
Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 3. 2. 2021 

formou videokonference 

(akademický rok 2020/2021) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň , M. Kulich (do 11:32), B. Svobodová, 

M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová (do 10:43) 

přizváni: C. Matyska (do 10:57), P. Zakouřil (od 10:58 do 11:39) 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemnice 

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

a zařazených do karantény – hlášení, která poslala Ing. Svobodová: 

 ke dni 25. 1. 2021 - zaměstnanci: 0 pozitivní test, 1 v karanténě, studenti: 

1 s pozitivním testem, 0 v karanténě,  

 ke dni 1. 2. 2021 - zaměstnanci: 2 pozitivní test, 2 v karanténě; studenti: 0 hlášení. 

Prod. M. Vlach sdělil, že s vysokou pravděpodobností přibude na děkanátu 

1 zaměstnanec s pozitivním testem. Děkan uvedl, že vypovídací hodnota této statistiky 

přímo závisí na tom, zda pracovníci/pracoviště/studenti výskyt hlásí. Na závěr zmínil 

(pod dojmem e-mailů, které nedávno obdržel), že někteří pracovníci fakulty se 

neorientují na webové „covidové“ stránce. Na základě některých podnětů covidovou 

stránku upravil. 

 

Děkan 

b) Mimořádný stav na UK byl prodloužen do 12. 3. 2021. RUK vydal text s názvem 

Hybridní jaro, který předpokládá (v souladu se strategií MFF UK) zahájení semestru 

distanční formou, s možným přechodem do hybridní formy, v závislosti na 

epidemiologické situaci. Hybridní jaro je uloženo v materiálech.  

 

    

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) (Navazuje na bod B1a z KD konaného 20. 1. 2021: Fakultní zpráva o hodnocení 

vědy byla zpřístupněna 18. 1. 2021 a uložena v materiálech KD. Komentáře 

fakulty mají být na RUK zaslány do 5. 2. 2021. Kolegium děkana stanovilo termín 

pro komentáře sekcí na pátek 29. 1. 2021, a to na adresu děkana a adresu 

proděkana pro vědu a zahraniční styky, aby bylo možné výslednou reakci fakulty 

projednat na jednáních kolegia a uvědomit o ní vědeckou radu dne 3. 2. 2021.) 

Děkan připravil spolu se sekčními proděkany a prod. Z. Doležalem reakci pro 

mezinárodní hodnoticí panel i dopis děkana pror. J. Konvalinkovi, reflektující 

průběh a výstup hodnocení. Oba dokumenty byly v podkladech pro jednání. KD 

po diskusi oba materiály schválilo, přičemž děkan ponechal možnost k případným 

dodatečným poznámkám členů kolegia otevřenu až do 4. 2. 2021, 10:00 hodin. 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí materiály, k nimž se vedení fakulty vyjadřuje, 

nejsou veřejně přístupné, nebudou na veřejně přístupných webových stránkách 

fakulty ani reakce MFF UK. Budou k dispozici na společném úložišti kolegia 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
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děkana, sekční proděkani budou moci seznámit s nimi vedoucí pracovišť svých 

sekcí.   

Stalo se po KD: Prod. Z. Doležal vložil reakci fakulty do univerzitního systému 

k tomu určenému dne 4. 2. 2012, děkan odeslal dopis prof. J. Konvalinkovi dne 

4. 2. 2012.  

 

b) Termíny pro podávání žádostí o granty ERC v roce 2021 jsou zveřejněny: 24. 3. 

pro kategorii Starting Grants, 20. 4. pro Consolidator Grants a 31. 8. pro 

kategorii Advanced Grants). K podání žádosti je třeba vyjádření UK ve formě 

Letter of Commitment. V něm se instituce mj. zavazuje, že poskytne přístup 

k prostorám a zařízením nezbytným k výzkumné činnosti navrhovatele. Pro 

zajištění podpisu JM rektora bude OVZS vyžadovat vyjádření příslušného 

sekčního proděkana a vedoucího pracoviště. Ve dnech 4. 2. a 5. 2. 2021 se 

uskuteční seminář Technologického centra AV ČR, na programu dne 4. 2. je 

prezentace předkladatelů projektů z MFF UK (odhadem jich bude celkem deset). 

Prod. Doležal se ho zúčastní on-line, přístupové údaje nabídl poskytnout i dalším 

zájemcům z KD. Schůzku s prof. Z. Strakošem zorganizuje až po semináři.  

Prod. M. Vlach, po rozhovoru s prof. Z. Strakošem, nadhodil možnost nabídnout 

České televizi, aby natočila pořad o nositelích ERC projektů. Děkan se k této 

iniciativě vyjádřil v tom smyslu, že pořad by jistě byl zajímavý, zvláště pokud by 

jeho vyznění mělo povzbuzující účinek na podávání projektů pracovníky MFF 

UK. Co se týká reálného instruování potenciálních předkladatelů projektů, děkan 

toto považuje za úlohu pro OVZS, nikoli za úkol sekčních proděkanů.  

 

c) MŠMT od letošního roku vyžaduje, aby zprávy o řešení projektů velkých 

výzkumných infrastruktur podepsali řešitelé a děkan digitálně. Řešitelé nemají 

fakultou zřízený kvalifikovaný certifikát. Letos ještě MŠMT akceptuje, je-li 

zpráva elektronicky podepsána pouze děkanem. Podle prod. Z. Doležala by pro 

další roky bylo vhodné poskytnout ze strany děkanátu – OVZS ve spolupráci 

s PSíK – řešitelům asistenci pro získání digitálního podpisu (jednodušší a levnější 

formy autentifikace, která je také akceptovaná MŠMT). Následující debata se 

točila okolo technické podpory, pořízení centrální evidence držitelů „úředního“ 

digitálního podpisu, otázky, zda a jak evidovat odevzdání „tokenu“ při skončení 

pracovního poměru na fakultě, nakolik je digitální podpis vázán na funkci držitele 

atd. Děkan spolu s tajemnicí a právničkou všechny tyto body zformulují a uloží 

k vyřízení na odd. PSíK.  

 

Děkan 

d) Děkan připomněl sekčním proděkanům, že do konce února je potřeba 

aktualizovat seznamy řešitelů projektů Progres (zaměstnanců i studentů), zřejmě 

zpětně za rok 2020, návod je na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-7368-version1-manual_gap_cprogres_11_8_2020.pdf 

Prod. J. Sgall připojil, že tatáž povinnost se váže i k projektům UNCE, aktualizaci 

ale musí provést OVZS. Prod. Z. Doležal to vedoucí OVZS připomene.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

https://cuni.cz/UK-7368-version1-manual_gap_cprogres_11_8_2020.pdf
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a) RUK připravuje novou verzi dotazníkového šetření, připomínky k němu 

a případný návrh vlastních nejvýše 5 otázek má MFF UK poslat do 4. 2. 2021. 

Kolegium akceptovalo návrh otázek, které podle námětů dr. T.  Hannemann a 

Mgr. J. Šejnohy zpracovali prod. V. Kuboň a M. Vlach společně s vedoucím 

OPMK Mgr. L. Veverkou. Prod. V. Kuboň odešle stanovisko vedení fakulty, 

reflektující drobné připomínky děkana, na RUK.   

Stalo se po KD: Stanovisko vedení fakulty bylo odesláno 4. 2. 2021. 

 

b) Poskytování posluchárny F1 pro výuku FJFI ČVUT: dotazem u předsedy fakultní 

rozvrhové komise děkan zjistil, že rozvrhování předmětné učebny je v kompetenci 

fyzikální části Rozvrhové komise fakulty (t. č. pracovnice KVOF). Prod. L. 

Skrbek informoval, že záležitost probíral s Ing. Ratajem, členem kolegia děkana 

FJFI ČVUT, a zjistil, že případnému uzavření smlouvy nic nebrání, na druhou 

stranu se záležitost nejeví být natolik akutní (i z hlediska MFF UK), aby nemohla 

počkat na budoucího nového tajemníka FJFI. Podobně na věc nahlíželi také další 

členové KD MFF UK, a proto děkan požádal tajemnici, aby věc vedla v patrnosti, 

s cílem stanovit po jednání s novým tajemníkem FJFI ČVUT podmínky pro 

zapůjčování posluchárny F1 v písemné smlouvě.  

 

c) Bolzanova cena: na setkání s pror. M. Králíčkovou konaném 2. 2. 2021 zaznělo 

upozornění, že při udělování Bolzanovy ceny autorům nejlepších závěrečných 

studentských prací nejsou práce děleny do kategorií podle úrovně studia. Fakulty 

by proto měly návrhy na ocenění bakalářských a diplomových prací směřovat 

spíše k vyznamenání cenou rektora.  

 

 Tajemnice 

d) Natáčení přednášek v letním semestru tohoto akademického roku: podle mínění 

kolegia i Studentské komory AS, které tlumočila její předsedkyně P. Schmidtová, 

pořizování oficiálních záznamů přednášek v LS nemá - v kontextu současné 

situace - smysl. Tajemnice kolegiu popsala své poznatky ohledně dosavadního 

natáčení přednášek, jak je získala v důsledku urgentního e-mailu od Mgr. T. 

Drbohlava, jenž po dobu svého působení na fakultě (tzn. do 31. 8. 2020) zastával 

roli koordinátora natáčení. Organizačním a technickým zabezpečením nahrávek 

do budoucna se bude KD ještě zabývat. (Může být fakulta díky nově pořízené 

kvalitní audiotechnice při natáčení zcela soběstačná? Vystačí při zpracování 

nahrávky s pomocí studentů? Kam hotové nahrávky ukládat – určit centrální 

úložiště? Kdo na něj bude mít přístup?) 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice fakulty 
a) KD schválilo následující úpravu rozpočtu na rok 2020: 

 

Odkud Kam Částka v Kč Finanční 

prostředky 

Poznámky 

RUK 700-01/700PROV 417 600 neinvestiční školitelé mzdy + pojištění 

 

b) Cestovní pojištění: údaje z nabídky pojišťovny UNIQA byly v úložišti, kolegium 

potvrdilo svůj souhlas s rozšířením pojistky o položky související s Covid-19. 
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Tajemnice sestaví pokyn o pojištění zaměstnanců včetně konkrétních částek 

a zdroje. Při služebních cestách do tzv. červených států fakulta za pojištění 

připlatí, náklad půjde na vrub toho zdroje, ze kterého se hradí pojištění v rámci 

cestovního příkazu.  

 

c) Pojištění majetku a odpovědnosti fakulty za škody na další rok řeší tajemnice ve 

spolupráci s JUDr. M. Semíkovou, vedoucím SB a Mgr. Z. Cvejnem. Termín pro 

vyjádření pojistnému makléři je 12. 3. 2021. Vždy do konce března běžného roku 

může fakulta smlouvu s pojišťovnou změnit (vypovědět, změnit pojistnou částku).   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výměna fasád a střešního pláště objektu těžkých laboratoří v Troji: po zvážení 

situace a se znalostí nových skutečností, které na zasedání předestřel prod. 

L. Skrbek, souhlasilo KD s tím, že snaha o zisk finanční dotace od MŽP by 

přinesla neadekvátní množství administrativy včetně požadavku udržitelnosti, 

s nejistým ziskem dotace v řádu malých jednotek milionů. Fakulta tedy požádá 

vedení univerzity o půjčku z tzv. Mikuláše, ve výši 60 mil. Kč. Prod. L. Skrbek 

předloží děkanovi do konce týdne koncept žádosti o tuto půjčku. Předtím spolu 

s prod. J. Francem probere výši nájemného, kterou za prostory pronajímané na 

MFF UK platí Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT a ÚTEF ČVUT.  

 

Doc. C. Matyska 

b) Do dubna by měla být provedena aktualizace pasportizace budov a velkých 

přístrojů. Doc. Matyska předpokládá, že RUK – nejspíše pror. J. Hála – v tomto 

smyslu osloví představitele fakult. Doporučil, aby vedení fakulty bylo připraveno 

jak na samotnou aktualizaci, tak na věci s ní související (např. mít rozmyšlené 

představy o zapojení se do projektu OP JAK).   

 

c) Od 1. 1. 2021 platí novela zákona o odpadech, v jejímž rámci se mění i zadávání 

veřejných zakázek, příslušná prezentace od RUK byla na sdíleném úložišti. KD 

vzalo na vědomí, že na děkanát nastoupila nová pracovnice Anna Maškarová, 

bude se podílet na zpracování agendy veřejných zakázek.  

 

Tajemnice 

d) Ad CETIN - prodloužení smluv 

i) P1MAN: dodatek č. 1 ke smlouvě, jejímž předmětem je nájem prostor 

sloužících k podnikání v budově č. p. 2 ve vlastnictví pronajímatele na 

adrese Praha 1, Malostranské náměstí 2/25 (zejména půdní prostor a prostor 

na střeše budovy), do 30. 6. 2025. 

ii) AB8016: dodatek č. 1 ke smlouvě, jejímž předmětem je nájem prostor 

sloužících k podnikání v budově č. p. 2 ve vlastnictví pronajímatele na 

adrese Praha 1, Malostranské náměstí 2/25 (místnosti v 1. nadzemním 

podlaží budovy), 30. 6. 2025. 

iii) P8MFF: dodatek č. 1 ke smlouvě, jejímž předmětem je nájem prostor 

sloužících k podnikání v budově č. p. 747 ve vlastnictví pronajímatele na 

adrese Praha 8, V Holešovičkách 747/2, do 31. 1. 2025. 
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KD souhlasilo s uzavřením všech uvedených smluv, jejich definitivní podobu 

předloží tajemnice k podpisu děkanovi. Jde o završení velmi dlouhého 

vyjednávacího procesu mezi fakultou a společností CETIN, který zahájil ještě 

tajemník Ing. A. Líska. 

 

Dr. Zakouřil  
e) Nová funkcionalita CIS, jejíž zavedení v měsíci únoru 2021 schválilo KD dne 

7. 10. 2020 (viz bod A3b zápisu z tehdejšího jednání), bude nasazena dne 3. 2. 

2021, viz též:  

https://www.mff.cuni.cz/cis 

Pracoviště fakulty o tom zpraví dr. P. Zakouřil e-mailem. KD tento postup 

schválilo.  

Dr. Zakouřil dále podal zprávu o tom, jak pokračuje práce komise, v jejímž čele 

stojí a která dostala za úkol uvést pracovní e-mailové adresy zaměstnanců fakulty 

do tvaru/stavu odpovídajícího pokynu č. 3 univerzitního pověřence pro GDPR. 

Děkan preferuje, aby pokud možno všichni pracovníci fakulty měli adresu 

„*@*cuni.cz“. V diskusi pak reagoval na dotazy a příspěvky členů vedení. 

Podrobněji odpověděl na připomínky tajemnice fakulty, která popsala problémy, 

se kterými zápasí při pokusech zajistit si instalaci určitých instrumentů do 

počítače/notebooku (sdílený kalendář a sdílené úložiště pro děkanát, vlastní 

sdílený diář, nastavení elektronické pošty atd. Aby diskuse nepohltila příliš 

mnoho času, ukončil ji děkan s tím, že probírané technické či organizační 

problémy jistě půjde vyřešit na separátní schůzce.  

 

Děkan 

f) (Navazuje na jednání KD 20. 1. 2021.) Návrh směrnice děkana vztahující se 

k organizaci provozu webových stránek MFF UK: pokročilou variantu ve znění 

po konzultaci s právničkou pošle děkan kolegiu k vyjádření per rollam, formálně 

bude schválena na následujícím zasedání KD.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Nová úprava v modulu SIS, provedená po dohodě s HO, zajistí, že osoba bez 

pracovně právního vztahu k fakultě nebude moci uzavřít cestovní příkaz. Dohody 

s pracovníky, které budou obsahovat klauzuli, že je možno vyslat je na pracovní 

cestu, je potřeba uzavírat s dostatečným předstihem, aby se informace o existenci 

pracovně právního vztahu dostala do SIS včas.  

 

b) Fakultní odborová organizace a schůzka děkana s jejím výborem: zápis ze 

schůzky uložil děkan mezi podklady k jednání KD. Jedním ze závěrů je nutnost 

aktualizovat Zásady č. 1/2017, pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK; za své si to 

vzal děkan ve spolupráci s tajemnicí a vedoucí HO. Další návrhy, které odborová 

reprezentace fakulty na schůzce přednesla, projedná děkan s vedoucí HO a 

s právníkem.  

 

c) Projekty GAČR: děkan připomněl sekčním proděkanům, že při skončení řešení 

projektu nebo naopak při zahájení práce na grantu je potřeba změnit popis práce 

řešitele/řešitelů tak, aby zachycoval skutečnost, že pracovník pracuje či nepracuje 

https://www.mff.cuni.cz/cis
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na grantu. Popis práce je nutné aktualizovat také v případě, že se mění objem 

podílu na řešení grantu. Dotaz prod. J. Sgalla, kolik má být vyhotoveno originálů 

popisu práce, děkan přednese právničce (položí jí obecnější otázku, a sice na 

počet nutných výtisků s originálními podpisy u dalších důležitých dokumentů) a 

kolegiu pak sdělí výsledek.  

 

d) Úvazky pracovníků fakulty v rámci řešení projektů GAČR: prod. Z. Doležal 

požádá, se souhlasem KD, vedoucího ZO o výpisy za měsíc leden 2021 pro 

všechna pracoviště, výpisy budou sloužit vedoucím pracovišť ke kontrole jejich 

údajů.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Den otevřených dveří 2021: Bude-li možné uspořádat DOD prezenčně, uskuteční 

se v Troji v pavilonu IMPAKT. KD schválilo na zasedání termín konání čtvrtek 

25. listopadu.  

Stalo se po KD: děkan termín revokoval, protože by bylo v semestru příliš málo 

výukových čtvrtků; jako termín konání DOD bylo per rollam definitivně schváleno 

datum úterý 23. listopadu 2021.  

 

Děkan 

b) Připomenutí: uzávěrka návrhů na Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK za 

rok 2020 připadá na 15. února t. r.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) Velmi předběžná debata o letošním přijímacím řízení byla uzavřena v tom smyslu, 

že přijímací zkoušky ke studiu plánuje fakulta konat. Prod. V. Kuboň informoval, 

že na poradě u pror. M. Králíčkové dne 2. 2. 2021 vyzvala Ústřední knihovna UK 

fakulty, aby, pokud uvažují o konání přijímacích zkoušek ve virtuálním prostředí 

Moodle, vyplnily co nejdříve tabulku s předpokládanými počty účastníků; to 

Knihovně umožní včas zajistit potřebnou kapacitu.  

 

b) Zavádět motivační stipendia pro talentované zájemce o studium, což je téma čas 

od času předkládané prod. M. Vlachem k úvaze, děkan stále nevnímá jako tu 

správnou cestu k získávání mládeže pro studium na MFF UK. Prod. M. Vlach 

uvedl, že má na mysli nyní zejména podporu zaměřenou na talentované studenty, 

jejichž rodiny se mohou díky aktuální situaci ocitnout ve finanční tíži, a tudíž by 

jejich finanční situace nemusela dovolovat studium v Praze. Dotační programy 

zaměřené na pomoc rodinám postiženým důsledky nouzového stavu v ČR spadají 

svým charakterem pod sociální pomoc; v tomto ohledu bude/může fakulta 

uvažovat o podpoře sociálně slabších (potenciálních) studentů. Tajemnice uvedla, 

že na MŠMT existoval sociální a ubytovací fond, jeho momentální možnosti ale 

nezná. 
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C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Dne 22. 2. 2021 zahájí na fakultě kontrolu hospodaření s grantovými prostředky 

kontrolní skupina z Grantové agentury ČR, předmětem zkoumání bude celkem pět 

projektů za období 2019. Kontaktní osobou za MFF UK byla jmenována Mgr. 

M. Menšíková, která ve spolupráci s tajemnicí fakulty a hospodářským oddělením 

připravuje podklady. 

 

b) Na řešení grantů Specifického vysokoškolského výzkum (SVV) přišlo letos 1 682 

tis. Kč, což je 93 % z loňské částky. Sekční proděkani se s prod. Z. Doležalem 

dohodli, že poměry, v jakém budou částky rozděleny mezi sekce, zůstanou 

zachovány. Sekční proděkani rozdělí částky mezi řešitele v sekci. Na dotaz o další 

existenci SVV konstatoval prod. Z. Doležal, že nyní běží druhý rok tříletých 

projektů, tedy ještě alespoň jeden rok budou tyto zachovány. Děkan doplnil, že 

další existence projektů SVV je nejistá. 

 

c) (Navazuje na bod B1a zápisu z KD konaného 2. 12. 2020 a další.) OVZS 

připravuje pokyny pro navrhovatele grantů, které budou obsahovat odkazy na 

opatření týkající se režií, odvodů apod. tak, aby byly do poloviny února 

projednány se zaměstnaneckým a s hospodářským oddělením a mohly být 

vystaveny na www. Prod. Z. Doležal předloží na příští schůzi kolegia děkana 

hotový návrh.   

 

d) Hodnocení vědy na UK: RUK poskytl finální verze hodnoticích zpráv MFF UK 

v modulu M3 a celouniverzitní hodnocení modulů M3-M5. Dokumenty byly 

k dispozici na společném úložišti KD.  

 

e) Strouhalovská přednáška: kolegium vzalo se souhlasem na vědomí informaci 

prod. Z. Doležala, že letos přednášku pronese prof. RNDr. Jana Kalbáčová 

Vejpravová, Ph.D.; s velkou pravděpodobností on-line. 

 

f) Fond mobility UK: období, ve kterém bude možné podávat pror. J. Škrhovi 

žádosti do jarního kola 2021, je ohraničeno intervalem od 1. 2. do 31. 3. 2021 

(oznámení čj. UKRUK/17691/2021-23). OVZS o tom bude informovat pracoviště 

fakulty.    

 

Děkan 

g) Fakulta odeslala dne 26. 1. 2021 své vyjádření k aktuálně navrhované struktuře 

programu Cooperatio. Děkan byl pozván na on-line schůzku ke struktuře 

lingvistických Cooperatio na 9. 2. 2021, 13:00. Jednání se spolu s ním zúčastní 

zástupci informatické sekce, prof. Sgall a prof. Hajič.  
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Prod. M. Vlach 

h) Univerzita Karlova a Akademie věd ČR zakládají expertní skupinu na 

systematickou podporu vědců v žádostech o prestižní granty ERC, koordinátorem 

skupiny je prof. Ing. Z. Strakoš, DrSc., z MFF UK, více na:  

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11717&locale=cz 

 

 

Děkan 

i) Děkan sdělil, že prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc., (KPMS MFF UK) se stal 

členem Rady Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství, viz: 

  https://www.nauvs.cz/index.php/cs/rada-nau.  

Zaujal tak pozici, kterou do svého skonu zastával prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň  
a) Proběhla schůzka se zástupci FEL ZČU věnovaná smlouvě o vzájemném 

zpřístupnění výuky. Pro FEL je přijatelná smlouva ve stejném znění, jaké mají již 

existující smlouvy mezi MFF UK a fakultami ČVUT. Na straně ZČU ještě zbývá 

vyřešit, jak jejím studentům uznávat kredity z MFF UK.  

 

Děkan 

b) Nové opatření rektora Opatření rektora č. 2/2021, přiznávání stipendia v akutní 

tíživé situaci studenta na UK, je účinné od 1. 2. 2021. Jeho znění je na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-10938.html 

Prod. V. Kuboň informoval, že prorektorka Králíčková na on-line setkání 2. 2. 

2021 upřesnila, že citované opatření rektora se primárně týká poskytování 

stipendií z prostředků Univerzity Karlovy. Fakulty mohou ze svých prostředků 

studentům také pomoci, ovšem v takovém případě součet pomoci od univerzity a 

od fakulty nesmí překročit maximální částku stanovenou opatřením rektora UK. 

Stipendium má pomáhat řešit výhradně následky akutní/prudké změny v 

sociálních podmínkách studenta. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Žádný příspěvek.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Plánovaná redislokace děkanátu: správa budov obdržela projektovou dokumentaci 

pro změny v prostorách fakultní knihovny na Karlově (přesun studovny, částečná 

přestavba).  

  

Prod. M. Vlach 

b) KPC: v GetConnected (https://www.careermarket.cz/…ted) je stále zapojeno 

35 firem. Podle smluvního dodatku potrvá akce do 31. ledna 2021. 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11717&locale=cz
https://www.nauvs.cz/index.php/cs/rada-nau
https://cuni.cz/UK-10938.html
https://www.careermarket.cz/veletrhy/getconnected
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c) Partnerský program 

i)  Bylo uzavřeno fakultní předkolo nominací do soutěže vyhlášené Škodou 

Auto (strategický partner v Partnerském programu) a zaměřené na nákup 

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

společných projektů. Bude podán jeden projekt (doc. E. Belas), povinné 

spolufinancování ve výši 10% z fakultních zdrojů má projekt dle sdělení 

řešitele zajištěné. V kategorii studentských projektů se žádný student na 

výzvu neozval. 

ii) Smlouvy se společnostmi CZ.NIC a Meteopress čekají na digitální podpis 

smluvních stran. 

iii) Návrh smlouvy/memoranda o společné propagaci MFF UK a FZÚ AV ČR: 

fakulta vypořádává připomínky Fyzikálního ústavu, výsledek dostane 

k posouzení právnička. 

 

d) CUIP   

i) Licenční smlouva s Datlowe (+ ÚFAL) čeká na podpis.  

ii) Mikrolicence ÚFAL/CUIP: prof. J. Hajič požádal CUIP, aby smlouva byla 

upravena tak, že smluvní stranou nebude MFF UK, ale CUIP.  

 

e) (Navazuje na bod  B4d zápisu z KD konaného dne 16. 12. 2020 a bod B4d zápisu 

z KD konaného dne 20. 1. 2021.) 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 zjistil, že na MFF UK není o tuto 

kooperaci zájem. Jednání, která vedl zástupce CUIP s pracovníkem KFPP 

a s korejskou reprezentací, byla zřejmě provázena informačním šumem, a proto 

prod. J. Franc děkanovi doporučil, aby podpis na memorandum nepřipojil. Děkan 

toto doporučení akceptuje, záležitost směrem k CUIP vyřídí prod. M. Vlach a Ing. 

B. Joudalová. Při této příležitosti děkan požádal, aby přípravě podobných 

dokumentů byla věnována důkladná pozornost. 

 

f) Ve stádiu přípravy je inovace webu partnerského programu (vč. varianty v AJ). 

 

g) Nakladatelství MatfyzPress: 

i) Hospodaření nakladatelství skončilo v roce 2020 mírným ziskem.   

ii) Nový e-shop se „ladí“. K přechodu na pilotní provoz by mohlo dojít ke 

konci února. 

iii) Prod. M. Vlach znovu připomněl nutnost revize ediční politiky fakulty, 

zejména co se týká e-skript. V jednání jsou platformy pro print on demand, 

z hlediska tisku a knihařského zpracování jsou pro její použití 

v reprostředisku všechny podmínky. Prod. M. Vlach zařadí tento bod do 

návrhu strategického záměru fakulty.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) (Navazuje na bod C3a zápisu z KD konaného 6. 1. 2021) Mzdové tabulky – 

pojem mzda zaručená vs. tarifní: děkan konstatoval, že uspokojivé vysvětlení od 
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RUK dosud neobdržel, ale že už nebude opakované dotazy klást a s důvěrou bude 

akceptovat interpretaci, kterou nalezl na odborných serverech a která je v souladu 

s jeho intuitivním chápáním situace; poděkoval prod. J. Francovi za to, že zachytil 

tři návrhy, ve kterých byla výše celkové mzdy v rozporu se minimální výší 

zaručené mzdy.  

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) (Navazuje na bod B6b zápisu z KD konaného dne 20. 1. 2021.) Podrobně 

zpracovaný návrh na Cenu Miloslava Petruska za reprezentaci mělo kolegium 

k dispozici v podkladech. Podání návrhu schválilo na svém minulém jednání.  

Stalo se po KD: Návrh byl odeslán rektorovi UK. Univerzitní komise návrhy 

posoudí v průběhu března, pak RUK sdělí výsledek.  

 

b) Inscenace hry, jejímž autorem je počítač a kterou připravuje Švandovo divadlo, 

bude po dohodě s divadlem propagována oboustranně, formou výměny loga a 

dalších prvků. On-line světová premiéra je naplánována na 26. února 2021 v 

19:00 hod, viz: 

https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/673/ai-kdyz-robot-pise-hru/3445 

 

c) Byl definován základní směr propagačního spotu na fakultní pivo a zahájena 

jednání s možnými autory spotu. 

 

d) Pokračuje výroba propagačních videí o pracovištích fakulty, v hrubém střihu je 

hotovo asi dvacet, OPMK je bude v příštích dnech posílat k připomínkám na 

pracoviště. V této souvislosti se připravuje webová prezentace. Videa budou 

publikována postupně, po svém schválení. Nabídka videa na stránkách webu se 

bude rozšiřovat evolučně. 

 

e) Propagační akci Jeden den s fyzikou letos nahradí Jeden stream s fyzikou. 

Obsahová náplň je dokončena, připraveny jsou 4 on-line přednášky:  

i) Doc. O. Semerák: Nobelovy ceny pro Einsteinovy následníky. 

ii) Doc. J. Zamastil: Kvantová mechanika - podivná teorie podivného 

mikrosvěta. 

iii) Doc. Z. Drozd: Pokusy s hrncem. 

iv) Doc. S. Daniš: Fyzika za extrémních podmínek. 

 

f) Byla zahájena propagace akce pro středoškoláky CERN Masterclasses, která 

zčásti probíhá tradičně v režii fakulty (ÚČJF). 

 

g) Proběhlo jednání mezi MFF UK a společností Česká hlava ohledně pokračování 

smluvního vztahu ukotvujícího akci České hlavičky, za předpokládaného zapojení 

firmy Crytur. 

 

h) Dokončeny jsou závěrečné zprávy a vyúčtování propagačních akcí, realizovaných 

v roce 2020 s finanční dotací od MŠMT (podpora talentované mládeže a soutěže 

Fyziklání a Fyziklání on-line); dokumenty byly ministerstvu školství odeslány 

ještě před stanoveným termínem datovou schránkou, podoba vyúčtování byla 
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konzultována s řídicím orgánem. Podpora soutěží v roce 2021: MŠMT zveřejnilo 

výzvu na podání žádostí až 28. 1. 2021, termín vyprší 3. 3. 2021. 

 

i) Ve dnech 26. - 28. 1. proběhl on-line veletrh Vysoké školy. Ze záznamu zazněla 

přednáška prod. V. Kuboně, věnovaná studiu na MFF UK, chat zajistili členové 

SKAS A. Farkaš a V. Švandelík; odezva byla velmi malá (dva dotazy via e-mail), 

údaje o sledovanosti ještě nejsou vyhodnoceny, výsledek má dodat RUK. 

 

j) Ve dnech 25. 1. - 7. 2. 2021 běží on-line veletrh Congroo Fair, na základě výzvy 

RUK se ve spolupráci s UK Point na akci podílí také MFF UK, a sice způsobem, 

jak popsáno v předchozím bodu tohoto zápisu, tj. fakulta uplatnila záznam 

přednášky prod. V. Kuboně, chat technicky zabezpečili členové SKAS pánové A. 

Farkaš a V. Švandelík. Sledovanost ještě není vyhodnocena (úloha RUK), 

účastníci položili šest dotazů. 

 

k) Propagace na portálu vysokeskoly.cz, je zde zveřejněna přednáška prod. V. 

Kuboně, profil viz:  

https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/univerzita-karlova-v-

praze/matematicko-fyzikalni-fakulta/158 

 

l) MFF UK se zapojila do elektronického provedení veletrhu Gaudeamus, ohlas se 

zdá být mírně lepší, než u jiných (výše uvedených) on-line akcí. K účasti na tomto 

veletrhu vyzývá též RUK, po centrální linii, jenže v době, kdy prezentace MFF 

UK už běží samostatně. OPMK se tedy připojí i k prezentaci organizované 

rektorátem - dodá záznam přednášky prod. V. Kuboně.  

 

m) Na setkání studijních proděkanů byla představena vize budoucího webu pro 

uchazeče o studium v angličtině, pro celou UK, a byl vysloven příslib, že fakulty 

dostanou možnost vyjádřit své připomínky. Adresa budoucího webu je 

následující:  

https://www.studycharles.com 

 

n) Průběžně je zadávána elektronická, a v omezené míře též tištěná, reklama na 

nábor studentů v ČR a zejména v SR. Připravuje se náborová reklama umísťovaná 

na tramvajích v Praze (s využitím současných vysokých slev).  

 

o) K dispozici je nový propagační předmět - matfyzácké ponožky. 

 

p) Ukázky nových a zajímavých článků: 

 https://www.ukforum.cz/rubriky/studenti/7803-matfyz-pomaha-studenti-

doucuji-matematiku-na-zs 

 https://www.matfyz.cz/clanky/einsteinovo-vysvedceni 

 

 

8. RŮZNÉ 

 

a) Na dotaz prod. J. France děkan uvedl, že návrhy na vypsání konkursů si přeje 

dostat ke svým rukám. To mu umožní provést případnou editaci textu a poté vydat 

pokyn zaměstnaneckému oddělení, aby nechalo zveřejnit inzerát.  

 

https://www.studycharles.com/
https://www.ukforum.cz/rubriky/studenti/7803-matfyz-pomaha-studenti-doucuji-matematiku-na-zs
https://www.ukforum.cz/rubriky/studenti/7803-matfyz-pomaha-studenti-doucuji-matematiku-na-zs
https://www.matfyz.cz/clanky/einsteinovo-vysvedceni
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Prod. M. Vlach 

b) Institucionální plán za r. 2020: na RUK byly odeslány závěrečné zprávy k tzv. 

tematickým okruhům (zpracoval fakultní koordinátor IP doc. P. Svoboda).  

 

c) (Navazuje na bod C1c zápisu z KD konaného dne 20. 1. 2021.) Prod. M. Vlach, 

a také prof. J. Kratochvíl, podali individuální návrh jako fyzická osoba, aby 

publikace Malostranská rotunda svatého Václava v Praze dostala Cenu Josefa 

Hlávky za vědeckou literaturu. RUK dne 26. 1. 2021 sdělil, že kolegium rektora 

vybralo k nominaci na Hlávkovu cenu jiné tři tituly.  

 

d) (Souvisí s bodem C6h) tohoto zápisu.) MŠMT vyhlásí počátkem března t. r. 

soutěže na podporu talentovaných žáků. Podle dostupných informací má být 

jednou z podmínek, že příjemce finanční podpory vyúčtuje získanou finanční 

subvenci do konce srpna 2021. Takové načasování znamená, že nemá smysl žádat 

o příspěvek na soutěž Náboj.  

 

e) Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala novelu, umožňující učit 

pracovníkům z praxe, pokud získají „pedagogické minimum“. 

 

f) Prod. M. Vlach absolvoval, vybrán k tomu jako jeden z mála zástupců Univerzity 

Karlovy, schůzku organizovanou Technologickou agenturou ČR, orientovanou na 

nové směry v hodnocení grantových projektů, zejména na tzv. genderovou 

dimenzi v grantových projektech. Prod. M. Vlach rád poskytne zájemcům 

příručky a podněty na této schůzce získané.  

 

 

 

Zasedání skončilo v 12:58 hodin. 

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 


