
 

 

           Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 2. června 2021  

formou videokonference 

(akademický rok 2020/2021) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň (od 10:24), M. Kulich, B. Svobodová 

(od 9:01 do 10:24), M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová 

(od 11:04 do 11:27) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemnice 

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

a zařazených do karantény: není hlášen žádný případ. Děkan plánuje vydat před letními 

prázdninami pokyny zaměstnancům fakulty ohledně služebních cest do zahraničí.  

   Stalo se po KD: Pokyny jsou na příslušné stránce webu v pokynu s datem 10. 6., viz: 

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

 

 

    

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

Body týkající se agendy tajemnice fakulty zařadil děkan na program první hodiny jednání, 

a to kvůli časové kolizi s poradou tajemníků svolané kvestorem UK do Hotelu Krystal. 

Zápis z KD tuto skutečnost neodráží, uvádí body v řazení podle obvyklých rubrik. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal  

a) Pror. J. Konvalinka vyzval ve svém dopise z 3. 5. 2021 proděkany pro vědu 

k zaslání plánu dalších kroků fakulty navazujících na závěrečné zprávy hodnocení 

tvůrčí činnosti na UK a M2017+, dále požádal o odezvu na celý proces hodnocení. 

Návrhy odpovědí uložil prod. Z. Doležal do podkladů na společné úložiště KD, po 

připomínkách ze strany členů KD vyhotoví definitivní znění. Termín RUK: 10. 6. 

2021. Prod. V. Dolejší provedl drobné změny přímo v tabulce a současně doporučil 

zopakovat v reakci na proces hodnocení skutečnost, že MFF UK na RUK řadu 

připomínek formulovala, avšak následující materiál od vedení UK je neodrážel.   

Stalo se po KD: Reakce MFF UK  na celý proces hodnocení vědy byla odeslána 

cestou ESSS na RUK dne 3. 6. 2021 

 

b) Cooperatio 

i) Hodnocení vědy na UK a příprava programu Cooperatio: fakulta byla 

vyzvána, aby upřesnila mapování vědních oborů Cooperatio a jejich 

provázání s databázemi WoS a Scopus. Dne 31. 5. 2021 se uskutečnila 

schůzka prod. Z. Doležala a Mgr. J. Kuči s odborem pro vědu a výzkum RUK, 

s cílem vyjasnit účel mapování a získat bližší pokyny. Tyto byly pak předány 

https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
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sekčním proděkanům. Termín pro odevzdání zprávy z fakulty byl dojednán 

na 7. 6. 2021.  

ii) Prod. Z. Doležal kolegiu avizoval dopis pror. J. Konvalinky datovaný 1. 6. 

2021 (čj. UKRUK/245086/2021). Obsahuje mj. sdělení, že VR UK 27. 5. 

2021 projednala a schválila navržené přihlášení součástí UK k vědním 

oborům programu Cooperatio. Výsledný přehled vědních oblastí a oborů 

programu Cooperatio včetně přihlášení jednotlivých součástí UK jsou na 

webové stránce programu Cooperatio, viz:  

https://cuni.cz/UK-11165.html 

iii) Návrhy na složení rad programu Cooperatio jsou postupně projednávány 

vědeckými radami jednotlivých fakult. Všechny návrhy, na nichž figuruje 

MFF UK, musejí být digitálně podepsány jejím děkanem. Administrativní 

proces zajistí prod. Z. Doležal a OVZS.  

Stalo se po KD: Návrhy rad tří Cooperatio koordinovaných MFF UK byly 

odeslány na RUK cestou ESSS dne 4. 6. 2021, podpisy děkana na všech 

návrzích rad, ve kterých figuruje MFF UK, byly zkompletovány k 7. 6. 2021. 

 

c) RKR dne 24. 5. 2021 kladně projednalo materiál „Metodika výběru a financování 

EIZ (CzechELib) na UK pro období 2023-2027". V souladu s tímto dokumentem 

má být ustavena pracovní skupina. KD souhlasilo, aby fakultu ve skupině 

reprezentovali prod. Zdeněk Doležal a Mgr. Kateřina Vrtálková.  

 

d) Využití pozice hostujícího profesora na jaro 2022, v rámci OP VVV: FF UK toto 

místo pravděpodobně nevyužije, bylo by možné získat ho pro MFF UK. Předběžný 

zájem vyjádřily sekce informatická a fyzikální. Proděkani Z. Doležal, J. Franc 

a J. Sgall se o věci dohodnou a po ověření postoje FF UK navrhnou děkanovi 

vypsání konkursu.   

 

Prod. V. Dolejší 

e) Jarníkovskou přednášku dne 6. října 2021 pronese prof. Andrea Cianchi (University 

of Florence).  

 

Prod. L. Skrbek 

f) IMPAKT - slavnostní „otevření“ posluchárny pojmenované po profesoru Jiřím 

Matouškovi: prod. J. Sgall ve spolupráci s kolegy z IS vytipuje přednášku či vhodné 

sympozium. Organizační záležitosti zajistí prod. L. Skrbek ve spolupráci se SB 

a OPMK.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Promoce 

i) Dne 11. 8. 2021, celkem 6 bakalářských promocí od 9 do 16 h, na MS: 

podrobný program byl na společném úložišti, zúčastní se děkan (3 promoce 

dopoledne) a v zastoupení prod. M. Kulich (3 promoce odpoledne).  

ii) Dne 13. 7. 2021 promoce RNDr. v Karolinu: děkana zastoupí prod. 

Z. Doležal.   

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=240447&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002539063
https://cuni.cz/UK-11165.html
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b) Anketa pro studenty doktorského studia: letos proběhne podruhé, v roce 2019 byla 

provedena stejným způsobem jako anketa pro studenty bakalářského a navazujícího 

magisterského studia. Prod. M. Kulich předložil návrh na formulaci anketních 

otázek zaměřených na hodnocení doktorského studia. Otázky budou předloženy 

doktorandům ke slovnímu vyjádření formou dotazníku v SIS. Členové KD měli 

možnost vyjádřit se k návrhu do 28. 5. 2021, poté schválili jeho definitivní 

formulace per rollam. 

Stalo se po KD: drobné modifikace ve formulaci otázek diskutovali členové KD 

a zástupkyně SKAS P. Schmidtová ještě po jednání KD, otázky byly definitivně 

formulovány 4. 6. 2021 a budou implementovány v SIS v modulu „Šetření“. 

 

Děkan 

c) Studentská anketa a z ní vyplývající hodnocení učitelů: prod. M. Kulich umístí na 

fakultní web informaci o nové metodice a způsobu vyhlašování nejlépe 

hodnocených pedagogů.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice fakulty  
a) Pořádání veletrhů pracovních příležitostí/dnů firem: KD schválilo návrh na zřízení 

provozoven pro pořádání těchto akcí, a sice na adresách Malostranské nám. 2/25, 

118 00 Praha 1, a V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8. Od akademického roku 

2021/2022 už nebude MFF UK využívat pro pořádání veletrhů externí agenturu. 

Příslušné administrativní kroky učiní tajemnice a vedoucí OFSKP.   

 

b) (Navazuje na bod C1l zápisu z KD konaného dne 19. 5. 2021.) KD vzalo na vědomí 

informaci tajemnice, že jednání s PřF UK ohledně alokace režijních nákladů stále 

nevedou k dohodě, a souhlasilo s tím, že záležitost probere tajemnice fakulty 

s tajemníkem PřF UK a Mgr. J. Baťkovou. Z hlediska vedení MFF UK má přednost 

řešení projektu.  

Dále viz bod C1c tohoto zápisu.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek  
a) Rekonstrukce zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3 a její vybavení 

audiovizuální technikou: ze dvou variant, vypracovaných firmou AV Media jako 

podklad pro výběrové řízení budoucího dodavatele, KD schválilo variantu 

standardní, čili velmi podobnou vybavení zasedací místnosti ve druhém patře KK3 

a méně nákladnou (zhruba za 280 tis. Kč bez DPH). Obě varianty byly popsány 

v podkladových materiálech.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice fakulty 
a) Organizační uspořádání děkanátu: návrh reflektující připomínky vedoucích 

oddělení děkanátu a děkana komentovali děkan a pí tajemnice coby předkladatelka. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=240447&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002539063
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Pozornost soustředili hlavně na změny oproti stávajícímu uspořádání děkanátu. 

Dokument ještě čeká projednání s představiteli fakultní odborové organizace (7. 6. 

2021), do té doby ho ještě posoudí a případnými poznámkami opatří členové KD. 

Akademický senát dostane návrh k projednání na program zasedání 23. 6. 2021.   

 

b) Návrh směrnice o čerpání dovolené: po diskusi kolegium obsah děkanova opatření 

schválilo, před vydáním se k formálním náležitostem vyjádří ještě právnička.   

 

c) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: tajemnice seznámila kolegium s kroky, které 

podniká ke zlepšení současného stavu, např. co se týká pracovně lékařských 

prohlídek, školení zaměstnanců apod.   

 

d) Tajemnice ocenila, že se mohla seznámit s kolegii fakultních sekcí, pozvání na 

jejich jednání přijala ráda, jednání pokládá za přínosné. Do letních prázdnin plánuje 

uskutečnit on-line setkání se sekretářkami pracovišť, kvůli vzájemnému poznání a 

možnosti dovědět se více o chodu administrativy v sekcích i případných 

problémech.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Propagační komise fakulty: kolegium schválilo záměr prod. M. Vlacha pozměnit 

koncepci sestavování tohoto poradního orgánu. Komise by měla být ve výsledku 

méně početná a operativnější. Důvodovou zprávu komentoval na jednání prod. M. 

Vlach. K dispozici ji na jednání kolegia děkana dostala také předsedkyně SKAS. 

Informace o novém pojetí budou zveřejněny na stránkách Propagační komise: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-

struktura/katedra/oddeleni?code=8103. Prod. M. Vlach předpokládá, že v novém 

složení by komise začala fungovat od nového akademického roku. Během prázdnin 

prod. M. Vlach připraví společně s předsedou doc. S. Danišem příslušné kroky 

(složení, příprava podkladů pro jmenování děkanem atp.).  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

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

(Navazuje na bod B7bii) zápisu z KD konaného 19. 5. 2021.) Na děkanův dotaz 

sdělil prod. Z. Doležal, že směrnice týkající se Knihovny předloží příště, novely 

směrnic č. 13/2019 a 12/2017 později. Děkan předal novelu směrnice o vydávání 

interních předpisů k posouzení JUDr. M. Semíkové, plánuje předložit ji kolegiu ke 

schválení na jednání 16. 6. 2021. Prod. M. Vlach upozornil na potenciální 

souvislosti/návaznost nově navrhovaných směrnic s výnosy o udělování tvůrčího 

volna a o stravenkovém paušálu.  

 

b) Plán zasedání KD do konce kalendářního roku 2021 je následující: 1. 9. (Albeř), 

15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12. 2021. Je zveřejněn také 

na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=240447&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002539063
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra/oddeleni?code=8103
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra/oddeleni?code=8103
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2
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c) Dovolené členů vedení fakulty a jejich pověření zastupováním děkana během 

měsíců července a srpna. 

Stalo se po KD: přehled plánovaných dovolených je na společném úložišti. Služby 

jsou rozděleny takto:  

7. – 9. 7. L. Skrbek 

12. – 16. 7.  J. Sgall 

19. – 23. 7. M. Rokyta 

26. – 30. 7.  Z. Doležal 

2. – 6. 8.  M. Vlach 

8. – 13. 8.  M. Kulich 

16. – 20. 8.  V. Kuboň 

23. – 27. 8. J. Franc 

30. 8. – 3. 9. V. Dolejší 

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) RNDr. Martin Žofka, Ph.D., byl s účinností od 1. 6. 2021 jmenován docentem pro 

obor Fyzika – teoretická fyzika. 

 

b) VR UK dne 27. května 2021 schválila návrh na jmenování doc. Mgr. Davida 

Krejčiříka, Ph.D., DSc., profesorem pro obor matematika - matematická analýza, a 

návrh na jmenování doc. Mgr. Zdeňka Dvořáka, Ph.D., profesorem pro obor 

informatika – teoretická informatika.  

Oba kandidáti získali v tajném hlasování shodně 50 hlasů kladných, 1 záporný a 

2 neplatné hlasy.   

 

c) Program Start: řešení 14 fakultních projektů bylo zahájeno dne 1. 4. 2021, další 

2 projekty jsou společné s PřF UK a zůstávají předmětem jednání. 

Stalo se po KD: po jednání tajemnice s PřF a RUK došlo k dohodě a řešení obou 

společných projektů bude zahájeno. 

 

d) Univerzitní postdoc fond: návrhy nosných témat přijímá OVZS nejpozději do 3. 6. 

2021; zatím eviduje jeden návrh od prof. M. Loebla.    

 

e) Schmidt Science Fellows: OVZS obdrželo dva návrhy, z nichž bude třeba vybrat 

jednoho kandidáta, případně stanovit pořadí oněch dvou, pokud by PřF UK neměla 

vlastního vhodného kandidáta. Schmidt Science Fellows pořádá on-line informační 

setkání 15. června 2021 v 16 hod. Bližší informace jsou k dispozici na OVZS. 

 

Prod. M. Vlach 

f) Fyzikové z Česka (MFF UK), Německa a Nizozemska přinesli nové informace 

o původu dlouho známého elektrického jevu, který se vyskytuje v magnetických 

látkách a hraje zásadní roli při vývoji revolučních spintronických součástek, 

publikováno v Physical jReview X. Více na webu: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=240447&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002539063
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/anizotropni-magnetorezistence-

v-novem-svetle. 

 

g) Velká výzkumná infrastruktura MGML (Materials Growth&Measurement 

Laboratory), která působí při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a 

jejíž partnerskou institucí je Fyzikální ústav AV ČR, se stala součástí prestižní sítě 

evropských laboratoří, zabývajících se výzkumem materiálů v magnetických 

polích, pod vedením EMFL (European Magnetic Field Laboratory). Více na:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mgml-soucasti-evropske-site-

magnetickych-laboratori. 

 

Děkan 

h) Na základě opatření rektora č. 36/2020 (Podpora podávání žádostí o ERC granty na 

Univerzitě Karlově) bude vyplacena odměna 11 žadatelům z MFF UK. 

 

i) Učená společnost České republiky pořádá třetí ze série přednášek Bernarda 

Bolzana. Přednese ji prof. Martin Rees na téma The World in 2050 and Beyond dne 

9. 6. od 17:00, více viz: 

https://learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/bolzanova-prednaska-martina-reese-

the-world-in-2050-and-beyond-9-cervna-2021.html 

 

j) AS UK schválil Jednací řád VR MFF UK. Předpis je účinný od 1. května 2021.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Po dohodě s děkanem dojde od října 2021 ke změně v procesu jmenování školitelů: 

každý školitel dostane jmenovací dekret pro vedení konkrétního doktoranda 

podepsaný studijním proděkanem. Nehabilitovaní odborníci budou jmenováni 

teprve po schválení vědeckou radou fakulty, studijní oddělení bude kontrolovat, že 

návrhy na jmenování školitelů jsou vědecké radě předkládány včas. 

 

b) Studentská anketa za letní semestr 2020/2021 byla vyhlášena, text oznámení 

studentům a pracovištím fakulty je na společném úložišti. Anketa bude probíhat od 

7. 6. do 24. 9. 2021, stejným způsobem jako tomu bylo v minulých semestrech.  

 

Prod. V. Kuboň 

c) Zahraniční uchazeči o přijetí ke studiu v českém jazyce a doložení jejich znalosti 

češtiny: vedoucí Výzkumného a testovacího centra ÚJOP reagoval vstřícně na 

žádost MFF UK o vypsání termínů distanční jazykové zkoušky z češtiny pro tyto 

uchazeče. Technické detaily budou dojednány v nejbližší době, největší problém 

bude zjistit, kolika ze zhruba 250 uchazečů, kteří znalost češtiny dosud nedoložili, 

by se zkouška týkala.  

 

Prod. M. Vlach 

d) Bc. M. Kokešová připravila a po dohodě s prod. M. Vlachem v předepsaném 

termínu na RUK odeslala drobné změny v návrhu otázek pro dotazníkové 

Absolventské šetření 2021 (např. změny výše (očekávaných) platů a otázky spojené 

s pandemií COVID-19). 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=240447&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002539063
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/anizotropni-magnetorezistence-v-novem-svetle
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/anizotropni-magnetorezistence-v-novem-svetle
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mgml-soucasti-evropske-site-magnetickych-laboratori
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mgml-soucasti-evropske-site-magnetickych-laboratori
https://learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/bolzanova-prednaska-martina-reese-the-world-in-2050-and-beyond-9-cervna-2021.html
https://learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/bolzanova-prednaska-martina-reese-the-world-in-2050-and-beyond-9-cervna-2021.html
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Žádný příspěvek.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

Prod. L. Skrbek 

a) Úvodem prod. L. Skrbek konstatoval, že správa budov je pracovně silně vytížená 

a že se tento stav zhoršil v důsledku dlouhodobějšího onemocnění jednoho 

z pracovníků. KD souhlasilo s přijetím dočasné personální výpomoci, na překlenutí 

náročného období.  

 

b) Stěhování oddělení děkanátu opět pokročilo kupředu, OVZS se přestěhovalo do 

prostor M 288, koncem tohoto týdne se přestěhuje OFSKP z Troje na Karlov.  

 

c) Dokončené akce  

i) Do respiria pro studenty v Troji byl umístěn původní nábytek z knihovny. 

ii) PVC v části bufetu Troja je vyměněné, byl opraven „náběh“ do jeho zadní 

části. 

iii) Dne 31. 5. 2021 započala oprava seismické stanice KG na Karlově (topení, 

nové rozvody vody). 

iv) V karlínské budově byly dokončeny instalace klimatizace v ústředně a úprava 

seminárních místností, vše v souladu s plánem stavebních akcí. 

 

Prod. M. Vlach 

d) (Navazuje na bod C4f zápisu z KD konaného 19. 5. 2021.) Byla vyhlášena 

soutěž/pilotní výzva na obsahovou náplň budoucího vzdělávacího minicentra 

Didaktikon v Kampusu Hybernská, materiály v úložišti, resp. na: 

http://bit.ly/DIDAKTIKON 

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7965-didaktikon-nova-soutez-na-

pilotni-edukativni-expozici-v-hybernske 

 

e) Partnerský program 

i) Dodatky ke smlouvě s RSJ (deklarace) a Kriminalistickým ústavem jsou 

v jednání.   

ii) Končí smlouva s ČSOB (strategický partner); bude-li zájem uzavřít smlouvu 

novou, změní se - po vzájemné dohodě - kontaktní osoba ve fakultní pracovní 

skupině, a sice místo doc. M. Nečaského se jí stane doc. M. Kopa. 

iii) Připravuje se schůzka s možným partnerem JIPA International; šlo by 

o spolupráci v popisu oblasti tlakového vaření, možná vhodné pro studentské 

práce vedené na KDF. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků 

a lektorů na Univerzitě Karlově: prof. J. Trlifaj požádal členy KD o vyjádření 

k návrhu z 19. 5. 2021; učinil tak v roli člena Steering Committee pro získání 

a udržení HR Award na UK, v rámci projektu OP VVV na UK. Projekt končí 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=240447&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002539063
http://bit.ly/DIDAKTIKON
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7965-didaktikon-nova-soutez-na-pilotni-edukativni-expozici-v-hybernske
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7965-didaktikon-nova-soutez-na-pilotni-edukativni-expozici-v-hybernske
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koncem května t. r. Konečnou verzi principů projednával Steering Committee dne 

26. 5. 2021, připomínky z KD prod. J. Trlifaj uplatnil, o výsledku kolegium 

informoval. Děkan materiál stručně komentoval.  

Stalo se po KD: Projednávání citovaného dokumentu ještě není u konce, 22. 6. 2021 

dopoledne se na RUK koná kulatý stůl, na jehož programu bude návrh Rámcových 

principů kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, návrh 

Vnitřního mzdového předpisu a návrh Zásad ke sjednávání smluvní mzdy. 

  

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Změna v osobě zástupce EPPCN pro ČR (týká se CERN): zástupcem je Mgr. L. 

Veverka, po vzájemné dohodě mezi prod. M. Vlachem a reprezentanty fakulty ve 

Výboru pro spolupráci s CERN se této role ujme nejspíše někdo z FZÚ AV ČR.  

 

b) Připravovaná publikace s pracovním názvem Matfyz 70/70 bude sestávat 

z rozhovorů s vybranými osobnostmi MFF UK. Prvních 12 interview se zdařilo, 

prod. M. Vlach proto požádal sekční proděkany, aby mu navrhli dalších asi 35 

osobností, které by bylo vhodné oslovit. T: 2. 6. 2021, na adresu vedoucího OPMK.  

 

c) Deník Lidové noviny: příloha Orientace se má v jednom z příštích čísel věnovat 

významným a zajímavým projektům podporovaným Grantovou agenturou ČR. 

Vedoucí OPMK a prod. M. Vlach oslovili sekční proděkany s prosbou o tipy na 

vhodné řešitele grantů, po dvou až třech z každé sekce.  

 

d) Kontrola projektu Fyziklání online ze strany MŠMT coby poskytovatele dotace: 

podklady jsou z hlediska OPMK kompletní a připravené k přezkoumání. 

 

e) Dne 20. 5. 2021 se uskutečnila on-line schůzka skupiny „Marketing“, vedené M. 

Ayrerem (RUK). Předmětem jednání byly hlavně propagační a popularizační akce 

pro veřejnost. Schůzky jmenované skupiny se budou konat pravidelně, jejich 

smyslem má být hlubší koordinace fakult s činností centra univerzity. MFF UK ve 

skupině zastupuje vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka.  

 

f) Webová prezentace a propagace nových modulárních kurzů celoživotního 

vzdělávání v oblasti informatiky: věcně bude řešit Mgr. L. Forstová, OPMK k tomu 

poskytne přístup do redakčního systému; až budou webové stránky hotové, OPMK 

zajistí propagaci kurzů prostřednictvím systému fakultních škol, Elixíru do škol ad.  

 

g) Do soutěže o název nealkoholického piva bylo zasláno více než 80 námětů. 

Odborná komise, sestavená ze zástupců MFF UK, VÚPS, Pivovaru Ferdinand, s. r. 

o., KaM UK a grafického studia Autority, vyhodnotí návrhy zhruba v polovině 

června.  

 

h) Cena Albertus: v posledním týdnu před uzavřením soutěže se sešlo 22 nových 

nominací, přičemž pokračuje 10 soutěžících z loňského roku, porota tudíž dostane 

k posouzení 32 návrhů.  

 

i) Nová výstava v Malé galerii vědeckého obrazu nese název Struktura krásy; 

Svatopluk Civiš na ní představuje své makrofotografie nerostů, více na:  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=240447&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002539063
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/mala-galerie-vedeckeho-

obrazu/struktura-krasy 

 

j) Zajímavé články:  

i) https://www.matfyz.cz/clanky/jakub-skalicky-ve-startupu-si-musite-

vsechno-delat-sami-a-to-je-vlastne-skvele 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/skok-ve-vyzkumu-zabek 

iii) https://www.matfyz.cz/clanky/matfyz-je-i-pro-holky-tak-proc-jich-mame-

porad-malo 

iv) https://www.matfyz.cz/clanky/miroslava-lorencova-kdyz-je-nejhur-tak-pisu 

 

k) Semináře/tábory: 

i) https://www.matfyz.cz/clanky/prazdniny-s-korespondencnim-seminarem-

vyfuk 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/maso-online-opet-prilakalo-pres-tisicovku-

soutezicich 

iii) https://www.matfyz.cz/clanky/ksp-jak-probehlo-distancni-jarni-soustredeni 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) Podle informace, kterou získala vedoucí OFKSP během jednání s UK Point, se 

podařilo zkrátit lhůty psychologické poradny UK Point ze šesti týdnů na čtyři.  

 

Děkan 

b) Stříbrnou pamětní medaili MFF UK převzal dne 21. 5. 2021 z rukou děkana fakulty 

RNDr. Petr Zinburg. (Vedení fakulty schválilo udělení medaile na svém jednání 

dne 20. 1. 2021.) 

 

 

Zasedání skončilo v 11:58 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=240447&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002539063
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