, Ph.D. 

RNDr. Jan Hric 

RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D. 

Mgr. et Mgr. Anna Vernerová, Ph.D. 

doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D. 

doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. 

doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. 

 

Předsedkyně SKAS 

g) Na dotaz P. Schmidtové ohledně případné odměny studentským průvodcům 

posluchačů prvního ročníku doporučilo vedení fakulty vyplatit z centrálního 

stipendijního fondu mimořádná stipendia, a to na jmenný návrh, který 

předsedkyně SKAS pošle prod. M. Kulichovi. Půjde o jednotky tisíc Kč.   

 

h) Organizování soutěží pro středoškoláky: odpověď na otázku, zda mají studentští 

organizátoři počítat s odkladem tradičních soutěží, nebo pro ně hledat distanční 

formy, nebo je připravovat jako prezenční a podmíněné přísnými hygienickými 

opatřeními, anebo na jejich pořádání rezignovat kvůli pandemii úplně, nemůže dát 

vedení fakulty seriózní odpověď. Zatím není známo, jak budou postupovat 

pořadatelé např. celostátních oborových olympiád. S podporou vedení fakulty v té 

míře, jaká bude aktuální situací umožněna, však mohou organizátoři počítat. 

Děkan v tomto smyslu informoval vedoucího OPMK.  

 

 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-21-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-21-2020
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník  

a) Převod hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2019 a návrh na 

příděl z hospodářského výsledku minulého období roku 2019 do fondu rozvoje 

investičního majetku (FRIM): oba návrhy byly v podkladech k jednání, oba 

kolegium doporučilo postoupit Akademickému senátu MFF UK na program jeho 

jednání svolaného na 16. 12. 2020.  

Stalo se po KD: Akademický senát MFF UK na svém zasedání 16. 12. 2020 oba 

převody jednomyslně schválil.  

 

b) Návrh příkazu děkana o rozpočtovém provizoriu pro počátek roku 2021 předložil 

tajemník v podkladech, jde o obligátní opatření, a proto ho vedení fakulty bez 

připomínek schválilo. Tajemník fakulty při této příležitosti zdůraznil, že vyhlášení 

rozpočtového provizoria rozhodně neznamená, že mají pracoviště ustat v čerpání 

financí. Podstatné je, aby se držela předepsaných limitů. Každým rokem se 

opakuje nežádoucí stav, kdy po dobu provizoria pracoviště finančně abstinují, aby 

pak koncem roku zvolila opačnou krajní polohu nebo se dostala do potíží 

s efektivním využitím přiděleného rozpočtu.   

Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 11/2020, rozpočtové provizorium, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-11-2020 

 

c) Vedení fakulty schválilo následující rozpočtovou úpravu:   

  

Odkud Kam Částka 

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky Úprava bude 

provedena 

dne  

RUK 700-01/700PROV 1 052 800 neinvestiční školitelé  

mzdy + pojištění 

4. 12. 2020 

 

d) Žádost paní A. Starostové o slevu na nájemném za prostory pronajaté v budovách 

fakulty na MS a v Troji: vedení fakulty schválilo návrh tajemníka fakulty vyhovět 

žádosti a poskytnout 50% slevu, pro obě provozovny. Pí A. Starostová dále 

požádala o souhlas s tím, že uhradí své pohledávky za rok 2020 ve výši 290.000,- 

Kč v prvním čtvrtletí roku 2021. Také tomuto požadavku kolegium vyhovělo. 

 

e) Žádost Ing. Bicana o slevu na nájemném za jím pronajatý prostor v malostranské 

budově fakulty (3 m
2
), za měsíce listopad a prosinec 2020: vedení fakulty 

nájemné za uvedené dva měsíce odpustilo v plné výši.  

 

f) Podpora sportovních akcí Katedry tělesné výchovy v roce 2021: vedení fakulty 

dalo příslib podpořit aktivity KTV částkou ve výši 30 tis. Kč; čerpání bude záviset 

na reálně uskutečněných sportovních akcích (letos se jich řada nemohla kvůli 

pandemii konat, takže KTV dokonce část prostředků do centrálního rozpočtu 

vracela).  

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-11-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-11-2020
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD kladně přijalo záměr děkana a prod. Skrbka na výměnu karlovských místností 

KG a KCHFO za odpovídající prostory v trojském areálu. Vedoucí zmíněných 

pracovišť a proděkan pro fyzikální sekci s tímto záměrem souhlasí, prod. L. 

Skrbek předloží návrh na jednání kolegia fyzikální sekce v prosinci t. r. Místnosti 

získané touto výměnou v budově Ke Karlovu 3 by byly využity pro pracoviště 

děkanátu. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Poskytování tvůrčího volna: po nezanedbatelném množství iterací a právních 

konzultací akceptovalo vedení fakulty text novely směrnice z roku 1999. 

Relevantní materiály mělo kolegium k dispozici předem včetně děkanova 

komentáře k navrhovaným změnám.    

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 20/2020, poskytování tvůrčího 

volna, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-20-2020 

 

b) Informace o nových úpravách v zákoníku práce účinných od 1. 1. 2021, s ohledem 

na převod dovolených.  Viz:  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-285 

nový odstavec 2 v §218. KD projednalo stanovení postupu při podávání žádosti 

o převodu části dovolené (do povolené výše) do následujícího roku.  

Stalo se po KD: Děkan e-mailem připomněl zejména sekčním proděkanům, že 

letos zůstává převod dovolené v kompetenci vedoucího pracoviště; ten pak za své 

pracoviště písemně o převodech informuje děkana, včetně zdůvodnění (převody 

lze tolerovat jen v případech, jako jsou dlouhodobá nemoc, dlouhodobý výjezd 

a t d . ) .  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Dotační programy pro nadané studenty/mládež a na podporu soutěží a přehlídek 

v zájmovém vzdělávání na rok 2021 zatím MŠMT nevypsalo. Nabízí pouze 

program pro neziskové organizace pracující s mládeží, ale ten není pro MFF UK 

příhodný. S ohledem na termíny vyvstává reálná obava, že dotace na příští rok pro 

Matfyz nebudou, nebo jen ve zcela jiném či omezeném režimu. To může zcela 

zásadně ohrozit konání akcí a rozpočet OPMK. Letošní situace: dotace MŠMT 

celkem ve výši: 1 176 tis. Kč, vráceno 317 tis. Kč. Pokud se organizátoři uvolí 

realizovat Náboj i Fykosí fyziklání v roce 2021 v on-line verzi, tak lze tyto akce 

pravděpodobně finančně pokrýt z fakultních prostředků, kdežto akce pro nadanou 

mládež (korespondenční semináře) se bez ministerské dotace uskuteční obtížně. 

Prod. M. Vlach anoncoval, že při přípravě rozpočtu na rok 2021 zřejmě požádá 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-20-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-20-2020
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-285
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o navýšení rozpočtu OPMK ve výši minimálně 600 tis. Kč, především právě kvůli 

soutěžím, které s výpadkem dotace MŠMT nebude možné v tradičním rozsahu 

uskutečnit. Děkan doporučil obrátit se s žádostí o pomoc na vybrané sponzory. 

Vedení fakulty se bude snažit podpořit žádoucí propagační akce a bude pro ně 

hledat externí finanční zdroje.  

 

Děkan 

b) KD vzalo na vědomí informaci, že Mgr. J. Krejčí končí studium na fakultě a při 

této příležitosti oznámil, že se již nechce dále podílet na organizaci úspěšné 

soutěže Náboj a že se mu také nedaří najít nikoho, kdo by funkci hlavního 

organizátora za MFF UK po něm převzal. Děkan požádal proděkana pro 

matematickou sekci a proděkana pro PRopagaci, aby se pokusili vhodného 

nástupce J. Krejčího nalézt. 

Stalo se po KD: po zoomovém jednání, jehož se zúčastnili Mgr. Jan Krejčí, Bc. 

Marian Poljak, zástupci OPMK a děkan fakulty, kvitovali s povděkem všichni 

zúčastnění ochotu Bc. Poljaka vzít na sebe organizaci soutěže Náboj alespoň na 

dočasnou dobu jednoho roku. Řešení úlohy najít hlavního organizátora této 

soutěže se tím o rok odsunulo.     

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. J. Sgall 

a) Na otázku z informatické sekce ohledně předvánočních setkání zaměstnanců 

děkan připomněl, že je třeba plně respektovat platná hygienická nařízení 

vyhlášená vládou a řídit se aktuální situací danou PES. Rozhodně nedoporučuje 

pořádat byť pracovní setkání, na kterých by zaměstnanci společně konzumovali 

jídlo a pití.  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) KD vzalo na vědomí informace o úspěšnosti pracovníků fakulty v soutěži GAČR 

2021+ a diskutovalo o možných příčinách výsledku soutěže.  

i) Standardní granty (STD) získali (bez titulů):  

(sekce F): Fr. Němec, J. Pospíšil, L. Havela, D. Vokrouhlický, O. Semerák, 

A. Shukurov, M. Janeček J. Čížek, L Hanyková, K. Kampf, Š. Roučka;  

(sekce I): J. Hubička, P. Valtr;  

(sekce M): M. Maciak, J. Večeř. 

 

STD žádosti přidělené úspěšnost v % 

sekce M 10 2 20 

sekce F 63 12 19 

sekce I 16 2 13 

celkem 89 16 18  
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ii) Mezinárodní granty získali (bez titulů):  

(sekce F): F. Gallovič, P. Kozák, P. Pišoft;  

(sekce I): Barták;  

(sekce M): J. Málek. 

Financování těchto grantů je ovšem podmíněno jeho schválením i 

zahraniční stranou.  

 

Děkan 

b) RVVI na svém zasedání dne 27. 11. 2020 schválila Výchozí návrh výdajů státního 

rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2022–2024, 

s výhledem do roku 2028, ve výši 38,0 mld. Kč pro rok 2022, dále 38,0 mld. Kč 

pro rok 2023 a 38,6 mld. Kč pro rok 2024. Tyto výdaje nezahrnují výdaje kryté 

příjmy z programů EU a finančních mechanismů. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Rada pro vnitřní hodnocení UK na svém zasedání dne 14. 10. 2020 rozšířila 

oprávnění fakulty uskutečňovat doktorské studijní programy o spolupráci s ústavy 

Akademie věd ČR, a to ve všech 21 studijních programech, ve kterých ke 

spolupráci dochází. Rozhodnutí o tom ještě fakulta písemně neobdržela, příslušné 

usnesení RVH je však k dispozici na univerzitním webu zde:   

https://cuni.cz/UK-8096-version1-20_10_14_usneseni.pdf 

 

Prod. M. Vlach 

b) Souhrnné výsledky prvních dvou běhů šetření mezi absolventy MFF UK 

(absolventy po pěti letech a mezi absolventy čerstvými), šetření organizovaného 

pror. R. Wildovou: data a souhrnná zpráva byly členům KD k dispozici mezi 

materiály na společném úložišti, event. připomínky k těmto dokumentům lze 

sdělit do 14 dnů prod. M. Vlachovi.  

Na dotaz, který v této souvislosti položil děkan, totiž zda fakulta má akceptovat 

návrh pror. R. Wildové a zřídit pozici koordinátora/koordinátorky zajišťování 

kvality vzdělávací činnosti, odpověděl prod. V. Kuboň kladně. Pracovní úvazek 

v rozsahu 0,75 by byl financován z prostředků IP 2021 a fakultě refundován; 

prod. V. Kuboň doporučil zřídit plný úvazek, přičemž část 0,25 úvazku by platila 

fakulta; existuje vhodná kandidátka na tuto pozici. Věnovala by se mj. 

průzkumům, které zatím provádí OFKSP nebo OPMK, dále by do náplně její 

práce spadaly záležitosti spojené s akreditacemi. KD projevilo s uvedeným 

postupem souhlas. 

 

Děkan 

c) KD vzalo na vědomí informaci o iniciativě Masarykovy univerzity pokusit se 

akreditovat pětileté učitelské programy, míněno programy nedělené na bakalářský 

a navazující magisterský stupeň. Děkan o věci informoval fakultní garanty 

učitelských programů, z jejich odpovědí usoudil, že na věc mezi nimi nepanuje 

jednomyslný názor. MFF UK zatím neplánuje podobnou iniciativu vyvíjet, ale 

bude záležitost sledovat.  

 

https://cuni.cz/UK-8096-version1-20_10_14_usneseni.pdf
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník  
a) (Navazuje na bod B3d) zápisu z KD konaného dne 24. 11. 2020.) Bylo ukončeno 

přijímání žádostí na nákup výpočetní techniky prostřednictvím dynamického 

nákupního systému (DNS), nyní se postupuje podle Směrnice děkana č. 5/2020. 

 

Děkan 

b) Dne 30. 11. 2020 se uskutečnila první schůzka sekčních proděkanů s děkanem, za 

účasti proděkana pro vědu a zahraniční styky a vedoucí HO na téma tvorby 

rozpočtu MFF UK pro rok 2021 a roky následující. Diskuse se vedla zejména o 

způsobu financování „Centra“ MFF UK a vytvoření jednoduché a současně 

transparentní metody tohoto financování, založené na doložitelných údajích bez 

nutnosti odhadovat údaje budoucí. Na závěr se účastníci shodli na tom, že ještě 

před koncem roku 2020 bude nutné uskutečnit schůzku k problematice 

kofinancování grantů.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) (Navazuje na bod C4a) zápisu z KD konaného dne 4. 11. 2020.) Pracoviště 

fakulty reagovala na možnost poslat požadavky na stavební a údržbové práce do 

plánu správy budov na příští kalendářní rok, shromážděné návrhy společně 

posoudí prod. L. Skrbek, tajemník fakulty, vedoucí správy budov a vedoucí 

hospodářského oddělení. Výsledek předloží kolegiu děkana.  

 

b) I přes prodloužení termínu výběrového řízení na dodavatele vestavné konstrukce 

do laboratoře KFKL C 035 v Kryopavilonu se do soutěže nepřihlásila žádná firma 

(ani z těch firem, u kterých SB sondovala výrobní kapacitu). VŘ bude znovu 

vypsáno na jaře 2021, kdy snad bude situace na trhu příhodnější.  

 

c) Byla dohodnuta konkrétní forma spolupráce s akademickým malířem Zdeňkem 

Netopilem o realizaci – ještě v letošním roce – vhodného uměleckého díla, které 

bude umístěno před posluchárnu Jiřího Matouška v pavilonu IMPAKT. Umělecké 

dílo bude zaplaceno z rozpočtu správy budov.  

 

d) Stavební úpravy tzv. rotundy v malostranské budově: prod. L. Skrbek umístil na 

společné úložiště kolegia návrh od arch. Jaroše. Odhadnuté náklady na úpravy se 

v současné době blíží 3,5 mil. Kč, prod. L. Skrbek proto brzy položí otázku na 

zdroje financování.   

 

Prod. M. Vlach 
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e) Fotodokumentace udržitelnosti OP VaVpI 344 (Malá Strana) byla v termínu 20. 

11. 2020 odeslána Mgr. O. Prančlovi, zatím bez reakce z jeho strany. OPMK prosí 

proděkana pro fyzikální sekci, aby informoval příslušné pracovníky 

o fotodokumentaci OP VaVpI 340 (přístroje). Jde o poslední foto k udržitelnosti, 

realizace začne po Novém roce. 

 

f) Partnerský program 

i) Čeká se na vyjádření společností Dateio a ESA BIC. 

ii) Jsou podepsány smlouvy o strategickém partnerství s firmami PureStorage 

a PWC, smlouva o startovním partnerství se společností Cimpress.  

iii) Proběhlo jednání prod. M. Vlacha, Ing. B. Joudalové, prof. J. Valenty a 

tajemníka FZÚ AV ČR dr. J. Červenky o partnerství mezi Čs. Časopisem 

pro fyziku a MFF UK.   

iv) Smlouva s Kriminalistickým ústavem je po připomínkách právničky 

podrobována úpravám. 

 

g) CUIP, spin-off skupiny prof. T. Skopala: zásadního pokroku zatím nebylo 

dosaženo, věc závisí na jednání s firmou Compelson jako klíčovým zákazníkem, 

který má poskytovat finance na provoz spin-off (preferovaná varianta), případně 

se stát společníkem (nepreferovaná varianta).  

 

h) Návrh memoranda mezi CUIP a MFF UK: řešeny připomínky a reakce na ně, 

zatím převažují problémy. Děkan doporučil přizvat k jednáním prod. J. Sgalla.   

 

i) OFSKP řeší problematiku duševního vlastnictví, vč. splatností poplatků patentů. 

Prod. M. Vlach k tomu vydal nezávazný pokyn, nicméně stále upozorňuje, že 

transfer vědeckých poznatků nemá ve své proděkanské kompetenci, resp. žádný 

z členů vedení fakulty nemá tuto problematiku na starosti. 

 

j) (Navazuje na bod C4.h) zápisu z KD konaného dne 18. 11. 2020.) Smlouva 

o smluvním výzkumu, její překlad a další podklady byly odeslány dle závěrů KD 

dr. Hobzovi. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 
a) Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice interního auditora na fakultě je 

ukončeno, vybraná pracovnice Ing. Anna Smetanová nastoupila na částečný 

úvazek 1. prosince 2021. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) KD vzalo na vědomí, že e-DOD proběhl bez větších komplikací, převažují 

pozitivní reakce. Prod. M. Vlach explicitně poděkoval OPMK, účastníkům 

(proděkanům V. Kuboňovi a M. Kulichovi, doc. H. Valentové, doc. J. Robové, 

doc. O. Čepkovi, doc. P. Kaplickému) a dále jmenovitě dr. P. Žilavému za velkou 

pomoc s přenosem. DOD on-line sledovalo asi 500 lidí, v danou chvíli bylo 
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zaznamenáno více než 1500 shlédnutí. Tolik účastníků v minulosti beseda o 

studiu neoslovila. Záznam byl lehce upraven a doplněn o záložky pro snazší 

orientaci, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/2020.  

Poprvé byl pořízen také překlad některých zásadnějších dotazů a odpovědí do 

angličtiny; později bude umístěn na upravenou AJ stránku, detaily ještě dořeší 

vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka s Bc. Kristýnou Zinkovou.  

 

b) Natáčení krátkých videí o fakultních pracovištích ve stylu „katedrální propagační 

video-stánek“ je v běhu, zveřejnění je plánováno na leden 2021, první sestřihy 

budou hotové pravděpodobně do Vánoc. Prod. M. Vlach upozornil, že jde o 

krátká videa pro propagační účely, bez nároku na úplné zachycení všech stránek 

činnosti pracoviště; výsledkem nebude ucelený „film“, ale naopak soubor 

krátkých záběrů, které se za celou fakultu sjednotí v aplikaci. Produkčně - byť je 

to velmi náročné - zajištuje OPMK. 

 

c) Etiketa na fakultní pivo: velký úspěch i mediální, dorazilo 115 přihlášek od 

různých autorů, z nichž přibližně 60 bylo studenty grafických škol. Celková 

úroveň soutěže o nejlepší návrh je velmi dobrá. Porota zasedá dne 4. 12. 2020, 

technickou podporu jí poskytne OPMK. Další postup - vč. rozvoje celé rodiny piv 

- dojedná prod. M. Vlach s ředitelem VÚPS, ředitelem pivovaru Ferdinand a s 

kvestorem UK. 

 

d) Fyziklání proběhlo on-line, úspěšně, zúčastnilo se ho asi 600 pětičlenných týmů, 

ceny rozešlou pořadatelé poštou. Klasické jarní Fyziklání je na rok 2021 

plánováno už rovnou v provedení on-line, o prezenční formě organizátoři 

neuvažují.  

 

e) Vyšlo několik zajímavých popularizačních a informativních článků, např.: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nove-zjisteni-jak-se-voda-meni-

v-led 

https://www.matfyz.cz/clanky/projekt-unis-pomaha-i-sportovcum-z-matfyzu 

https://www.matfyz.cz/clanky/vzdorujici-mpembuv-jev 

https://www.matfyz.cz/clanky/den-s-experimentalni-fyzikou-poprve-online 

https://www.matfyz.cz/clanky/za-spickovou-fyzikou-neni-treba-chodit-daleko 

 

f) Unikátní nebeskou podívanou se podařilo zachytit kamerám Katedry fyziky 

atmosféry MFF UK dne 19. 11. 2020 ráno: nad Prahou po obloze prolétl velmi 

jasný meteor zvaný bolid. Kamerový záznam převzala řada médií, lze jej 

shlédnout např. zde:  

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/661473/video-

nebeske-divadlo-oblohu-nad-prahou-protnul-nad-ranem-jasne-zarici-bolid-

podivejte-se.html 

 

g) Přišlo poděkování za skvělou prezentaci fakulty a za spolupráci její KFA se ZŠ a 

MŠ Bílá v Praze 6; v rámci projektu „odborník do škol“ představily doktorandky 

Z. Kluková a T. Nováková oblast meteorologie a výzkumu atmosféry. Více např. 

na: 

http://www.zsbila.cz/1550-mimoradne-zdarily-program-meteorologie-probehl-

on-line 

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nove-zjisteni-jak-se-voda-meni-v-led
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nove-zjisteni-jak-se-voda-meni-v-led
https://www.matfyz.cz/clanky/projekt-unis-pomaha-i-sportovcum-z-matfyzu
https://www.matfyz.cz/clanky/vzdorujici-mpembuv-jev
https://www.matfyz.cz/clanky/den-s-experimentalni-fyzikou-poprve-online
https://www.matfyz.cz/clanky/za-spickovou-fyzikou-neni-treba-chodit-daleko
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/661473/video-nebeske-divadlo-oblohu-nad-prahou-protnul-nad-ranem-jasne-zarici-bolid-podivejte-se.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/661473/video-nebeske-divadlo-oblohu-nad-prahou-protnul-nad-ranem-jasne-zarici-bolid-podivejte-se.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/661473/video-nebeske-divadlo-oblohu-nad-prahou-protnul-nad-ranem-jasne-zarici-bolid-podivejte-se.html
http://www.zsbila.cz/1550-mimoradne-zdarily-program-meteorologie-probehl-on-line
http://www.zsbila.cz/1550-mimoradne-zdarily-program-meteorologie-probehl-on-line
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h) Nakladatelství MatfyzPress: do plánu popularizační edice na rok 2021 by mohla 

být zařazena autorská kniha věnovaná 10. výročí fyzikálního semináře Výfuk, 

potenciálně zajímavá a užitečná pro učitele a veřejnost, resp. pro zájemce o 

fyziku. Mohla by pomoci i učitelům při výuce fyziky na ZŠ, obsahovala by 

revidovaná zadání a řešení přizpůsobená odlišné cílové skupině, než byli řešitelé 

semináře. Část bude věnována i povídání o korespondenčních seminářích jako 

určitá „soft propagace“ fyzikálních soutěží pořádaných fakultou. Úlohy budou 

doprovázeny zajímavým čtivým textem, např. o původu úloh. 

 

i) Dne 27. 11. 2020 představila Univerzita Karlova v rámci letošní celonárodní akce 

Noc vědců široké veřejnosti bohatý program na téma „Člověk a robot“. Matfyz se 

zúčastnil formou videí a streamovaných přenosů:  

- Dr. R. Rosa: Theaitre: umělá inteligence píše divadelní hru. 

- Prof. R Barták: Jak umělá inteligence pomáhá koordinovat skupiny robotů?  

- Dr. T. Bártlová: Matematika koronaviru. 

- A. Farkaš: Matfyzácké experimenty.  

Více na: 

https://www.nocvedcu.cz/organizace/univerzita-karlova 

Díky zapojení UK do mezinárodní aliance 4EU+ se v rámci Noci vědců na UK 

představili vědečtí zástupci Varšavské univerzity, kteří společně s kolegyněmi 

a kolegy z MFF UK představili, jak umělá inteligence chápe občanský zákoník, 

viz: 

https://www.nocvedcu.cz/udalost/1788-jak-umela-inteligence-chape-obcansky-

zakonik 

 

j) Univerzita Karlova (UK POINT) připravila v rámci komunikace s uchazeči 

o studium ojedinělou novinku: prezentaci možností studia na jednotlivých 

fakultách v on-line prostředí. Část týkající se MFF UK proběhla dne 28. listopadu 

od 9 do 16 hodin na webu: 

https://nakarlovku.cz/…ta/ 

Za MFF UK vedl streamovanou přednášku doc. F. Chmelík (sledovalo ji odhadem 

130 diváků), v „chatovací“ místnosti byli přítomni proděkani V. Kuboň a 

M. Kulich, členové AS UK P. Schmidtová a A. Farkaš. Podcast: A. Farkaš/Bc. 

D. Dupkala/dr. M. Veis. Video Jak se u nás studuje? (účinkuje Mgr. L. Veverka 

a Bc. P. Schmidtová), video Jak to u nás vypadá? (účinkují Mgr. J. Rubeš, prof. 

J. Kratochvíl a dr. D. Obdržálek). 

 

k) Pořádání veletrhu PROEduco v Košicích bylo bez náhrady zrušeno.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) Nadační fond Univerzity Karlovy: usnesení přijaté tajnou volbou AS UK 25. 11. 

2020 je na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-10781.html 

Akademický senát UK jmenoval Mgr. Jana Bičovského, Ph.D., a MUDr. Davida 

Marxe, Ph.D.; ti se po vzniku Nadačního fondu Univerzity Karlovy stanou členy 

jeho správní rady v souladu s předloženou zakládací listinou.  

https://www.nocvedcu.cz/organizace/univerzita-karlova
https://www.nocvedcu.cz/udalost/1788-jak-umela-inteligence-chape-obcansky-zakonik
https://www.nocvedcu.cz/udalost/1788-jak-umela-inteligence-chape-obcansky-zakonik
https://nakarlovku.cz/fakulty/matematicko-fyzikalni-fakulta/
https://cuni.cz/UK-10781.html
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MFF UK navrhla do nadačního fondu prof. J.  Trlifaje. Děkan v této souvislosti 

uvedl, že nominaci provázela časová tíseň, neboť RUK požádal o návrhy pouze 

akademické senáty fakult, aniž by současně uvědomil vedení fakult, a senát 

fakulty se domníval, že vedení fakulty bylo obesláno.  

   

Děkan 

b) Děkan se zúčastnil zasedání Komise pro informační systémy a technologie, jejímž 

předsedou je RNDr. P. Zakouřil, Ph.D.; dosud se uskutečnila dvě jednání. KD 

vzalo na vědomí informace o jejich programu. Jakmile komise dospěje ke 

konkrétním návrhům, její předseda je předloží kolegiu děkana. Prod. Z. Doležal 

doporučil oživit myšlenku na zřízení fakultního intranetu, protože by to bylo 

užitečné např. pro zveřejňování dokumentů obsahujících údaje, které jsou 

z hlediska GDPR citlivé. Týká se to například zápisů ze zasedání vědecké rady 

fakulty, z jednání vedení fakulty apod. Děkan uvedl, že by uvítal takovou úpravu 

fakultního webu, která by umožňovala obecný přístup jen do jeho vymezené  

části, kdežto pro získání přístupu k interním dokumentům by bylo nutné heslo 

z CAS. Doc. P. Hnětynka na tomto řešení spolu s J. Suchomelem pracuje, 

předběžný návrh děkanovi již poslal. 

 

 

Zasedání skončilo v 12:20 hodin. 

 

Zapsala:  

T. Pávková 


