
 

 

           Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 20. 1. 2021  

formou videokonference 

(akademický rok 2020/2021) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší (do 13:30), Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň , M. Kulich, B. Svobodová, 

M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová (do 11:38 hodin), 
A. Líska j. h. 

přizváni: P. Kolman (od 10:13 do 10:40), P. Hnětynka (od 10:48 do 11:12) 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin. 

 

Děkan přivítal Ing. Blanku Svobodovou, která se dne 20. ledna 2021 ujala funkce tajemnice 

fakulty. Ing. A. Líska se jednání zúčastnil jako host. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemník/tajemnice 

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

a zařazených do karantény – hlášení, která poslal Ing. A. Líska: 

ke dni 11. 1. 2021 

 zaměstnanci: 2 pozitivní test, 3 v karanténě, studenti: 1 s pozitivním testem, 

1 v karanténě, z toho 4 ze sekce F, po jednom ze sekcí I a M a z děkanátu; 

ke dni 18. 1. 2021 

 zaměstnanci: 2 pozitivní test (oba z děkanátu). 

 

b) Děkan připomněl, že stále platí pokyn vedení fakulty ze 14. září 2020, uveřejněný mezi 

opatřeními ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 na fakultní webové 

stránce: 

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

Tímto pokynem vedení fakulty žádá, aby vysílání do zemí s vysokým rizikem nákazy 

(„červené země“) a do zemí mimo schengenský prostor bylo omezeno jen na nejnutnější 

výjimky a bylo konzultováno s děkanem fakulty. Stejné opatření platí i pro přijímání 

zahraničních pracovníků a hostů. V případě dovolených doporučuje vedení fakulty 

pracovníkům silně zvážit cesty do rizikových zemí. 

    

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Zpráva o hodnocení vědy na MFF UK (University Unit Evaluation Report) byla 

zpřístupněna 18. 1. 2021 a je uložena v materiálech na sdíleném úložišti KD. Své 

komentáře může vedení fakulty uplatnit na RUK do 5. 2. 2021. Kolegium děkana 

stanovilo termín pro shromáždění komentářů sekcí do pátku 29. 1. 2021, a to na 

adresu děkana a proděkana pro vědu a zahraniční styky, aby výslednou reakci 

fakulty bylo možné projednat na zasedání kolegia děkana a dát na vědomí 

vědecké radě dne 3. 2. 2021. V diskusi na KD poblahopřál děkan informatické 

https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
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sekci a její teoretické informatice, neboť jediná získala v rámci fakulty hodnocení 

A. Pro fakultu jako celek děkan předpokládá výslednou známku B. Prod. V. 

Dolejší pronesl obecnou připomínku, a to že ačkoliv matematická sekce 

formulovala určité výhrady ke způsobu provedení evaluace, neobdržela fakulta na 

tyto připomínky k předchozímu hodnocení oborů žádnou odpověď, takže si 

matematická sekce klade otázku, zda byly tyto připomínky vůbec brány v potaz. 

Prod. J. Sgall vyjádřil mínění, že sestavování hodnoticích panelů by si zasloužilo 

větší pozornost, a vyslovil naději, že se najde prostor na důkladnější přípravu 

budoucího hodnoticího procesu.  

 

b) Představení žadatelů o ERC granty: do nejbližší výzvy podávání ERC grantů 

(březen 2021) se bude podle informací OVZS hlásit asi 15 žadatelů z MFF UK 

(tabulka byla v materiálech). Na UK probíhá systematická příprava (tzv. ERC 

pipeline – více opět v materiálech, které na společné úložiště nahrál prod. Z. 

Doležal), ale ta se zaměřuje hlavně na formální stránku procesu. V rámci diskuse 

o ERC děkan potvrdil, že vedení MFF UK stojí o granty ERC jako instituce, 

stejně jako tomu bylo za předchozího vedení, které za tím účelem otevřelo 

speciální úvazky pro osoby, starající se o tuto agendu. Prod. Z. Doležal přednesl 

návrh, aby KD doporučilo jednotlivým sekcím uspořádat prezentaci 

připravovaných návrhů ERC grantů v rámci neformálního semináře, na kterém by 

se prodiskutovala odborná stránka a zázemí žadatele na pracovištích. V případě, 

že se akce osvědčí, zařadila by se do procesu přípravy v dalších výzvách. KD 

postup realizace tohoto návrhu ponechalo v rukou sekčních proděkanů. Po delší 

diskusi, ve které děkan rekapituloval dosavadní kroky k podpoře získávání ERC 

grantů a jednání s prof. Z. Strakošem, včetně jeho vystoupení na zasedání 

předchozího vedení fakulty, a do které dále přispěli svými zkušenostmi a názory 

jak prod. Z. Doležal, tak další členové KD, děkan tento bod uzavřel přáním sejít 

se na separátní schůzce s proděkanem pro vědu a zahraniční styky, s prof. Z. 

Strakošem, sekčními proděkany a vhodnou reprezentantkou OVZS. Schůzku 

zorganizuje prod. Z. Doležal. OVZS sepíše, kdo co a do kdy má v procesu 

vedoucím k přípravě projektu ERC dělat, přičemž je nanejvýše žádoucí jeho 

aktivní role.   

Stalo se po KD: Matematická a informatická sekce zmíněné semináře za účelem 

prezentace připravovaných návrhů ERC grantů již naplánovaly a také na fyzikální 

sekci se návrh setkal u žadatelů s kladnou odezvou. 

 

c) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2020: cenu uděluje rektor UK za 

významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní 

publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod. Další 

informace včetně opatření rektora jsou na  

https://www.cuni.cz/UK-8983.html  

Prod. Z. Doležal požádal o zaslání návrhů na cenu do 28. 2. 2021 na OVZS, aby 

pak mohly být projednány kolegiem děkana dne 3. 3. 2021. Statut soutěže sice 

uvádí, že návrhy se podávají do konce února běžného roku, ale pro letošní rok je 

na příslušné univerzitní webové stránce napsán termín pro odevzdání na RUK 

pozdější, a to 8. března 2021. Viz:  

https://cuni.cz/UK-4177.html 

 

Děkan 

https://www.cuni.cz/UK-8983.html
https://cuni.cz/UK-4177.html
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d) Struktura programů Cooperatio: pror. J. Kovalinka žádá dostat reakci fakult na 

současný návrh struktury Cooperatio (ad RKR 18. 1. 2021) do 27. 1. 2021. Poté 

by měla strukturu Cooperatio definitivně schválit VR UK dne 5. 2. 2021. Další 

předběžný plán: do června bude potřeba sestavit koordinační rady včetně návrhů 

koordinátorů a rámcový plán. Během podzimu bude potřeba pro každého 

pracovníka provést jeho zařazení do 1 až 3 vědeckých oborů.  

Z: děkan očekává reakce a připomínky ke struktuře Cooperatio do neděle 24. 1. 

2021 na adresu dekan@mff.cuni.cz, v kopii prod. Z. Doležalovi.  

Dne 19. 1. vedl děkan po zoomu diskusi s děkany spolupracujících fakult ohledně 

pedagogických oborů, další svolal na odpoledne po KD. Debata je o tom, zda mít 

raději jedno robustní pedagogicko-didaktické Cooperatio, nebo dvě – jedno 

pedagogické a jedno didaktické; ve druhém případě by se MFF UK hlásila k tomu 

pedagogickému. Prod. J. Sgall ohledně dalších Cooperatio uvedl, že 

informatickou sekci zajímá alternativa s biomedicínskými vědami.  

 

e) Je otevřena druhá výzva pro společné projekty vzdělávacího charakteru, viz: 

  https://4euplus.eu/4EU-190.html 

Je potřeba dát pozor na evaluační kritéria, viz:  

 https://4euplus.eu/4EU-191.html.  

K této výzvě se má konat 11. února 2021 workshop, viz: 

 https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=21887&lang=en.  

Bližší informace byly v materiálech pro KD.   

Podle děkana by mohlo být zajímavé pro matematickou sekci.  

Na děkanův dotaz uvedl prod. Z. Doležal, že informaci o druhé výzvě 

k předkládání návrhů společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+ a 

informace týkající se připravovaného třetího ročníku minigrantů Univerzity 

Karlovy na podporu alianční spolupráce ve vědě a výzkumu (e-mail z Evropského 

centra UK přišel 11. 1. 2021) odešle OVZS na pracoviště fakulty v příštích dnech 

prostřednictvím  ovzs-l.  Lhůta pro podání žádostí do obou výzev je stanovena na 

1. března 2021.  
 

f) Fulbright Distinguished Chair (FDC): po krátké diskusi o budoucnosti této pozice 

ve světle nových informací dr. H. Ripkové (informace byly v materiálech) 

požádal děkan sekční proděkany, aby mu přibližně do týdne poslali své vyjádření 

k požadavku americké strany na vyšší finanční participaci fakulty. Dosud byl 

finančním zdrojem platu pro FDC centrální rozpočet (fond děkana).  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Při platbách školného anglicko-jazyčných studentů vznikají nedoplatky způsobené 

použitím nesprávného kurzu pro převod CZK na měnu, v níž je veden zahraniční 

účet. Tyto nedoplatky je nutné evidovat a vymáhat. 

Doc. P. Kolman předložil návrh následujícího řešení: 

i) nedoplatky do 5000 CZK požadovat až s dalším poplatkem za studium, 

pokud nejde o domněle poslední úsek studia (bylo později modifikováno - 

viz Stalo se po KD na konci tohoto bodu); 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
https://4euplus.eu/4EU-190.html
https://4euplus.eu/4EU-191.html
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=21887&lang=en


KD MFF UK 20. 1. 2021 

Čj. UKMFF/13334/2021 

 

4 

 

ii) nedoplatky nad 5000 CZK a nedoplatky od studentů v domněle posledním 

úseku studia vymáhat (tj. upomínat) hned (bylo později modifikováno - viz 

Stalo se po KD na konci tohoto bodu); 

iii) až se bude aktualizovat příloha Statutu UK o poplatcích, je třeba stanovit 

školné v EUR.  

Návrhy obsažené v bodech sub i) a ii) děkan schválil s podmínkou, že nejsou 

v rozporu s pravidly hospodaření; doc. P. Kolman je tedy projedná s vedoucí HO 

a výsledek děkanovi sdělí. Bod sub iii) budou mít na paměti prod. M. Kulich a 

doc. P. Kolman; nejbližší příští výzvy pror. M. Králíčkové využijí k podání 

návrhu na aktualizaci školného ve vnitřním předpisu. Co se týká školného, jeho 

výše bude určena přepočtem podle kursu, platného v době změny předpisu. Pokud 

by to ve výši školného způsobilo výraznější finanční rozdíl (např. o 500 EUR), 

musí to projednat kolegium děkana.  

Ideu motivačních stipendií, čas od času předkládanou prod. M. Vlachem, děkan 

zatím odložil, přinejmenším proto, že vyžaduje dlouhou a důkladnou debatu. 

Stalo se po KD: Po konzultaci s vedoucí HO byl návrh v bodech i) a ii) 

modifikován. Nedoplatky do výše 300 CZK budou odpouštěny a všechny vyšší 

budou vymáhány okamžitě. 

 

b) KD vzalo na vědomí přesun v kompetencích studijních proděkanů (soupis 

kompetencí byl k dispozici předem v materiálech). Prod. V. Kuboň bude mít na 

starosti všechny mezifakultní dohody o studiu, prod. M. Kulich se ujme dohledu 

nad studijními stránkami webu MFF UK. Děkan s potěšením přijal iniciativu doc. 

M. Kulicha a pověřil jej, aby vypracoval a zajistil rekonstrukci studijních stránek 

webu MFF UK (pro studenty, pro uchazeče) v českém i anglickém jazyce, bude 

přitom spolupracovat s OPMK, STUD a doc. P. Hnětynkou, v případě anglicky 

prezentovaných stránek s doc. P. Kolmanem. Prod. M. Vlach upřesnil, že jde 

o rekonstrukci webu po stránce obsahové. Předsedkyně SKAS uvítala, že 

studijním stránkám webu bude věnována péče, je to ze strany studentů spojeno 

s velkým očekáváním, studenti jsou ochotni být nápomocni při testování stránek, 

poskytovat zpětnou vazbu nebo i jinak pomoci. Prod. M. Kulich na oplátku sdělil, 

že názor studentů uvítá, mohou mu napsat své kritické názory, náměty na změny.  

 

c) Restrukturalizace fakultního webu: návrh vypracoval doc. P. Hnětynka ve 

spolupráci s J. Suchomelem a na přelomu měsíců listopadu a prosince 2020 ho 

předali děkanovi, ale kvůli zahlcení jinými úlohami děkan předložil materiál až 

nyní. Kolegium mělo znění dokumentu v podkladech, včetně poznámek doc. P. 

Hnětynky, které vepsal po jednání 19. 1. t. r. Děkan shrnul, že uspořádání webu a 

jeho struktury včetně odkazů zůstává nadále v kompetenci doc. P. Hnětynky.  Ale 

za obsah budou zodpovídat a mít ho na starosti konkrétní osoby, jejichž 

činnosti/agendy se stránky týkají a které k tomu budou náležitě proškoleny a 

budou ovládat práci s redakčním systémem. Čili by to neměla být práce Bc. J. 

Suchomela, který bude pověřen správou pouze některých centrálních stránek 

webu. Doc. P. Hnětynka potvrdil, že takto bude správa webu nastavena. Debatu o 

tom, které informace mají být na webu zcela veřejné a které naopak určené jen 

pro interní potřebu (v rámci univerzity? v rámci fakulty?), děkan odložil na jindy. 

Jedním z určujících hledisek jsou nařízení na ochranu osobních údajů GDPR 

(vedení pokládá za žádoucí a užitečné, aby např. zápis z VR MFF UK obsahoval 

jmenný seznam studentů, kteří úspěšně obhájili doktorskou disertaci, apod.) a také 

to, co je k umístění ve veřejné části webu určeno vysokoškolským zákonem.  
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Prod. M. Vlach 

d) KD se v prvním čtení seznámilo s návrhem nové směrnice o organizaci provozu 

webových stránek MFF UK, předloženým prod. M. Vlachem a opatřeným 

poznámkami právničky. Prod. M. Vlach komentoval způsob sjednocení původně 

dvou fakultních předpisů vztahujících se k webu. Děkan probere text dokumentu 

s právničkou a poté ho předloží kolegiu děkana do druhého čtení/ke schválení. 

 

Doc. P. Kolman 

e) Návrh na zřízení stipendijních programů pro studenty fyziky a matematiky 

v angličtině: doc. P. Kolman, po předchozí úmluvě s proděkany V. Dolejším a J. 

Francem, předložil návrh, aby obdobně jako informatické Computer Science 

Tuition Fee Scholarship byly zřízeny stipendijní programy Prague Physics 

Tuition Fee Scholarships a Prague Mathematics Tuition Fee Scholarships. 

Podkladový materiál mělo KD předem k dispozici. Děkan považuje návrh za 

motivačně dobrý, pouze se ptal, jaký by byl jeho dopad na finance fakulty. Prod. 

M. Kulich návrh podpořil, podle jeho názoru by finanční ztráta na studijních 

poplatcích, pokud by šlo o jednotky studentů, byla zanedbatelná; výraznější 

odpouštění poplatků by se samozřejmě muselo posoudit. Záležitost má v rukou 

fakulta, protože rozhodování o výši studijních poplatků v programech 

vyučovaných v AJ spadá do její kompetence. KD tedy návrh schválilo. 

 

f) Na doc. P. Kolmana se obrátil uchazeč o studium fyziky v AJ s otázkou, zda by 

mohl získat potvrzení, že od něj fakulta nebude žádat školné/studijní poplatky; 

takové potvrzení je údajně podmínkou pro žádost studenta o stipendium od 

MŠMT. Vedení fakulty takovou možnost zamítlo.   

 

Prod. V. Kuboň 

g) Navazující magisterský studijní program Finanční a pojistná matematika: žádost, 

aby byla prodloužena akreditace tohoto programu (současné oprávnění bylo 

uděleno pouze na 5 let) a současně schváleny některé změny v programu, vedení 

fakulty doporučilo. Žádost bude předložena akademickému senátu fakulty, pak 

vědecké radě fakulty, nakonec Radě pro vnitřní hodnocení UK (cestou RUK). 

Navržené poměrně zásadní změny v programu jsou motivovány snahou více ho 

otevřít absolventům bakalářského studijního programu Finanční matematika. 

(Akreditační spis vložil prod. V. Kuboň na společné úložiště.).  

 

h) Navazující magisterský studijní program Pravděpodobnost, matematická 

statistika a ekonometrie: žádost, aby jmenovaný studijní program byl rozšířen 

o další specializace, byla vedením fakulty doporučena, a proto bude postoupena 

akademickému senátu a pak vědecké radě fakulty. (Akreditační spis vložil prod. 

V. Kuboň na společné úložiště.) Žádost schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení UK. 

V obou případech (body sub g) a h)) postoupí materiály na březnové zasedání AS 

MFF UK prod. V. Kuboň v požadované lhůtě. 

 

i) Prod. V. Kuboň přednesl upozornění vedoucí KVOF, že pracoviště po dlouhá léta 

poskytuje své prostory a personální podporu ve prospěch výuky FJFI ČVUT, 

přičemž se tato služba zřejmě nezakládá na písemné úmluvě mezi fakultami 
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a nepojí se k ní ani žádné finanční vyrovnání. Děkan požádal prod. J. France, aby 

v záležitosti zjednal jasno a v případě potřeby předložil kolegiu návrh na změnu 

popsaného stavu, ať již ve formě smlouvy o společné výuce (v existující smlouvě 

mezi jmenovanými fakultami z července 2017 toto podchyceno není), nebo návrh 

na ukončení dosud poskytovaných služeb ze strany MFF UK.  

 

j) FEL ZČU v Plzni by ráda uzavřela s MFF UK smlouvu o sdílení výuky předmětů 

pro své studenty v rámci ustavení skupiny zabývající se fyzikální instrumentací 

pro experimenty TOTEM a výhledově experimenty ATLAS v CERN. Pracovníci 

Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK to považují za rozumné a souhlasí. 

Pokud by o společnou výuku s FEL ZČU v Plzni měla zájem ještě další pracoviště 

MFF UK, nechť to do 3. 2. 2021 napíší sekční proděkani prod. V. Kuboňovi. 

Dosud platné smlouvy mezi MFF UK a jinými fakultami o společné výuce nahrál 

prod. V. Kuboň na společné úložiště KD.  

 

Děkan 

k) Tělesná výchova (TV) v LS: tvůrci rozvrhu vyjádřili ústy D. Bednárka požadavek, 

aby mohli onen půlden, rezervovaný pro TV, využít občas i pro povinné 

předměty; to by usnadnilo tvorbu rozvrhu. Závěr: KD souhlasilo s návrhem 

vedoucího KTV, který tlumočil děkan, aby o rozvrhu TV na letní semestr 

2020/2021 jednala s předsedou fakultní rozvrhové komise zástupkyně vedoucího 

KTV Mgr. Z. Vaníčková. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník/tajemnice fakulty 
a) Tvorba a čerpání sociálního fondu – stav k 31. 12. 2020 byl předem v materiálech; 

jeví obdobné hodnoty jako v minulých letech.   

 

b) Dne 15. ledna se uskutečnila schůzka děkana, Ing. A. Lísky a Ing. B. Svobodové 

se zástupci odborů MFF UK. Záznam z tohoto jednání děkan odeslal k autorizaci 

předsedovi fakultní odborové organizace doc. L. Přechovi, po schválení ho 

poskytne kolegiu děkana. Jedním z témat, která byla předmětem diskuse na 

schůzce, bylo i širší využití sociálního fondu a nutnost novelizovat Zásad č. 

1/2017, pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK.  

 

c) (Navazuje na bod B3b zápisu z KD konaného 6. 1. 2021.) Ing. A. Líska ústně 

seznámil kolegium s nabídkou UNIQA, přesněji s podmínkami pojištění škod 

způsobených covid-19 včetně nuceného uvržení do karantény nebo dopravy ze 

zahraničí; plné znění pošle sekčním proděkanům e-mailem.  

 

d) Nabídka participace na smlouvě s DHL: OVZS obdrželo od OZV RUK 

dotaz/nabídku na participaci na smlouvě s DHL na zasilatelské služby za 

výhodnějších cen (tabulka byla v materiálech pro jednání KD). Momentálně už se 

schyluje k uzavření smlouvy mezi DHL a UK. Z účasti na smlouvě neplynou 

žádné závazky, OVZS ji podporuje.  

 

Nabídkou z RUK se vedení fakulty už jednou zabývalo, a to 2. 9. 2020. Prod. 

M. Vlach připomněl diskusi, která tehdy vedla k tomu, že návrh nenašel v kolegiu 
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příznivce. Po aktuální diskusi kolegium ponechalo na prod. Z. Doležalovi, aby 

návrh probral s vedoucí HO a současně aby zjistil, co by připojení se ke smlouvě 

UK znamenalo pro administrativu fakulty; pokud by se fakturace za služby DHL 

uskutečňovala centrální cestou via RUK, doporučilo KD nabídku velmi pečlivě 

uvážit.  

 

 Děkan 

e) (Navazuje na bod C3a zápisu z KD konaného 6. 1. 2021.) Tabulky s výší 

„zaručených“ mezd, které RUK prezentuje jako mzdy „tarifní“: JUDr. J. Wagner, 

vedoucí právního odboru RUK, dosud nereagoval na děkanovu žádost o 

vyjasnění; odpověď děkanovi napsala pí D. Bečvářová, a sice v tom smyslu, že 

děkanovu připomínku zařadila do programu o projednávání Vnitřního mzdového 

předpisu UK. To svědčí o nepochopení věci, v jehož důsledku RUK pojmy 

zaměňuje a vydává mzdu „zaručenou“ za „tarifní“. Vnitřní mzdový předpis 

Univerzity Karlovy obsahuje limity tarifních mezd, kdežto stát zaručuje 

minimální mzdu, a tu tvoří tarifní mzda plus osobní ohodnocení. Na úrovni RUK 

zůstává tedy podle děkanova mínění problém nerozřešen. Děkan požádal zejména 

sekční proděkany, aby v sekcích dbali na dodržování výše „zaručené“ mzdy za 

současného respektování tarifních rozmezí daných Vnitřním mzdovým předpisem 

UK. Výhodou je, že MFF UK nemá mnoho zaměstnanců, jejichž mzdy se věc 

dotýká.    

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Využívání sborovny v pavilonu IMPAKT: na základě množících se dotazů, kdo 

může uvedenou společnou místnost využívat a kdo do ní bude přidělovat přístupy, 

předložil prod. L. Skrbek tři varianty nastavení přístupového systému. Kolegium 

děkana schválilo toto řešení: zónu, ve které bude sborovna zařazena (vč. vchodů 

do budovy, vjezdu do garáží a přístupu z garáží do budovy), budou moci na 

vyžádání vyučujícího přiřadit odpovědné osoby na jednotlivých pracovištích 

samostatně, a to k přístupové zóně vlastního pracoviště.  

                                                                                                                  

b) (Navazuje na bod B4a zápisu z KD konaného dne 6. 1. 2021.) Prod. L. Skrbek 

shrnul dosavadní poznatky ze zkoumání možností, jak zajistit finanční krytí na 

opláštění objektu těžkých laboratoří v Troji. Po diskusi děkan požádal prod. 

L. Skrbka, aby ve spolupráci s vedoucím správy budov resp. s najatou 

profesionální firmou bezodkladně zpracoval příslušné žádosti, jednu jako žádost 

o půjčku/dotaci z tzv. Mikuláše UK, druhou adresovanou Ministerstvu pro životní 

prostředí.  

 

c) Grant firmy VAKUUM Praha: děkan na základě návrhu prod. L. Skrbka a po 

souhlasu níže uvedených kolegů jmenoval komisi, která rozhodne o udělení 

grantu pro rok 2021, a sice ve složení RNDr. P. Hedbávný, CSc., (ředitel firmy 

VAKUUM Praha), doc. M. Rotter (KFNT) a prof. Z. Němeček (KFPP). 

Vyhlášení soutěže  je na webu zde: 

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

 vakuum-praha 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/grant-vakuum-praha
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/grant-vakuum-praha
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Termín pro podávání žádostí vyprší 5. února 2021. Grant se vypisuje pro 

vypracování originální fyzikálně experimentální vědecké práce, která bude 

publikována v mezinárodním odborném časopise. Děkan prosí fyzikální 

proděkany o propagaci na fyzikálních pracovištích. Přehled dosud udělených 

grantů:  

http://www.vakuum.cz/grant.html 

Prod. M. Vlach 

d) (Navazuje na bod B4d zápisu z KD konaného dne 16. 12. 2020.) Uzavření 

trojstranného memoranda mezi MFF UK, CUIP a dvěma jihokorejskými 

společnostmi ve věci výroby polovodičových součástek pro satelity a spolupráce 

s jihokorejským elektronickým, dopravním a energetických průmyslem: prod. 

J. Franc zjistí na KFPP, zda mají o spolupráci reálný zájem.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Překlad názvu funkce tajemníka/tajemnice do angličtiny: otázku, jak název funkce 

přeložit do AJ, položilo OVZS, kvůli anglicky psaným smlouvám. Ing. 

B. Svobodová uvedla, že v souladu s anglickým překladem vysokoškolského 

zákona a po konzultaci na FF UK navrhuje používat termín „Faculty Bursar“; 

s ohledem na to, že termín používá vysokoškolský zákon, děkan s návrhem 

souhlasil.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Nominace na Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK: prod. M. Vlach kolegiu 

předložil několik námětů. Sekční proděkani pošlou vypracované návrhy děkanovi 

(a v kopii prod. M. Vlachovi) do 15. 2. 2021. Jako nejslibnější se po diskusi 

v kolegiu jevily náměty na ocenění aktivit informatické sekce.  

 

b) Nominace na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci (fakulta ji naposledy získala 

v roce 2017 za rotundu sv. Václava na Malé Straně): kolegium se přiklonilo 

k návrhu na ocenění dr. Terezy Bártlové za výuku v rámci Učí Telka a 

informování veřejnosti o „matematice koronaviru“, viz např.: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/12809-

ucitelky-a-ucitele/ 

 

https://denikn.cz/312932/matematika-pomaha-chapat-i-sireni-koronaviru-

lidem-ji-priblizuji-pomoci-simpsonovych-i-origami-rika-vedkyne/ 

 

Návrhy na Cenu Miloslava Petruska může rektorovi UK podat, kromě jiných, 

děkan fakulty, do konce února běžného kalendářního roku. Z: prod. M. Vlach, 

který předloží děkanovi návrh nominace. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

http://www.vakuum.cz/grant.html
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/12809-ucitelky-a-ucitele/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/12809-ucitelky-a-ucitele/
https://denikn.cz/312932/matematika-pomaha-chapat-i-sireni-koronaviru-lidem-ji-priblizuji-pomoci-simpsonovych-i-origami-rika-vedkyne/
https://denikn.cz/312932/matematika-pomaha-chapat-i-sireni-koronaviru-lidem-ji-priblizuji-pomoci-simpsonovych-i-origami-rika-vedkyne/


KD MFF UK 20. 1. 2021 

Čj. UKMFF/13334/2021 

 

9 

 

Prod. M. Vlach  

a) Na podnět prod. M. Vlacha, zda by fakulta neměla být iniciativní ve vakcinaci 

akademiků, případně i neakademických pracovníků, zřízením očkovacího 

střediska, reagoval děkan poukazem na vážnost zdravotní situace ve společnosti, 

kterou je žádoucí řešit skutečně profesionálním způsobem. Děkan učiní dotaz na 

kvestora UK, jaký plán má v tomto ohledu vedení UK resp. její lékařské fakulty.   

Stalo se po KD: Aktuální informace o závěrech jednání ústředního krizového 

štábu UK ze dne 21. 1. 2021 mj. uvádí toto: Očkování. Krizový štáb zevrubně 

diskutoval otázku očkování, a to ve vztahu k prohlášení Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR o přednostním očkování akademických pracovníků 

vysokých škol. Poukázáno bylo zejména na potřebu neomezovat očkování jen na 

akademické pracovníky, ale umožnit zajištění očkování i u administrativních 

pracovníků. 

V rámci dalších jednání krizového štábu budou projednány možnosti aplikace 

státem navržených fází očkování nejrizikovějších skupin ve vztahu k prostředí UK. 

Lze ale očekávat, že s ohledem na dodávky vakcín bude k očkování na vysokých 

školách přistoupeno s výrazným časovým zpožděním. 

Krizový štáb doporučil, aby byla zahájena diskuse s lékařskými fakultami 

a s farmaceutickou fakultou UK o možnosti zřízení očkovacího místa UK. 

 

Děkan 

b) Na zasedání AS UK 22. 1. 2021 předkládá vedení UK žádost o prodloužení 

mimořádného stavu na Univerzitě Karlově do 12. března 2021. 

Stalo se po KD: Akademický senát UK tento návrh schválil. Viz opatření rektora: 

https://cuni.cz/UK-10925.html 

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Dne 12. 1. 2021 byla vyhlášena 6. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním 

vývoji a inovacích programu ERC CZ; cílem programu je podpořit excelentní 

výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev 

Evropské rady pro výzkum (ERC), které byly zařazeny v rámci mezinárodního 

peer review hodnocení prováděného odbornými panely ERC v druhém kole do 

kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. OVZS 

kontaktovalo dr. Sebastiana Schwarzachera, který jako jediný na MFF UK splňuje 

podmínky výzvy, neboť v ERC StG získal hodnocení A, a společně zahájili 

přípravu návrhu.  

 

Děkan 

b) Podle informace, která zazněla na RKR 18. 1. 2021, by výsledky soutěže GAUK 

měly být známy začátkem března t. r. 

 

Prod. M. Vlach 

c) KD per rollam souhlasilo s návrhem prod. M. Vlacha nominovat na Cenu Josefa 

Hlávky za vědeckou literaturu, v oblasti společenských věd, za rok 2020 titul 

https://cuni.cz/UK-10925.html
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Malostranská rotunda sv. Václava v Praze autorů J. Čihákové, M. Müllera et al. 

Interní termín pro podání návrhů na Hlávkovu cenu stanovil RUK na 18. 1. 2021. 

Návrh podává rektor univerzity. Kniha bude také nabídnuta všem dárcům 

projektu, nejvýznamnějším zaslána rovnou. Knihu bude prodávat fakultní e-shop, 

viz: 

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/267-malostranska-rotunda-svateho-

vaclava-v-praze.html 

 

d) Dne 25. 1. 2021 se uskuteční 11. výroční konference Centra vizuální historie 

Malach, formou on-line na platformě ZOOM. Vystoupí na ní přední odborníci ze 

spolupracujících zahraničních i českých výzkumných a kulturních institucí (Kigali 

Genocide Memorial ve Rwandě, Muzeum romské kultury v Brně a mnoho 

dalších). Více na: 

https://ufal.mff.cuni.cz/malach 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Podzimní kolo studentských fakultních grantů (SFG): děkan schválil návrhy na 

udělení SFG, jak mu je předložila komise pro studentské granty. Podrobnosti 

uložil prod. M. Kulich pro informaci kolegia na sdílené úložiště.  

 

Děkan 

b) Informace z RKR konaného 18. 1. 2021 poslal děkan celému kolegiu.  

i) Dne 27. 1. 2021 v 13:00 se uskuteční setkání na téma podpory 

cizojazyčných studijních programů v Microsoft Teams. (Setkání se za MFF 

UK zúčastní doc. P. Kolman.) 

ii) Pro konání promocí musí být PES alespoň na stupni 2, což nelze v brzké 

době očekávat. Promoce se zatím přesouvají až na dubnový či pozdější 

termín. 

iii) Dne 26. 1. 2021 ve 14:00 se bude konat setkání zástupců fakult, hlavním 

bodem je zveřejnění výsledků dotazníkového šetření, setkání se zúčastní 

studijní proděkani.  

K tomu na jednání KD uvedl prod. M. Kulich, že o akci neví. Naopak prod. 

V. Kuboň má akci zapsanou v diáři; zjistí bližší informace. Děkan podotkl, 

že na RKR termín sdělila pror. R. Wildová.  

Stalo se po KD: Setkání proběhlo za účasti obou studijních proděkanů. 

Kromě shrnujících informací z předchozího hodnocení, ze kterého vyšla 

MFF UK velmi dobře, prorektorka Wildová prezentovala i novou verzi 

dotazníku, týkajícího se ZS 2020/21. Fakulty se k němu mají vyjádřit do 4. 2. 

Bod bude zařazen na jednání KD dne 3. 2. 2021. 

iv) Dne 27. 1. ve 14:00 bude v tomto roce prvně zasedat Rada pro vnitřní 

hodnocení UK. 

v) Dne 1. 2. 2021 zasedne koordinační platforma mezi UKVA a zástupci 

fakult. Prod. V. Kuboň potvrdil, že Bc. M. Kokešová, budoucí fakultní 

koordinátorka kvality vzdělávání, je o zasedání informována. Dále přislíbil, 

že její jméno nahlásí odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací, aby 

potřebné zprávy dostávala z RUK rovnou.     

 

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/267-malostranska-rotunda-svateho-vaclava-v-praze.html
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/267-malostranska-rotunda-svateho-vaclava-v-praze.html
https://ufal.mff.cuni.cz/malach
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Prod. M. Vlach 

c) Informatická sekce (Mgr. L. Forstová) pořádá v letním semestru 2020/2021 dva 

nové kurzy pro učitele, v rámci celoživotního vzdělávání. Kurzy získaly akreditaci 

ministerstva školství, jsou výsledkem snahy MFF UK vzkřísit výuku učitelství, 

zahájené vloni na jaře. Jsou to následující kurzy:  

i) Programování (lektorka: dr. K. Pešková), více na: 

 https://ksvi.mff.cuni.cz/…ni/ 

ii) Programování her v Unity (lektor: dr. T. Holan), více na:  

 https://ksvi.mff.cuni.cz/…ty/  

Informace byla rozeslána na Fakultní školy MFF UK a také prostřednictvím sítě 

Elixíru do škol. Prod. M. Vlach požádal proděkany pro sekce F a M, aby pobídli 

k podobné aktivitě i ve svých sekcích.  

 

d) V rámci projektu HYB4City (Kampus Hybernská) proběhne v letním semestru 

tohoto akademického roku projektový seminář, rozvrhovaný v SIS, nazvaný 

Studentské podcasty pod tzv. Inovační laboratoří. S ohledem na účast MFF UK 

bude účast na semináři nabídnuta nejen studentům FF UK, ale také studentům 

MFF UK. Jedním z lektorů se stane Mgr. L. Veverka, vedoucí OPMK na MFF 

UK.  

 

Prod. V. Dolejší 

e) V rámci Aliance 4EU+ vzniká seznam sdílených kurzů, které budou otevřené 

studentům partnerských univerzit. Z matematické sekce fakulty vzešel seznam 

10 kurzů (spadají pod magisterské programy Matematické modelování, 

Numerická a výpočtová matematika) a byl zahrnut do celouniverzitní databáze.  

Bylo pojednáno též v bodě B1e) tohoto zápisu.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník/tajemnice 

a) Nájemní smlouva se společností CETIN na pronájem prostor v Datovém centru 

”Nagano”(pro potřebu informatické sekce, konkrétně pro SISAL) byla uzavřena. 

Prod. J. Sgall za tento výsledek poděkoval tajemníkovi fakulty, jednání nebyla 

snadná a trvala téměř dva roky.  

 

b) V důsledku havárie v budově Ke Karlovu 3 byly vyplaveny místnosti 

hospodářského oddělení, správa budov operativně zajistila potřebnou adaptaci 

prostor; pracovnice HO jsou rozsazené náhradním způsobem, právnička a 

auditorka pracují z domova.   

 

c) Přehled letošních vzdělávacích akcí, na které zvou Centrum celoživotního 

vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK, je uložen na sdíleném úložišti KD.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Po dosti složitém výběrovém řízení na dodavatele úpravy chlazení stávající 

serverovny v Troji byla podepsána smlouva s firmou LAKA CZ s.r.o. Datum 

https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/programovani/
https://ksvi.mff.cuni.cz/%E2%80%A6ty/
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předání stavby je plánováno na 15. 2. 2021, termín dokončení stanoví uzavřená 

smlouva o dílo na datum 17. 5. 2021. Cena zakázky zhruba 6 mil. Kč.   

 

b) Rozšíření bufetu v Troji a úprava přilehlých prostor na místnosti pro Katedru 

geofyziky a pro studentské respirium: administrátorovi výběrového řízení byly 

odeslány veškeré podklady pro soutěž na výběr dodavatele. Prod. L. Skrbek 

očekává, že práce by mohly být dokončeny do letních prázdnin.  

 

Prod. M. Vlach 

c) KPC: GetConnected: stále zůstalo zapojeno 35 firem. 

 

d) Firma ŠKODA-AUTO, strategický partner fakulty, vyhlásila soutěž o projekty 

realizované ve spolupráci právě s ní. Projekty mohou být zaměřené na nákup 

technického vybavení, softwaru a materiálu pro výuku, výzkum a realizaci 

společných projektů se ŠKODA-AUTO, příp. i na studentské projekty se 

zaměřením na strategická firemní témata. Informace byla na MFF UK šířena via 

stud-l. Pokud by se o udělení projektu hlásili studenti/studentky, může být 

spoluúčast hrazena z rozvojových projektů (tyto projekty je třeba podat do 20. 

ledna prostřednictvím OFSKP). Požadovanou 10% finanční spoluúčast fakulty 

potvrdil prod. M. Vlach, bude hrazena z rozvojového projektu (IP).  

 

e) Partnerský program 

i) Strategický partner: společnost CZ.NIC (smlouva bude podepsána 

elektronicky).   

ii) Web partnerského programu: připravuje se anglicko-jazyčná verze 

prezentace partnerských firem, momentálně byly firmy vyzvány, aby 

schválily/aktualizovaly verze českou a anglickou.   

iii) CUIP: licenční smlouva s Datlowe (+ ÚFAL MFF UK) - došlo k dohodě, 

připravuje se finální verze, určená k podpisu smluvních stran. 

 

f) CPPT - monitorovací zpráva projektu UIS2: řeší se připomínky ze strany MŠMT 

k této zprávě, zjištěné závady (způsob vykazování mezd, dovolené) probírá RUK 

a zaměstnanecké oddělení MFF UK.  

 

g) Byla odevzdána fotodokumentace k tzv. udržitelnosti OP VaVpI 340 (přístroje 

pro fyzikální sekci, prof. V. Baumruk, Mgr. O. Prančl) a OP VaVpI 345 

(serverovna a posluchárny Troja, J. Ježilová). 

 

h) Kampus Hybernská 

i) Dokončuje se koncept celouniverzitní soutěže na naplnění obsahu Science 

Centra (garantuje prod. M. Vlach). 

ii) Proběhne schůzka kvůli přípravě projektu studentských stáží (studentská 

iniciativa v Kampusu Hybernská). 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník/tajemnice 

a) KD vzalo na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na 

obsazení pracovního místa referenta/referentky pro agendu veřejných zakázek. 



KD MFF UK 20. 1. 2021 

Čj. UKMFF/13334/2021 

 

13 

 

Uchazečka, která byla vybrána a jejíž zájem o pozici stále trvá, by měla nastoupit 

k 1. únoru 2021.  Přesné podmínky přijetí s ní dojednají děkan a 

tajemník/tajemnice.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Podoba etikety na fakultní pivo byla definitivně schválena, výroba vinět zvolna 

započala, jako další krok k propagaci se připravuje animovaný klip a budou 

následovat i kroky další (příprava propagačních předmětů, inovace webu 

www.peknycislo.cz atp.). 

 

b) Žádost o dotace na podporu nadaných studentů v roce 2021 byla na MŠMT 

odevzdána včas, její struktura byla přizpůsobena současným podmínkám (méně 

nájmů, větší objem služeb), žádaná částka se shoduje se sumou na loňský rok. 

Současně probíhá vyúčtování dotací MŠMT za 2020, a to jak dotací na soutěže, 

tak na podporu nadaných žáků a studentů. Termín odevzdání připadá na konec 

ledna, resp. na 15. 2. 2021. Žádosti o dotace na soutěže pořádané v roce 2021 

bude pravděpodobně, byť v omezené míře, také možno podávat, ale zatím nejsou 

známy konkrétní podmínky; jako předběžný termín pro tyto žádosti je stanoveno 

datum 20. 1. 2021. OPMK situaci sleduje a podle možností/podmínek, které 

MŠMT stanoví, žádosti zpracuje a podá.  

 

c) OPMK posoudilo první sestřihy krátkých videí s prezentací fakultních pracovišť 

a sdělilo k nim své názory, videa budou posléze zaslána k připomínkám na 

dotčená pracoviště. Úroveň snímků je ve většině případů velmi dobrá, prod. M. 

Vlach poděkoval jménem OPMK všem pracovištím/zaměstnancům, kteří se do 

projektu zapojili.  

 

d) Na 18. 2. 2021 je naplánována akce nahrazující Jeden den s fyzikou, nese 

předběžný název Experimentální odpoledne na Matfyzu, aneb Co jste na JDF 

nezažili“, jde o určitý experiment i z hlediska OPMK. Důraz bude klást na 

experimenty a témata pro středoškoláky od úrovně zhruba 2. ročníku gymnázia, a 

to ve formě tří až čtyř přednášek a pokusů živě vysílaných z posluchárny N1 v 

pavilonu IMPAKT, s možností on-line dotazů. Už byly podniknuty základní 

organizační kroky, přípravou odborného programu se zabývá doc. M. Cieslar 

(KFM). 

Na děkanovu otázku, zda se nepokusit podobným způsobem nahradit Jeden den 

s informatikou a matematikou, prod. M. Vlach uvedl, že záleží na názoru sekcí, 

ale po jeho mínění není v tuto chvíli realizace úplně nutné, provedení on-line 

formou totiž nepokládá za dost efektivní, navíc v posledních měsících vznikla 

velká řada on-line přednášek v rámci mnoha on-line akcí (Veletrh vědy, Noc 

vědců, DOD, Na Karlovku, Den UK, Informační den UK, řada on-line 

vzdělávacích veletrhů atp.), spíš je lépe využít povedené a ty propagovat různými 

kanály, a ne podporovat vznik dalšího množství nových. 

 

e) K rektorátem organizovaným oslavám významných výročí letošního roku přispěje 

MFF UK vydáním knihy o Albertu Einsteinovi a Praze (autoři J. Podolský, J. 

Valenta et. al., rukopis je dokončený). Záměr byl zaslán na RUK Mgr. V. Hájkovi 

http://www.peknycislo.cz/
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v požadovaném termín 14. 1. 2021. Autorem předmluvy knihy bude prof. Michael 

D. Gordin z Princeton Universit), obrazový materiál bude čerpat ze seriálu Genius 

Einstein od National Geographic. 

 

f) Situace spojená se soutěží Náboj se jeví, alespoň dočasně, jako stabilizovaná, 

novým vedoucím pro rok 2021 je M. Poljak, za úkol si předsevzal vytvořit nový 

organizační tým z řad nově nastupujících studentů fakulty. OPMK toto podporuje 

a rovněž v této věci jedná. Soutěž sama proběhne -  podobně jako Fyziklání – 

formou on-line, technické předpoklady pro to byly vytvořeny již během roku 

2020.  

 

g) Připravuje se 2. ročník Ceny Albertus (cena pro učitele fyziky a informatiky), 

v nejbližší době budou obesláni současní i potenciální budoucí partneři projektu. 

 

h) Dne 25. 1. 2021 proběhne schůzka nad směřováním projektu Na Karlovku online. 

Fakulta se zúčastní následujících veletrhů organizovaných on-line:  

i) veletrh Gaudeamus Praha, konaný od 19. ledna do dubna 2021, přednáškou 

o studiu prod. V. Kuboně (a možná ještě dalšími předtočenými přednáškami 

z jiných podzimních on-line akcí),  

ii) veletrh Congroo Fair, konaný od 25. 1. do 7. 2. 2021, opět přednáškou prod. 

V. Kuboně, věnovanou studiu na MFF UK,  

iii) Vysoké školy, 26. – 28. 1. 2021, zas a opět přednáškou o studiu na MFF 

UK, která je předem natočena s prod. V. Kuboněm, navíc formou chatu a 

video-chatu. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) Probíhá sbírka vyřazované počítačové a multimediální techniky určená pro 

případné potřeby fakultních škol či přímo pro děti z rodin, které si nemohou 

dovolit koupit novou techniku. Akci nazvanou Na Hromnice o počítač více 

připravili dr. T. Hannemann, Ing. V. Fišerová, Mgr. L. Veverka a prod. M. Vlach. 

Formální proces věci byl projednán s pracovnicí HO pí M. Kurelovou a vyřazení 

tak předcházel standardní postup nabídky techniky k převodu v rámci instituce.  

Podle aktuální zprávy prod. M. Vlacha by sbírka mohla být relativně úspěšná.   

 

b) Prod. M. Vlacha stále zaměstnává otázka, jak v budoucnu naložit s partnerským 

programem fakulty, jak dál s tzv. Industriálním studentem (rád by vyvolal 

schůzku, které by se kromě něj a pana děkana zúčastnili doc. M. Nečaský a Ing. 

B. Joudalová) a také jak dál směrovat činnost nakladatelství MatfyzPress (e-

skripta). 

 

c) Výroční zpráva za rok 2020: vedoucí OPMK rozešle na pracoviště žádost 

o podklady pro sestavení výroční zprávy, včetně příslušné šablony. Prod. M. 

Vlach požádal zejména sekční proděkany o spolupráci. Případné změny ve 

struktuře/obsahu uvedeného dokumentu, například z hlediska GDPR, uváží děkan 

při finální editaci.   
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Zasedání skončilo ve 14:00 hodin. 

 

Zapsala:  

T. Pávková 


