
 

 

           Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 28. dubna 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 (do 10:29) 

přizván: P. Hnětynka (od 11 do 11:23) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemnice 

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

a zařazených do karantény - stav v období od 13. do 26. 4. 2021: pozitivní test 

měl jeden zaměstnanec ze sekce M. Tajemnice podá na příštím jednání KD souhrnnou 

statistiku onemocnění coronavirem na fakultě za letošní měsíc duben, využije i data ze 

zaměstnaneckého oddělení.  

Účastníci KD si vyměnili své zkušenosti z organizace či průběhu očkování.  

Opatření ohledně coronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 jsou průběžně 

zveřejňována na webu fakulty, stránka poskytuje všechny potřebné aktuální informace.   

  

   

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Cooperatio - relevantní materiály nahrál prod. Z. Doležal na společné úložiště 

KD. Po diskusi, která ukázala na potřebu podrobit materiály před jejich 

vypravením na další cestu pečlivé kontrole či doplnění, kolegium dokumenty 

akceptovalo a doporučilo postoupit je k dalšímu řízení. Přihlášení MFF UK do 

vědních oblastí a oborů odešle prod. Z. Doležal na RUK cestou OVZS, 

v předepsaném termínu 28. 4. 2021. KD vzalo na vědomí informaci děkana o 

programech Cooperatio s jinými fakultami UK, o zastoupení těchto fakult 

v radách. Dále vyslechlo sdělení prod. Z. Doležala, že RUK si přeje do konce 

dubna dostat komentáře ke klasifikacím oborů a k překladům názvů oborů mezi 

AJ a ČJ. Komentář vzniká ve spolupráci s prod. J. Sgallem a vedoucím Knihovny 

J. Kučou. Výsledný dokument nahraje do systému IS Věda koordinátor hodnocení 

tvůrčí činnosti J. Kuča. Prod. Z. Doležal jej dá na vědomí děkanovi a sekčním 

proděkanům.  

Stalo se po KD: Dokumenty byly nahrány na IS Věda a umístěny na sharepoint 

KD do složky Cooperatio/MFF_dokumenty/Klasifikace oborů. 

 

b) GAUK: MFF UK má podat alespoň tři návrhy na členy oborové rady v sekci 

společenské vědy, ve skupině INF – Informatika; jde o náhradu za dr. D. Hokszu 

a dr. M. Piláta, kterým bude končit funkční období, a dále o dalšího odborníka se 

specializací v oblasti počítačová lingvistika. Návrhy musí projednat vědecká rada 

https://www.mff.cuni.cz/koronavirus
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fakulty. Termín pro odeslání na RUK: 15. 6. 2021. KD vzalo bez připomínek na 

vědomí informaci prod. J. Sgalla o připravovaných návrzích, podklady pro VR 

fakulty byly zaslány na OVZS. 

Stalo se po KD: VR MFF UK schválila navrhované kandidáty na svém zasedání 

dne 5. 5. 2021.  

 

Děkan 

c) Projekty Primus: děkan po kladném stanovisku sekčních proděkanů digitálně 

potvrdí v aplikaci UK ochotu fakulty kofinancovat všechny projekty Primus, které 

budou univerzitou doporučeny k financování. 

Stalo se dne 28. 4. 2021 v odpoledních hodinách.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Návrhy na složení komisí pro SZZ nově akreditovaných programů navazujícího 

magisterského studia (viz bod B2a zápisu z KD konaného 17. 3. 2021): materiály 

byly k dispozici předem, kolegium návrhy schválilo. V souvislosti se zpracováním 

předmětných podkladů na STUD nabyl prod. M. Kulich opět přesvědčení, že 

technická podpora, ale i dovednosti STUD/děkanátu využívat digitální prostředky, 

by se měly dostat na úroveň umožňující větší efektivitu práce.  

 

b) Doktorské promoce v Karolinu dne 10. 6. 2021 od 15:00 (M, I) a od 16:30 (F, 

případně I a M): děkana zastoupí prod. M. Kulich.   

 

c) Magisterské promoce v Karolinu dne 15. 6. 2021, 9:00 - 16:30: první tři promoce, 

přičemž třetí začíná ve 12:00 hodin, proběhnou za přítomnosti děkana M. Rokyty, 

na zbývajících dvou odpoledních promocích děkana zastoupí prod. J. Franc. 

Tajemnice fakulty se o svém případném angažmá na promocích dohodne 

s vedoucí STUD. 

 

d) KD bez námitek přijalo návrh letošního opatření pro nahlížení do spisu uchazečů 

v rámci přijímacího řízení. Text byl předem k dispozici, drobné změny oproti 

předchozím opatřením tohoto typu komentoval na jednání prod. M. Kulich.  

Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 1/2021, organizačně administrativní 

opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro 

akademický rok 2021/2022, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-1-2021 

 

Prod. V. Kuboň 

e) KD schválilo návrh podrobného harmonogramu akademického roku 2021/2022, 

včetně data děkanského sportovního dne (pátek 12. 11. 2021). V diskusi se KD 

zabývalo námětem děkana nevydávat nadále dva víceméně identické lhůtníky - 

harmonogram a tzv. opatření k harmonogramu - ale pouze jeden; čtenáři by byli 

ušetřeni porovnávání dvou chronologicky řazených dokumentů. Prod. J. Sgall při 

této příležitosti zopakoval svůj návrh dát harmonogramu podobu tematicky 

strukturovaného přehledu, a tím usnadnit rychlou orientaci v něm; nabídl svou 

aktivní pomoc při vytvoření takového harmonogramu. Termíny promocí nemusejí 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-1-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-1-2021
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být podle prod. M. Kulicha v harmonogramu, informace o nich by byla na webu 

pod určitým odkazem; a to se netýká jen promocí. Z: děkan věc prodiskutuje se 

studijními proděkany a vedoucí STUD. Akademickému senátu fakulty podá 

informaci na jeho zasedání.  

 

      Děkan 

f) Návrhy změn univerzitních předpisů 

i) Dílčí změna Řádu celoživotního vzdělávání UK (čj. 71/2021): fakulty 

mohou své stanovisko k návrhu poslat do 14. 5. 2021, 12:00 hodin. 

Dokument je k dispozici mezi materiály v úložišti. Prod. M. Kulich uvedl, 

že fakulta s úspěchem uplatnila své připomínky v předchozím kole procesu, 

a proto není důvod znovu se k návrhu vyjadřovat. 

ii) Dílčí novela Rigorózního řádu UK (čj. 74/2021): fakulta může své 

stanovisko k návrhu poslat do 14. 5. 2021, 12:00 hodin. Dokumenty jsou 

uložené mezi materiály pro KD. Podle mínění prod. V. Kuboně není důvod 

vznášet připomínky.  

Stalo se po KD: fakulta nevznesla k předkládaným verzím dokumentů žádné 

připomínky. 

 

g) Diskuse o organizaci soustředění na Albeři (rezervovány jsou dny od 29. 8. do 7. 

9. 2021) měla velice předběžný charakter a týkala se počtu turnusů, programu 

soustředění a jeho časového rozvržení. Oproti předchozím letům by program pro 

studenty nemusel být tak hutný, protože přespříliš informací, besed a instrukcí si 

pak frekventanti stejně nezapamatují. Zápis ke studiu provede STUD v Praze, 

kompletně. Do debaty o albeřském soustředění děkan přizve ještě prof. L. Picka 

(vedoucí soustředění), PhDr. M. Paulíka z KTV a zástupce SKAS.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice fakulty 
a) KD per rollam vyhovělo žádosti pí A. Starostové o odklad platby faktur za 

pronájem prostor na MFF UK, plateb za období od ledna do května 2021. 

Nájemkyně uhradí platby do konce roku 2021.  

 

Děkan 

b) KD se krátce seznámilo se současným stavem přípravy rozpočtu MFF UK na 

tento rok - součástí byl také materiál Dr. Z. Mašína o HPC v Troji (k dispozici v 

úložišti). Děkan vyložil způsob sestavení rozpočtu, dne 5. 5. 2021 kolegium 

seznámí s jeho úplným návrhem.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Ekonomická komise AS UK dne 26. 4. 2021 projednala žádost MFF UK o půjčku 

z tzv. Mikuláše, ve výši 60 mil. Kč na opláštění budovy těžkých laboratoří 

v trojském areálu, a doporučila senátu, aby půjčku schválil. 

Stalo se po KD: Dne 30. 5. 2021 AS UK žádost schválil.  
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Děkan 

b) Fakultní web 

i) Za účasti doc. P. Hnětynky prodiskutovalo kolegium pracovní materiál 

o restrukturalizaci webu; dokument byl k dispozici předem. Diskuse dala 

odpovědi na některé otázky z „todo listu“, autoři doc. P. Hnětynka a Bc. 

J. Suchomel budou na úkolech dále pracovat.  

ii) Nově lze na fakultním webu přepínat mezi platnými a neplatnými výnosy; 

dosud byly viditelné všechny předpisy a ty neplatné označeny přeškrtnutím.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst: děkan obdržel v termínu 28. 4. 

2021 návrhy na vypsání konkursů od informatické a matematické sekce. Sekce F 

navrhne konkursy až na podzim.  

Stalo se po KD: Přehled inzerovaných pozic je na fakultním webu zde: 

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

rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-10-6-2021 

  

b) RKR přijalo dne 19. 4. 2021 “Plán rovných příležitostí na UK“. Na RUK byl 

vytvořen expertní tým, který bude na agendě pracovat. Kancléř UK oslovil 

děkana, aby v brzkém termínu určil styčnou osobu pro zprostředkování kontaktu 

tohoto týmu s fakultou, nejlépe personalistu. Děkan požádal pí tajemnici, aby mu 

vhodného styčného důstojníka navrhla, T: do 5. 5. 2021.  

Stalo se po KD: Za MFF UK bude kontaktní osobou vedoucí zaměstnaneckého 

oddělení Mgr. Tomáš Jančák.  

 

 

7. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

Žádný příspěvek.  

 

 

8. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Výnosy děkana - čistka 2021: návrhy vyplývající z kontroly členů KD a RKD.  

i) (Navazuje na bod B4b zápisu z KD konaného 31. 3. 2021.) Směrnici 

o transferu znalostí a technologií na MFF UK a Směrnici o sponzorské 

a partnerské spolupráci a propagaci vědecké činnosti na MFF UK děkan 

vydá až v návaznosti na nové organizační uspořádání děkanátu, 

připravované tajemnicí fakulty.  

ii) Revizi bude podrobena Směrnice děkana č. 4/2005, o vydávání interních 

předpisů. Z: děkan a tajemnice. 

iii) Prod. M. Vlach plánuje navrhnout fakultní směrnici o pořádání letních 

táborů, o spolupráci na znění předpisu požádá pí tajemnici.  

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-10-6-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-10-6-2021
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b) Zastupování děkana o letních prázdninách (plán „služeb“). Tabulka pro vyznačení 

toho, jak proděkani plánují svou dovolenou, je ve sdíleném úložišti, děkan 

požádal členy KD o její vyplnění do 10. 6. 2021. Týden, zasahující do 

plánovaného soustředění na Albeři (to se má konat od 29. 8. do 7. 9. 2021), není 

zatím třeba vyplňovat.  

          

         Prod. V. Dolejší 

c) Matematická sekce předložila návrh na Cenu Arnošta z Pardubic v kategorii pro 

vynikajícího vyučujícího UK; kolegium tento bod projedná na svém jednání dne 

19. 5. 2021. Do té doby mohou své návrhy uplatnit i obě zbývající sekce.  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) GAČR  

i) Agentura přijala v souvislosti s přetrvávající pandemií Covid-19 opatření, 

která mají řešitelům a jejich týmům pomoci při řešení jejich stávajících 

projektů, viz: 

https://gacr.cz/nova-opatreni-prijata-kvuli-covid-19/… 

 

ii) Za MFF UK bylo podáno celkem 161 projektů GAČR, z toho ve 122 

případech je navrhovatel z fakulty hlavním řešitelem.  

 

a) Aktualizace/novelizace směrnic děkana: OVZS pracuje na směrnicích, týkajících 

se vědy a zahraničních styků. Na dotaz prod. Z. Doležala ohledně formálního 

postupu děkan připomněl, že návrh výnosu/opatření předkládá k němu věcně 

příslušná odpovědná osoba, vedení fakulty návrh posoudí a případně upraví ve 

smyslu faktickém, následuje kontrola ze strany právničky a nakonec definitivní 

schválení vedením fakulty.   

 

b) Vědecká rada MFF UK má na programu svého jednání dne 5. 5. 2021 jedno 

habilitační řízení (Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.), dokumenty Cooperatio, návrh na 

člena fakultní komise pro etiku ve výzkumu a další záležitosti. Prod. Z. Doležal 

seznámí VR s výsledky univerzitního hodnocení vědy. Děkan požádal prod. Z. 

Doležala, aby zajistil sekčním proděkanům a děkanovi přístup do systému 

CHRES.  

 

Prod. M. Vlach 

c) Doktorandka Alžběta Kadlecová z Katedry fyziky kondenzovaných látek je 

spoluautorkou studie o tzv. střídavém Josephsonově jevu. Studii publikoval 

renomovaný časopis Physical Review Letters. Autorka na výzkumu 

spolupracovala s fyziky z Université Paris-Saclay. Více zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zapeklity-josephsonuv-jev 

 

d) V nové studii, která vyšla počátkem dubna t. r. v prestižním americkém časopise 

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), vědci z MFF UK ve 

https://gacr.cz/nova-opatreni-prijata-kvuli-covid-19/…
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zapeklity-josephsonuv-jev
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spolupráci s kolegou z New York University shrnují experimentální poznatky 

o kvantové turbulenci z posledních několika desítek let. Jejich práce by měla 

mimo jiné přispět k lepšímu pochopení turbulence tekutin jako takové, 

považované za poslední nevyřešený problém klasické fyziky. Více na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/fyzici-z-mff-uk-detailne-

popsali-kvantovou-turbulenci 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

 Děkan 
a) Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy pan rektor letos zrušil, ale udělil na 

12. 5. 2021 rektorské volno. Tajemnice fakulty se dotáže kvestora UK, zda se 

udělení volna vztahuje také na administrativní a technickohospodářské 

pracovníky.  

Stalo se po KD: Pan kvestor doporučil, aby také nepedagogičtí pracovníci využili 

12.  5. k relaxaci nebo aktivnímu odpočinku v přírodě.  

 

Akademický senát fakulty ponechal plánovaný termín svého jednání 12. 5. 2021 

v platnosti, navíc přidal ještě termín 19. 5. 2021 - toto jednání věnuje schvalování 

rozpočtu fakulty. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) (Navazuje na bod C3a zápisu z KD konaného 14. 4. 2021.) Smlouva s firmou 

Edenred byla vypovězena dne 26. 4. 2021. Změna ve způsobu vyplácení 

příspěvku na stravování nastane s účinností od 1. 7. 2021. Příslušný pokyn 

připraví tajemnice fakulty.  

 

b) (Navazuje na bod B3a) zápisu z KD konaného 14. 4. 2021.) Paní Kršková 

vypracuje analýzu, jak by se v hospodaření projevilo případné snížení ceny za 

pronájem garsoniéry pro dvě osoby. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Slavnostní odhalení skulptury od S. Kolíbala a grafiky Z. Netopila v Troji za 

účasti JM se bude konat dne 6. 5. 2021 ve 14:00 hodin. Aranžmá akce bude 

přizpůsobeno epidemiologické situaci, velmi pravděpodobně tedy bude neokázalé.    

Stalo se po KD: „Pocta geometrii“ v areálu Matfyzu, viz: 
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/kolibalova-plastika-pocta-

geometrii-v-arealu-matfyzu 

 

b) Redislokace děkanátu včetně úprav místností na Karlově probíhá podle 

harmonogramu. Konkrétně stěhování pracovníků Katedry geofyziky z Karlova do 

Troje, jakož i stolů a židlí potřebných k rozšíření bufetu v Troji, proběhne v týdnu 

od 3. 5. 2021. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/fyzici-z-mff-uk-detailne-popsali-kvantovou-turbulenci
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/fyzici-z-mff-uk-detailne-popsali-kvantovou-turbulenci
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/kolibalova-plastika-pocta-geometrii-v-arealu-matfyzu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/kolibalova-plastika-pocta-geometrii-v-arealu-matfyzu
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c) Kontrolní den na stavbě serverovny (27. 4. 2021) neodhalil žádné problémy.   

Prod. M. Vlach 

d) Partnerský program 

iii) Generali ČP, Eyen: smlouvy jsou uzavřené. 

iv) Citrix: smlouva je podepsaná za MFF UK.   

v) Deklarace s RSJ je předmětem jednání. 

vi) MV ČR (Kriminalistický ústav): ve stádiu přípravy je dodatek ke smlouvě. 

  

      Děkan 
e) Dne 29. 4. 2021 od 8:00 hodin proběhne III. prezentace projektové dokumentace 

“Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum”; jde o dokumentaci pro stavební 

povolení. Pozvánku dostal děkan jako člen monitorovacího výboru projektu 

Kampus Albertov. Plánuje se zúčastnit začátku prezentace, případným zájemcům 

z vedení fakulty poskytne kontaktní údaje pro připojení se on-line.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Ke dni 1. 6. 2021 nastoupí na nově zřizované oddělení podpory grantů a projektů 

(OPGP) jako jeho vedoucí RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Kulatý stůl se SKAS, věnovaný inovacím a směřování PR na sociálních sítích, 

konaný dne 22. 4. 2021: prod. M. Vlach shrnul závěry a poznatky: 

i) Zhruba do října t. r. vznikne vnitrofakultní “web/stránka/rozcestník” OPMK 

(v podstatě návod, koho kontaktovat, pokud by se studentská část 

akademické obce měla chuť zapojit do propagačních aktivit). 

ii) V rámci spolku Matfyzák vzniká skupina MatfyzGirls. 

iii) Bude iniciována schůzka skupiny zaměřené na koncepci “Matfyz Junior” 

(PR zaměřené na žáky ZŠ). 

iv) Součástí reformy propagační komise bude i vznik role studentského 

koordinátora, tj. jakési spojky mezi vedením/OPMK a SKAS (a studenty). 

v) SKAS připraví návrhy možných soft-skills kurzů vhodných pro podporu PR 

aktivit. Zajistilo/zastřešilo by nejspíš OFSKP, zamýšleny jsou např. kurz 

mediální vědecké komunikace, kurz projektového řízení pro korespondenční 

semináře/soutěže apod. Výhled: uskutečnit alespoň dva kurzy do konce 

letošního kalendářního roku. 

vi) Podpořit znatelnější propagaci vědeckých výsledků fakulty, kromě jiného 

vyjasněním „trasování“ a předávání informací na OPMK/OFSKP. 

vii) Více se zaměřit na “agregaci fakultního PR” na sociálních sítích, to však 

souvisí s mírnou úpravou pracovní náplně Bc. J. Suchomela, který je 

v posledních měsících velmi vytížen agendou spojenou s rozvojem 

fakultních webů, mobilních aplikací a celého fakultního redakčního 

systému; spíše by vyžadovalo personální posílení OPMK o částečný úvazek 

odborníka, který by měl na starosti sociální sítě a byl by dobře obeznámený 

s novými trendy v dané oblasti.   
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b) Prod. M. Vlach navrhl do pracovní skupiny Marketing UK vedoucího OPMK 

Mgr. L. Veverku. O činnosti skupiny, bude-li tato aktivní, dostane KD informace.     

 

c) Vznikl další fakultní "podcast", tentokrát věnovaný činnosti Studentské komory 

Akademického senátu MFF UK; OPMK jej publikovalo, s určitou výhradou 

k formálnímu pojetí. Podcast je k dispozici na:  

https://www.matfyz.cz/podcast 

 

d) Soutěž o název nealkoholického piva z rodiny "pívO" je připravena, její 

zveřejnění je naplánováno na 3. 5. 2021. 

Stalo se po KD: Soutěž byla zveřejněna, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/soutez-o-sourozence-peknyho-

cisla 

 

e) Běží decentní kampaň na YouTube, propagující Pěkný číslo.  

 

f) Proběhly Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto, vysílání se uskutečnilo 24. 4. 

2021. Velké poděkování si zaslouží organizátoři akce, za OPMK Bc. J. Suchomel, 

jenž se výrazně podílel na přípravě video-projektu (příprava časoměrné sekce 

videa, postprodukce záznamu apod.). Webové stránky byly pro obrovský zájem - 

v jednom okamžiku se připojilo zhruba 3000 diváků - na chvíli nedostupné, při 

řešení pomohl např. dr. P. Žilavý.  Aktuálně je zaznamenáno na 12 000 shlédnutí. 

Více na webu zde:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-

ss-nanecisto 

 

g) Do soutěže o Cenu Albertus je zatím přihlášeno 13 pedagogů, termíny na odeslání 

návrhů se uzavírají 30. 5. 2021, s navrženými je vedena průběžná komunikace. 

Ing. M. Němcová (OPMK) odeslala prvním nominovaným e-mail s instrukcemi, 

jaké mají dodat materiály atp. Výzva vyhlášena na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/albertus-podruhe-oceni-

mimoradne-ucitele-fyziky-a-informatiky 

 

h) Proběhl projekt Meteorologie s odborníky do škol, garantovaný Katedrou fyziky 

atmosféry MFF UK. Ohlas byl pozitivní a značný (zpětná vazba např. ze Základní 

školy a Mateřské školy Bílá 1, Praha 6, kde projekt proběhl on-line pro šest tříd 

2. st.). V nových šablonách MŠMT takováto aktivita již bohužel není. 

 

i) Zajímavé články 

i) https://www.metro.cz/pivo-pekny-cislo-je-propagace-fyziky-i-nasi-fakulty-

pomoci-chuti-a-vuni-rika-docent-martin-vlach-i2i-

/spolecnost.aspx?c=A210412_170309_metro-spolecnost_hyr, 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/gottingenska-osmnactka, 

iii) https://www.matfyz.cz/clanky/viktor-holubec-snazim-se-pochopit-jak-veci-

funguji, 

iv) https://www.matfyz.cz/clanky/petr-jaroschy-pracuji-na-aplikaci-ktera-

odhali-podezrele-transakce, 

v) https://www.matfyz.cz/clanky/stvalo-nas-jak-tezke-je-najit-dobre-

vzdelavaci-materialy. 

https://www.matfyz.cz/podcast
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/soutez-o-sourozence-peknyho-cisla
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/soutez-o-sourozence-peknyho-cisla
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/albertus-podruhe-oceni-mimoradne-ucitele-fyziky-a-informatiky
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/albertus-podruhe-oceni-mimoradne-ucitele-fyziky-a-informatiky
https://www.metro.cz/pivo-pekny-cislo-je-propagace-fyziky-i-nasi-fakulty-pomoci-chuti-a-vuni-rika-docent-martin-vlach-i2i-/spolecnost.aspx?c=A210412_170309_metro-spolecnost_hyr
https://www.metro.cz/pivo-pekny-cislo-je-propagace-fyziky-i-nasi-fakulty-pomoci-chuti-a-vuni-rika-docent-martin-vlach-i2i-/spolecnost.aspx?c=A210412_170309_metro-spolecnost_hyr
https://www.metro.cz/pivo-pekny-cislo-je-propagace-fyziky-i-nasi-fakulty-pomoci-chuti-a-vuni-rika-docent-martin-vlach-i2i-/spolecnost.aspx?c=A210412_170309_metro-spolecnost_hyr
https://www.matfyz.cz/clanky/gottingenska-osmnactka
https://www.matfyz.cz/clanky/viktor-holubec-snazim-se-pochopit-jak-veci-funguji
https://www.matfyz.cz/clanky/viktor-holubec-snazim-se-pochopit-jak-veci-funguji
https://www.matfyz.cz/clanky/petr-jaroschy-pracuji-na-aplikaci-ktera-odhali-podezrele-transakce
https://www.matfyz.cz/clanky/petr-jaroschy-pracuji-na-aplikaci-ktera-odhali-podezrele-transakce
https://www.matfyz.cz/clanky/stvalo-nas-jak-tezke-je-najit-dobre-vzdelavaci-materialy
https://www.matfyz.cz/clanky/stvalo-nas-jak-tezke-je-najit-dobre-vzdelavaci-materialy
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7. RŮZNÉ 

 

Tajemnice 

a) Zakoupení a využívání nástrojů O365 - stav: po společné schůzce se zástupci 

vedení fakulty zorganizovala SKAS anketu, zjišťující zájem studentů o produkty 

Microsoft. Podle pokynu děkana a tajemnice požádal Dr. P. Zakouřil společnost 

SoftwareOne o návrh smlouvy na zakoupení 730 licencí pro zaměstnance, které 

by umožnily poskytnout desktopové verze a e-maily i studentům MFF UK. Znění 

smlouvy, finanční a ostatní podmínky předloží tajemnice kolegiu ke schválení, 

jakmile je bude mít k dispozici.   

 

Prod. Z. Doležal 

b) (Navazuje na bod C7a zápisu z KD konaného dne 20. 1. 2021 a další.) Na otázku 

prod. Z. Doležala, zda bylo nalezeno řešení ohledně sbírky nepoužívaných 

počítačů, děkan odpověděl, že stále čeká na řešení, které slíbil nabídnout kvestor 

UK. Tajemnice k věci dodala, že seznam nadbytečných počítačů je zatím uložen 

u ní.    

 

 

Zasedání skončilo ve 12:00 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 


