
 

 

           Zápis z 13. schůze kolegia děkana konané dne 3. března 2021  

formou videokonference 

(akademický rok 2020/2021) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň , M. Kulich, B. Svobodová, M. 

Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová (na studijní záležitosti) 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin. 

 

Během zasedání došla smutná zpráva, že ve věku 87 let zemřel bývalý dlouholetý pracovník 

fakulty RNDr. Jiří Jelínek, CSc. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemnice 

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

a zařazených do karantény. 

Stav ke dni 22. 2. 2021: zaměstnanci: 2 pozitivní test (oba ze sekce F). 

Stav ke dni 1. 3. 2021: zaměstnanci: 7 pozitivní test (1 ze sekce M, 2 ze sekce F, 2 ze 

sekce I, 1 z děkanátu), studenti: 2 pozitivní test.  

RUK už sice údaje z fakult nepožaduje, ale vedení fakulty přesto pokládá za užitečné 

sbírat je i nadále a mít tak o situaci alespoň orientační přehled. Na dotaz ředitele firmy 

VAKUUM Praha, který tlumočil prod. L. Skrbek, kolegium reagovalo v tom smyslu, že 

vrátní v budovách fakulty neměří aktivně teplotu vstupujících osob, ale na vyžádání 

teploměr zapůjčí. Děkan vyjádřil uznání vedoucímu správy budov za bleskové obstarání 

respirátorů pro zaměstnance fakulty. Prod. M. Kulich sdělil, že potvrzení o tom, že 

musejí kvůli zkoušce na fakultě překročit hranice své obce, si budou moci studenti sami 

vytisknout ze SIS; jakmile to bude příslušná úprava v SIS umožňovat, budou o tom 

posluchači informováni. Samozřejmě si mohou toto potvrzení vyžádat od STUD. 

Tajemnice zjistila, že testovací místo ve Studničkově ulici bylo 27. 2. 2021 zavřeno, pro 

malou poptávku; bude se snažit, aby VFN činnost odběrového místa obnovila. 

Stalo se po KD: Dosavadní pokyny jsou zpřísněny, aktuální opatření krizového štábu 

fakulty jsou na webu:  

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

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) GAČR zveřejnila výzvu na 4 typy projektů (fakultní uzávěrka: 25. 3. 2021). 

Stalo se po KD: agentura termín posunula na 22. 4. 2021, a proto byl prodloužen 

také interní termín OVZS, a sice na 8. 4. 2021. 

 

b) ERC: otevřena výzva pro ERC StG a stanoveny uzávěrky dalších výzev. Žadatelé 

- letos je jich 17, kdežto v roce 2020 jich bylo jen 7 - procházejí intenzivní 

přípravou, což vyžaduje značné úsilí na straně OVZS. Všichni žadatelé získali 

https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
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souhlas vedoucích pracovišť a sekčních proděkanů, OVZS proto přistoupí 

k vyřízení Letter of Commitment pro jednotlivé žadatele. Po diskusi, ve které 

proděkani pro sekce F a I konstatovali, že zatím nemohli udělit s návrhy projektů 

souhlas, neboť ne se všemi byli seznámeni nebo žádali o upřesňující informace 

a čekají na odpověď, prověří prod. Z. Doležal stav věci na OVZS. Stanovisko 

sekčních proděkanů si měli zajistit navrhovatelé projektů.  

 

Prod. M. Vlach 

c) Blíží se termín (31. 3.) pro podání návrhů na udělení Ceny děkana za nejlepší 

knižní publikace, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-3-2017  

KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha, které publikace vloni vydalo 

nakladatelství MatfyzPress ve své odborné edici a v edici popularizace. Na cenu 

lze nominovat i tituly vydané mimo MatfyzPress.  

 

Děkan 

d) Novela Jednacího řádu VR MFF UK, kterou děkan připravil podle univerzitního 

vzoru a konzultoval s JUDr. J. Stašou, bude projednána dne 3. 3. 2021 vědeckou 

radou fakulty a poté 24. 3. 2021 akademickým senátem fakulty. Dokument byl 

kolegiu k dispozici předem, ve změnovém režimu, a byl jím takto doporučen. KD 

jeho předložení VR a AS doporučilo.  

Stalo se po KD: VR MFF UK znění svého nového jednacího řádu projednala na 

svém zasedání dne 3. 3. 2021 a dokument byl poté v předepsané 21denní lhůtě 

zaslán do programu AS MFF UK. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

c) Novela Směrnice děkana č. 2/2014, soutěž o Cenu děkana Matematicko-fyzikální 

fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci: nutnost novely je 

způsobena faktem, že podle stávající směrnice v komisi pro posuzování návrhů 

působí garanti studijních programů (jejichž počet od té doby výrazně vzrostl). 

Návrh směrnice je v úložišti (spolu se zněním staré směrnice). Navržené znění 

poskytl prod. M. Kulich kolegiu předem a KD vydání směrnice schválilo. 

Definitivní znění, reflektující drobné formulační připomínky, posoudí ještě 

právnička. O úmyslu vydat tuto směrnici podá děkan informaci akademickému 

senátu 24. 3. 2021.  

 

Prod. V. Kuboň 

d) Podmínky přijímacího řízení vyžadují technickou úpravu, a sice následující: 

v případě přijímacího řízení do bakalářských studijních programů je nutné jako 

důvod pro odpuštění přijímacích zkoušek přidat zkoušku „Matematika 

rozšiřující“, která od letoška nahradí původně zmíněnou „Matematiku+“. 

V podmínkách pro doktorské studijní programy je třeba v důsledku posunutí 

letního semestru o dva týdny upravit také termíny konání přijímacích zkoušek a 

termíny pro podávání žádostí o prominutí přijímacích zkoušek z důvodu 

absolvování SZZ nebo dobrého prospěchu v navazujícím magisterském studiu tak, 

aby byly splnitelné. Kolegium mělo návrhy obou dokumentů k dispozici a 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2017
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2017
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doporučilo předložit je ke schválení fakultnímu AS na program zasedání 24. 3. 

2021. Prod. M. Kulich připomněl, že stále ještě není rozhodnuto o způsobu 

provedení přijímacích zkoušek. V danou chvíli panují v KD na věc různé názory 

(prominout zkoušky vs. uskutečnit je on-line). Uzávěrka přihlášek ke studiu 

připadá na 31. 3. 2021, týž den bude jednat KD, tedy může rozhodnout na základě 

znalosti o počtu přihlášených. Už nyní je evidováno o 10 % přihlášek více, než 

kolik jich bylo vloni, přičemž zájemců o navazující magisterské studium je o 20 

% více. Prod. J. Sgall by uvítal podrobnější přehled o počtu studentů a jejich 

kreditů, po kontrole studia. Podle děkanova názoru je možné nechat definitivní 

rozhodnutí na polovinu dubna, se znalostí souhrnného přehledu, který kolegiu 

poskytne STUD počátkem dubna a který bude obsahovat mj. srovnání počtu 

přihlášek ještě s rokem 2019 nebo informaci, kolik zájemců ucházejících se o 

NMgr. studium absolvovalo bakalářské studium na MFF UK a kolik je z jiných 

fakult. 

 

Předsedkyně SKAS  

e) Rozvrh výuky a přeřazování studentů prvního ročníku do studijních kroužků: 

někteří studenti nevědí, do kterého kruhu patří a mají-li ho vůbec. Prod. M. Kulich 

nabídl, že STUD bude koordinovat spolupráci mezi předsedou rozvrhové komise, 

studenty a studentskými průvodci. P. Schmidtová uvítala informace předsedy 

rozvrhové komise dr. D. Bednárka uveřejněné na covidové stránce fakultního 

webu. Sekční proděkani se v případě potřeby rovněž obrátí rovnou na dr. D.  

Bednárka.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice  
a) Příprava letošního rozpočtu: tajemnice zahájila jednání s vedoucími oddělení 

děkanátu, do 9. 3. 2021 plánuje mít dílčí požadavky prodiskutované a 

shromážděné. Poté je přednese děkanovi, distanční debatu o rozpočtu děkan 

předpokládá v době mezi 15. a 25. 3. 2021.  

Stalo se po KD: tato debata byla děkanem svolána na 18. 3. 2021. 

 

b) Spolupráce MFF UK s FF UK a firmou DERS: tajemnice ji zahájila tento týden, 

k účasti přizvala fakultní koordinátorku ESSS Bc. Ž. Floriánovou. Jde 

o prozkoumání možností digitalizace dalších děkanátních agend pořízením 

modulů jako např. „smlouvy“, „nepřítomnost“, „návrhové listy“, „DPČ, DPP“, a 

to v systému CIS VERSO nebo v ESSS. Zejména problému „DPČ, DPP“ se 

budou podrobně věnovat děkan ve spolupráci s tajemnicí a Bc. Ž. Floriánovou; 

KD se přiklonilo k zachování interního podpisového „kolečka“, z časových a 

finančních důvodů dává přednost řešení v rámci ESSS a pak, ve druhé etapě, 

vytvoření nového modulu. O výsledku by děkan rád podal informaci na zasedání 

fakultního senátu dne 24. 3. 2021.  

Stalo se po KD: Dne 4. 3. 2021 byla zahájena jednání s RUK na úpravy ESSS, 

aby bylo možné využít ho pro nové vnitřní schvalovací kolečko u DPP/DPČ (se 

zapracovanými připomínkami KD). Implementace do ESSS ze strany RUK 

proběhne v průběhu dubna. 
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c) (Navazuje na bod B3c zápisu z KD konaného dne 6. 1. 2021.) Možnost zadávat 

do systému CIS i objednávky na zboží a služby nakupované v rámci smluv: prod. 

J. Franc informoval, že určité řešení je nalezeno, totiž že do SIS by se zadal 

výsledek výběrového řízení na dodavatele, a sice tehdy, když se s vítězem soutěže 

uzavře smlouva. Šlo by o jednorázový případ, nikoli o opakovanou objednávku. 

Cílem je podchytit finančně objemné zakázky koncem kalendářního roku, kdy se 

uzavírá rozpočet. Tajemnice uvedla, že věc je předmětem diskuse také v rámci 

jednání s firmou DERS. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

 Tajemnice  

a) Integrovaný IT systém na děkanátu: dne 9. února 2021 proběhlo jednání tajemnice 

s vedoucím odd. PSíK a s dr. P. Zakouřilem, které vyústilo v požadavek tajemnice 

dostat analýzu problému a návrh řešení. Dr. P. Zakouřil vypracoval dokument 

Možné cesty k integrovanému řešení služeb elektronické kanceláře pro potřeby 

děkanátu MFF, KD mělo materiál v podkladech, tajemnice ho na jednání 

komentovala a členové kolegia sdělili v bohaté diskusi své první postřehy a 

názory. Kromě jiného zaznělo, že UK se začíná orientovat spíše na produkty 

firmy Microsoft, a proto bude jednodušší používat jedno/stejné virtuální prostředí, 

ovšem dobře a do hloubky. Pokud by fakulta šla cestou Microsoft, byl by pro ni 

výhodný vlastní tenant. Implementace G-Suit se na fakultě dosud nezdařila. 

Mnoho užitečných softwarových prostředků už na fakultě existuje, jen nejsou 

dostatečně, pokud vůbec, využívány; vyžaduje to solidní a přívětivou personální 

podporu, ale té se např. v karlovské doméně v dostatečné míře nedostává. Tento 

stav doporučil děkan řešit v užším kruhu.  

Stalo se po KD: Dne 4. 3. 2021 proběhlo jednání Komise pro informační systémy 

a technologie, kde bylo toto diskutováno. Jako hosté se jednání zúčastnili také 

tajemnice fakulty a děkan. Byly zmíněny výhody univerzitního tenantu. Následně 

tajemnice jednala s vedoucím ÚVT UK, který přislíbil rychlou součinnost. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Organizační uspořádání děkanátu MFF UK: tajemnice připravuje novelizaci 

Směrnice děkana č. 15/2015. Výsledek plánuje předložit kolegiu děkana na 

příštím jednání. Děkan doporučil návrh nejprve probrat s vedoucími oddělení 

děkanátu, rád se toho zúčastní. Doporučil také, aby směrnice byla vydána až poté, 

kdy bude rozhodnuto o konkrétní podobě reorganizace děkanátu. 

 

b) Tzv. stravenkový paušál: pro stávající systém spočívající v poskytování 

papírových stravenek platí dvouměsíční výpovědní doba. Zavedení finančního 

paušálu je podmíněno technickou podporou, jde hlavně o elektronickou evidenci 

nepřítomnosti pracovníků. Dosavadní způsob umožňoval vydávat stravenky 

předem a vyúčtování se provedlo poté podle skutečné docházky, kdežto částku 

příspěvku na stravné je třeba spočítat přesně podle odpracovaných hodin a teprve 

pak bude vyplacena. Určité řešení už existuje, informoval o něm vedoucí ZO. 
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Děkan uvedl, že by pro něj nebylo přijatelné, kdyby modul/řešení nebyl/o 

hotový/é do tohoto léta.  

 

c) Inzerát na pozici fakultního právníka vyvolal zájem zatím pouze u jednoho 

adepta. 

7. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

Bez příspěvku.  

 

 

8. RŮZNÉ 

 

Prod. V. Dolejší 

a) Návrh na Cenu Neuron pro Erin Claire Carson, Ph.D., z KNM, v kategorii Neuron 

pro mladé talentované vědce: KD souhlasilo s tím, aby děkan návrh doporučil. T: 

do konce března.   

Stalo se po KD: děkan nominaci podal.  

 

Děkan 

b) Děkan předkládá vědecké radě fakulty k projednání Strategický záměr MFF UK 

na období 2021-25 (poděkoval v této souvislosti prod. M. Vlachovi za jeho 

výrazný přínos k vytvoření dokumentu) a plán realizace tohoto záměru pro rok 

2021. Vzápětí po projednání zašle 3. 3. 2021 oba dokumenty ke schválení 

fakultnímu akademickému senátu, v předepsané 21denní lhůtě. Zprávu o plnění 

Aktualizace DZ pro rok 2020 děkan připravuje, v tomto případě je dostačující 

9denní lhůta.   

Stalo se po KD: dokumenty byly v předepsané 21denní lhůtě předloženy 

Akademickému senátu MFF UK. 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Platba členského příspěvku asociace FuseNet za rok 2020: OVZS obdrželo od 

prof. RNDr. Milana Tichého, DrSc., podnět ohledně proplacení členských 

poplatků za roky 2019 a 2020, přičemž roční poplatek činí 750 EUR. V letech 

2013-2018 byly tyto poplatky hrazeny z prostředků fyzikální sekce. Prod. Z. 

Doležal poděkoval prod. J. Francovi za příslib, že fyzikální sekce bude tyto 

poplatky hradit i nadále.  

 

b) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (HŘ a JŘ) 

i) (Navazuje na bod B1c zápisu z KD konaného dne 17. 2. 2021.) Všechny 

zpožděné případy HŘ a JŘ byly zpracovány a odeslány na RUK. OVZS 

odeslalo omluvný dopis žadatelům, vedoucím pracovišť a sekčním 

proděkanům. Současně zavádí evidenční systém umožňující účinnější 

kontrolu HŘ a JŘ. Děkan chce prodiskutovat s proděkanem pro vědu 

a tajemnicí fakulty způsoby, jak dosáhnout kvalitnějšího výkonu OVZS. 
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ii) Dne 25. 2. 2021 byl na vědecké radě UK schválen návrh na prominutí 

habilitačního řízení doktora Martina Vohralíka. Může být tedy zahájeno 

řízení k jeho jmenování profesorem.   

 

c) Projekty Progres, UNCE, Primus: prostřednictvím OVZS byly do GaP vloženy 

zprávy za rok 2020.  

 

d) Podán byl návrh projektu ERC.CZ žadatele dr. Sebastiana Schwarzachera. OVZS 

na návrhu spolupracovalo s dr. Kučerovou, novou projektovou manažerkou 

matematické sekce, což bylo velmi přínosné pro obě strany. OVZS toto vnímá do 

budoucna jako dobrou cestu pro pomoc vědcům a pro hladší průběh při podávání 

projektů. 

 

e) Fond strategického partnerství - výsledky 1. vlny výzvy RUK: byly podpořeny 

všechny návrhy MFF UK, podporu ve výši 60 tis. Kč na projekt tedy získali: dr. 

M. Maciak (partner - Kolín nad Rýnem), dr. M. Omelka (partner - McGill univ.) a 

dr. M. Hejduk (partner - Oxford univ.).  

 

Prod. M. Vlach 

f) (Navazuje na bod B1e zápisu z KD konaného 17. 2. 2021 - prezentace MFF UK 

ve spolupráci s www.researchjobs.cz a MZV ČR.) Prezentace bude zaměřena jak 

na akvizici studentů doktorského studia, tak na vědu/postdoky. V principu by 

neměl být problém, aby fakultu reprezentovali dva zástupci. Momentálně se neví, 

zda Ministerstvo zahraničí akci uspořádá. Prod. M. Vlach věc sleduje a získá-li 

nové informace, kolegiu je předá.   

 

g) Knihovna má nové webové stránky, ve fakultním stylu - viz: 

http://mff.cuni.cz/lib/ 

Do anglicko-jazyčné verze jsou zatím přeloženy jen nejdůležitější informace, 

kompletní překlad by mohl být hotov během nadcházejícího semestru (zajišťuje si 

KNIH). Většina webových stránek týkajících se centrálních aktivit fakulty je tím 

tedy pojata v designu, jaký předepisuje univerzita a fakulta. Stále však existují 

stránky, které tyto náležitosti nesplňují, např. tyto: 

https://psik.mff.cuni.cz/ 

       

      Děkan 
h) Struktura programu Cooperatio - stanovisko kolegia děkana, o které per rollam 

požádal děkan svým e-mailem 20. 2. 2021, k materiálu od RUK určenému na VR 

UK dne 25. 2. 2021: sekční proděkani konstatovali, že struktura Cooperatio 

odpovídá tomu, oč vedení fakulty usilovalo. Přihlášení fakult k jednotlivým 

Cooperatio bude součástí další etapy. VR UK na svém zasedání 25. 2. 2021 

uvedenou strukturu Cooperatio schválila. Rady programu Cooperatio budou 

předloženy vědecké radě UK na program jejího červnového zasedání (patrně).   

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

Bez příspěvku.  

 

http://www.researchjobs.cz/
http://mff.cuni.cz/lib/
https://psik.mff.cuni.cz/
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Prod. V. Kuboň 

a) Ke dni 22. 2. 2021 byly získány informace o dosažených kreditech studentů 

prvního ročníku všech Bc. programů. Rozdělení je pouze hrubé, do tří skupin: i) 0 

kreditů, ii) 1-11 kreditů, iii) 12 a více kreditů. Potěšitelné je, že i přes zrušení 

přijímacích zkoušek a on-line výuku po celý semestr spadá pouze 8 % studentů do 

kategorie sub i), naopak zhruba 64 % studentů již má dostatek kreditů k postupu 

do druhého úseku studia. 

  

Studijní program 0 kreditů 1-11 12 a více celkem 

Matematika - Informatika  1 2 3 6 

Matematika - Deskriptivní geometrie 0 1 4 5 

Matematika - Anglický jazyk a literatura 0 0 1 1 

Computer Science 3 8 19 30 

Matematika - Německý jazyk a literatura 0 0 1 1 

Matematika - Český jazyk a literatura 0 0 2 2 

Matematika - Francouzský jazyk a 

literatura 0 0 1 1 

Matematické modelování 2 4 10 16 

Informatika 24 59 182 265 

Matematika pro informační technologie 1 4 17 22 

Fyzika - Matematika 2 4 12 18 

Fyzika 15 44 100 159 

Finanční matematika 5 24 50 79 

Obecná matematika 5 18 80 103 

Celkem 58 168 482 708 
 

b) (Navazuje na bod C2a zápisu z KD konaného dne 17. 2. 2021.) Hodnocení 

studijních programů - pror. R. Wildová považuje navržené pojetí za potřebné, 

vyjádřila se v tomto smyslu na poradě se studijními proděkany.  

 

Děkan 

c) (Navazuje na bod B2b zápisu z KD konaného 17. 2. 2021.) Smlouva k zajištění 

Školy učitelů informatiky v Lipnici, pořádané v rámci CŽV učitelů: smluvním 

dodatkem byla ukončena platnost smlouvy mezi MFF UK a sekcí MOP České 

informatické společnosti, tzn. dřívějším pořadatelem akce. Smlouva mezi novým 

organizátorem akce, spolkem Informatika a programování, z. s., a fakultou je 

připravena k podpisu. Finanční podmínky ujednání zůstávají stejné.  

Stalo se po KD: smlouva byla podepsána. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

Bez příspěvku.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 
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a) Všechny zahájené stavební akce probíhají a práce jsou vedeny snahou, aby se je 

navzdory pandemii podařilo dokončit podle stanovených časových plánů. Jsou to 

následující akce: 

(i) úprava prostor za bufetem v Troji,  

(ii) rekonstrukce serverovny v budově vývojových dílen v Troji,  

(iii) rekonstrukce vyplavených částí objektu MS, konkrétně oprava omítek; 

opravy podlah jsou již dokončeny. 

 

b) Byly ukončeny úpravy části knihovny a přilehlých místností M151, M153 a 

M154. Místnost M154 je nyní prázdná, připravená k nastěhování pracovníků 

KCHFO i s jejich nábytkem a dalším vybavením. Vedoucímu KCHFO to sdělí 

prod. L. Skrbek.  

 

c) Pracovní skupina, kterou tvořili prod. L. Skrbek, tajemnice fakulty, vedoucí 

správy budov a vedoucí hospodářského oddělení, připravila výhled investičních 

stavebních akcí MFF UK. Realizace některých z nich si s největší 

pravděpodobností vyžádá finanční spoluúčast sekcí, a proto bylo na čtvrtek 11. 3. 

2021 naplánováno další jednání pracovní skupiny, za účasti děkana a sekčních 

proděkanů.   

 

Prod. M. Vlach 

d) KPC: zpráva o akci GetConnected byla předložena, prod. M. Vlach ji dal k 

dispozici děkanovi a tajemnici fakulty.  

 

e) (Navazuje na bod C4ciii zápisu z KD konaného dne 3. 2. 2021.) Výměna návrhů 

smlouvy mezi MFF UK a FZÚ AV ČR zatím nevyústila v uspokojivý závěr, 

v současné době bude text s komentáři předán fakultní právničce.  

 

f) Partnerský program 

i) Připravuje se smlouva s firmou Citrix Systems. 

ii) Na 15. 3. 2021 je dohodnuta schůzka (on-line) k prodiskutování možných 

změn ve fakultním Partnerském programu, zúčastní se jí děkan, tajemnice 

fakulty, vedoucí OFSKP Ing. B. Joudalová, předseda Komise pro partnerství 

s firmami doc. M. Nečaský a prod. M. Vlach.  

 

g) Je podepsána licenční smlouva mezi MFF UK, VÚPS a Znojemským městským 

pivovarem, zaregistrování na ÚPV zajistí VÚPS. 

 

h) Kampus Hybernská: proběhla schůzka tajemníka Hyb4City M. Krausem M.Sc., 

prof. J. Valenty a prod. M. Vlacha o potenciální spolupráci s MFF UK, resp. s její 

Malou galerií vědeckého obrazu (výstavy v prostorách Kampusu Hybernská). 

 

Děkan 

i) Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství (OFKSP): děkanův e-mail 

z 22. 2. 2021 specifikoval, že po dohodě s vedoucí OFSKP se tato bude 

v otázkách transferu a komercializace znalostí a vědomostí a ochrany duševního 

vlastnictví, které se týkají zaměstnanců sekcí, obracet na věcně příslušného 

sekčního proděkana. 
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j) (Navazuje na bod B4a zápisu z KD konaného 17. 2. 2021) V materiálech pro KD 

byl dopis, kterým děkan požádal o půjčku z tzv. Mikuláše. Odeslání dopisu 

předcházela žádost o vyjádření k záměru požádat o půjčku, kterou děkan 

adresoval členům ekonomické komise a předsednictvu AS MFF UK. Předseda EK 

prof. R. Grill sdělil děkanovi e-mailem dne 25. 2. 2021, že EK AS MFF UK 

považuje děkanem navržený postup jako v dané situaci nejvhodnější. Děkan 

děkuje všem, kteří se na přípravě materiálů i dopisu podíleli. 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Děkan obdržel ve stanoveném termínu celkem 18 podnětů k vypsání výběrových 

řízení na obsazení pracovních míst a funkcí; po odstranění některých nejasností 

v textu budou inzeráty zveřejněny obvyklým způsobem, nejdříve koncem týdne. 

Stalo se po KD: všechny inzeráty byly zveřejněny dne 15. 3. 2021, datum uzávěrky 

přihlášek bylo stanoveno na 15. 4. 2021. Na dotaz prod. V. Dolejšího odpověděl 

děkan, po konzultaci s Mgr. T. Jančákem, že fakulta automaticky nechává 

zveřejnit všechny inzeráty také na stránkách euraxess.com a na stránkách UK.  

Znění inzerátů je na fakultním webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-

rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-4-2021 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-

rizeni/vedouci-pracovist-termin-prihlasek-15-4-2021 

 

b) Děkan připomněl, že materiály k prodloužení smluv odborných asistentů 

a akademických vědeckých pracovníků, určené pro VR fakulty, očekává do 31. 3. 

2021.  

 

c) (Navazuje na bod B5c zápisu z KD konaného 3. 2. 2021.) Děkan poslal kolegiu 

odpověď právničky ohledně počtu originálů smluv, dodatků ke smlouvám, popisů 

práce atd. (e-mail z 22. 2. 2021). Obecně platí, že originály jsou dva, v případě 

jiného počtu má být jejich počet ve smlouvě výslovně uveden.   

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Film trojice fyziků z ÚČJF MFF UK - dr. D. Scheirich, dr. M. Rybář a dr. V. 

Pleskot - získal ocenění BEST of FEST (Top Geek), tj. hlavní cenu udílenou v 

rámci mezinárodního festivalu GeekFest Toronto. Festival se zaměřuje na krátké 

filmy a dokumenty pro nadšence do vědy a technologií. Více zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/den-s-casticemi-bodoval-na-

festivalu-v-torontu 

 

b) Proběhl Jeden stream s fyzikou, což byla digitální náhrada Jeden den s fyzikou, 

v průběhu vysílání se uplatnily také on-line dotazy, živě průběžně akci sledovalo 

z 400 osob v souhrnu, aktuálních shlédnutí bylo zaznamenáno i přes 1 100. 

Záznam lze nalézt na webu zde:  

https://youtu.be/Gvb7bNk-oqU 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-4-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-4-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-pracovist-termin-prihlasek-15-4-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-pracovist-termin-prihlasek-15-4-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/den-s-casticemi-bodoval-na-festivalu-v-torontu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/den-s-casticemi-bodoval-na-festivalu-v-torontu
https://youtu.be/Gvb7bNk-oqU
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c) Značný mediální ohlas měla premiéra hry napsané umělou inteligencí, Švandovo 

divadlo hru vysílalo živě 26. 2. 2021. Více zde:  

https://www.matfyz.cz/clanky/absurdni-drama-z-pera-ai  

či přímo na:  

https://www.theaitre.com/ 

 

d) OPMK finalizuje zveřejnění propagačních videí MFF UK na webu www.studuj-

matfyz.cz. Zpoždění oproti původnímu plánu je způsobeno důsledky pandemie 

(několik pracovníků do výroby zapojených je či bylo v karanténě), videa se 

propagaci fakulty dobře poslouží i později. První videa se uplatní v rámci nové 

akce nazvané Sleduj Matfyz! v těchto dnech.  

 

e) Žádosti o finanční dotace na podporu soutěží talentovaných žáků jsou na MŠMT 

odeslány. Informace o nejasné situaci v této oblasti podal kolegiu prod. M. Vlach 

již dříve.  

 

f) Pokračují přípravy on-line soutěže Náboj. 

 

g) Pokračuje ladění grafického pojetí produktu Pěkný číslo, včetně přípravy 

propagačního spotu. Poštou byly odeslány DPP na výplatu odměn spojených se 

soutěží o grafickou stránku produktu, spuštěna příprava mikrostránky k produktu 

na webu. O obchodním modelu distribuce vede jednání prod. M. Vlach. 

 

h) Pokračuje výroba fakultních podcastů (A. Farkaš). Vedoucí OPMK Mgr. L. 

Veverka se zapojil do příprav podcastového kurzu pro celou UK (v návaznosti na 

projekty Kampusu Hybernská); zatím se uskutečnilo jen několik informativních 

schůzek, protože organizaci kurzu a jeho konání komplikuje epidemiologická 

situace. 

 

i) Protože termín Muzejní noci je letos odsunut na počátek září, MFF UK svou 

dosud tradiční účast na této akci odřekla.  

 

j) Vybrané zajímavé články: 

i) https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-a-cz-nic-pokracuji-v-

partnerstvi, 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/petr-hadrava-krome-dobrych-pristroju-jsou-

potreba-i-dobre-napady. 

       

Děkan 
k) Změna v roli předsedy Propagační komise MFF UK: doc. RNDr. M. Cieslar, 

CSc., děkana požádal o uvolnění z funkce předsedy komise, za svého nástupce 

navrhl doc. RNDr. S. Daniše, Ph.D., který projevil ochotu tuto roli přijmout. 

Děkan tedy změnu provedl. Po dohodě s prod. M. Vlachem udělil doc. Cieslarovi 

za jeho dvacet let trvající mimořádnou práci v Propagační komisi finanční 

odměnu.  

 

 

9. RŮZNÉ 

 

https://www.matfyz.cz/clanky/absurdni-drama-z-pera-ai
https://www.theaitre.com/
http://www.studuj-matfyz.cz/
http://www.studuj-matfyz.cz/
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-a-cz-nic-pokracuji-v-partnerstvi
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-a-cz-nic-pokracuji-v-partnerstvi
https://www.matfyz.cz/clanky/petr-hadrava-krome-dobrych-pristroju-jsou-potreba-i-dobre-napady
https://www.matfyz.cz/clanky/petr-hadrava-krome-dobrych-pristroju-jsou-potreba-i-dobre-napady
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Prod. M. Vlach 

a) Doc. J. Dolejší navrhl, z titulu člena univerzitního akademického senátu, aby 

kolektiv pracovníků ÚČJF MFF UK (prof. Z. Doležal, dr. J. Faltová, dr. V. 

Pleskot, dr. M. Rybář, dr. D. Scheirich) a jeho zahraniční spolupracovnice Ms. C. 

Potter z CERN dostal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci UK, a to za 

uspořádání mezinárodní konference ICHEP 2020 a doprovodného programu 

včetně vytvoření filmu Den s částicemi.  

 

b) Fakultní/univerzitní pivo bude v prodeji od března t. r. (nabízet ho bude např. 

firma Rohlík). Fakultní víno vyrobené společností Znovín bude ke koupi v e-

shopu MatfyzPress od dubna, tentokrát nebude varianta červeného vína.   

 

Děkan 

c) (Navazuje na bod B7a zápisu z KD konaného dne 6. 1. 2021.) Pro výsledek 

kontroly děkanových výnosů a návrhy řešení v případech, které si to žádají, byl 

stanoven termín 31. 3. 2021. Tajemnice podrobí, případně ve spolupráci 

s právničkou, podobné kontrole výnosy tajemníka fakulty. Momentálně připravuje 

aktualizaci organizačního uspořádání děkanátu; stávající Směrnice děkana č. 

15/2015 neodpovídá skutečnosti.   

 

d) Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., emeritní děkan MFF UK a člen její VR, 

zastává od 1. března 2021 funkci Editor-in-Chief časopisu Computer Science 

Review. Časopis, který vydává nakladatelství Elsevier, má impakt faktor 7,7, což 

je číslo v matematicko-informatickém kontextu velmi vysoké. Děkan prof. J. 

Kratochvílovi k tomuto úspěchu poblahopřál.  

e) Stalo se po KD: děkan požádal kolegium, aby věnovalo pozornost novým 

opatřením rektora, viz: 

https://cuni.cz/UK-10885.html  

Jde o tyto výnosy (opatření rektor sub i) a ii) se týkají agendy studijních 

proděkanů): 

i) OR č. 5/2021, harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 

2022/2023, účinné od 1. 3. 2021 

ii) OR č. 6/2021, harmonogram akademického roku 2021/22, účinné od 1. 3. 

2021 

iii) OR č. 7/2021, změna opatření rektora č. 30/2018, příspěvky ze sociálního 

fondu, účinné od 10. 3. 2021; v něm jde o jednu změnu: v čl. 4 „Nenávratná 

finanční výpomoc“ se v odstavci 2. ruší stanovení částky „60 000 Kč“ na 

konci odstavce a nahrazuje se novou částkou: „100 000 Kč“. 

 

Prod. Z. Doležal 

f) KD vzalo na vědomí informaci, že na programu VR MFF UK dne 3. 3. 2021 je po 

Strouhalovské přednášce zařazena jen jedna habilitace, a sice návrh na jmenování 

Dr. V. Kaly docentem pro obor Matematika - algebra, teorie čísel a matematická 

logika. Jednání proběhne i tentokrát on-line, proděkani přislíbili pomoci 

s technickým a organizačním zajištěním.   

Stalo se po KD: O Strouhalovské přednášce více zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/aktualni-vyzvy-

nizkodimenzionalniho-magnetismu 

 

 

https://cuni.cz/UK-10885.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/aktualni-vyzvy-nizkodimenzionalniho-magnetismu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/aktualni-vyzvy-nizkodimenzionalniho-magnetismu
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Zasedání skončilo v 12:21 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 


