
 

 

           Zápis z 21. schůze kolegia děkana konané dne 16. června 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 a F. Zajíc. 

 

  

 

Zasedání bylo svoláno na 9:10, zahájeno v 9:10 hodin. 

 

Kromě P. Schmidtové se na krátkou část jednání připojil její nástupce ve funkci předsedy SKAS  

František Zajíc.  

 

 

 

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. Testování prostřednictvím 

univerzitních mobilních jednotek skončí koncem června.   

 

 

    

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Cooperatio: dalším krokem v probíhajícím procesu je kontrola vazby na obory 

doktorského studia a obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

Soubory k úpravě byly v úložišti KD. Na základě podkladů sekčních proděkanů 

dodaných do 28. 6. 2021 dokumenty zpracují a na RUK dodají do 30. 6. 2021 prod. 

Z. Doležal a Mgr. J. Kuča. Děkan požádal, aby prod. Z. Doležal písemně upozornil 

RUK, že tabulka obsahuje i již zrušené obory doktorského studia, a to ještě před 

uplynutím lhůty stanovené na konec června.  

 

b) (Navazuje na bod C1e zápisu z KD konaného dne 2. 6. 2021.) Schmidt Science 

Fellows: KD akceptovalo pořadí dvou návrhů za MFF UK, jak ho předložil prod. 

Z. Doležal. Podklady – CV dvou nominantek – byly v materiálech.  

 

c) Medaile Josefa Hlávky: prod. Z. Doležal připomněl, že toto ocenění je určeno 

nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných 

vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve 

prospěch české vědy, umění a vzdělanosti; je spojeno s předáním nadačního 

příspěvku ve výši 75.000,-Kč; návrh podává rektor vysoké školy. Děkan požádal 

sekční proděkany, aby poslali návrhy za své sekce tak, aby je mohlo KD posoudit 

na příštím jednání.   
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d) (Navazuje na bod B1d zápisu z KD konaného dne 2. 6. 2021.) Pozici hostujícího 

profesora v rámci OP VVV využije ÚČJF. KD schválilo vypsání konkursu na toto 

místo ve fyzikální sekci; text připraví ÚČJF ve spolupráci s dr. H. Nyklovou.   

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Dopis JM o doktorském studiu, který fakulta obdržela 2. 6. 2021 (čj. 

UKRUK/208349/2021-2-1), mj. potvrzuje, že MŠMT plně nepokryje dodatečné 

náklady na stipendia vzniklá kvůli nezapočítávání narušené doby studia v r. 2020, 

a žádá „o kvalifikovaný odhad za Vaši fakultu, jakou výši dodatečných nákladů jste 

schopni pokrýt z vlastních zdrojů, a to zejména v následujícím kalendářním roce’’. 

Termín sdělení: 30. 6. 2021.  

Dopis se dále zabývá nepřiměřeně dlouhou průměrnou dobou studia v doktorských 

studijních programech. Kromě jiného obsahuje následující požadavek: „Co však lze 

realizovat již nyní a o co Vás tímto naléhavě žádám, je důsledné sestavování 

individuálních studijních plánů nově zapisovaných studentů a důsledné hodnocení 

výkonu jednotlivých studentů v návaznosti na jejich studijní plán tak, aby finanční 

prostředky vyplácené formou doktorského stipendia směřovaly výhradně 

k perspektivním studentům.“  

Prod. M. Kulich věc komentoval z hlediska možností fakulty. Po diskusi dospělo 

KD k těmto závěrům: 

i) fakulta disponuje finančními prostředky, umožňujícími uhradit z jejího 

stipendijního fondu navýšená stipendia doktorandů, přinejmenším v roce 

2022; 

ii) sanace stipendijního fondu bude předmětem jednání vedení fakulty při tvorbě 

rozpočtu; prod. M. Kulich znovu připomněl, že stipendijní fond je primárně 

určen pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia;  

iii) děkan považuje za důležité vědět, zda finance přicházející na UK/fakultu jako 

částky, určené k výplatě doktorských stipendií, budou takto identifikovatelné; 

současná tendence přidělování subvencí se jeví jako spíše opačná, konkrétní 

účely jsou stírány; 

iv) k „vynucování“ kratšího trvání doby doktorského studia zatím vedení fakulty 

přistupuje obezřetně, vyčká do podzimu na výsledky hodnocení doktorandů 

a plnění jejich individuálních studijních plánů; samotné hodnocení nebude 

předem ovlivňovat nějakými pokyny;  za podstatnou pokládá diskuzi opřenou 

o validní data, teprve s jejich znalostí lze činit konkrétní kroky. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice fakulty 

a) Žádost pí Starostové o snížení nájemného datovaná 1. 6. 2021 byla k dispozici 

předem. Vedení fakulty se seznámilo jak s důvody žádosti, tak s údaji, které mu 

poskytly vedoucí hospodářského oddělení a tajemnice MFF UK; obě shodně 

upozornily na to, že v důsledku pandemické situace výrazně poklesly také příjmy 

fakulty z nájmů poslucháren, refektáře a fakultních bytů, a že tedy fakulta v této 

kategorii příjmů vykazuje značný deficit. Na druhou stranu vedení fakulty uznalo 

nelehkou situaci, které musí nájemkyně čelit, a proto nakonec došlo ke shodě, že jí 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=267767&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002568494
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sníží nájemné o 25 %, a to v případě obou provozoven za měsíce leden až květen 

2021.  

 

b) Blokace smluv v systému VERSO: tajemnice předložila návrh postupu evidence 

závazků pro jednorázové smlouvy a dílčí objednávky k rámcovým smlouvám, 

vypracovaný v součinnosti hospodářského oddělení, A. Maškarové, P. Zakouřila 

a J. Skalického. Vedení fakulty se zavedením navrženého postupu/praxe souhlasilo, 

nejlépe od 1. 7. 2021.  

Dále také odstavec sub d) tohoto bodu.  

 

c) Pravidelná aktualizace příloh ke smlouvám mezi RUK a MFF UK (náklady na 

zajištění bakalářských promocí v refektáři) a příloh k nájemní smlouvě s FJFI 

ČVUT: tajemnice záležitost uvedla s tím, že ještě čeká na údaje od RUK, které 

ověřuje vedoucí SB, poté návrhy pošle e-mailem ke schválení per rollam.   

Stalo se po KD: Návrhy, které poslala pí tajemnice e-mailem 18. 6. 2021, kolegium 

per rollam akceptovalo. Následovat bude zaslání návrhů smluvním stranám.  

 

d) Tajemnice informovala o stavu agendy veřejných zakázek. Konstatovala, že 

v případě nadlimitních zakázek je z důvodů evidence nutné, aby kontakt 

s dr. Polickým nenavazovali pracovníci fakulty přímo, ale prostřednictvím 

A. Maškarové. Tajemnice vyhodnotí do konce kalendářního roku, nakolik lze na 

děkanátu zvládnout veřejné zakázky (vyjma nadlimitních) vlastními silami či 

dalším pracovníkem a nakolik situace vyžaduje externího administrátora.  

 

e) Vedení fakulty schválilo návrh rozpočtových úprav:  

 
Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostředky Poznámky 

900-01/900PROV 728-01/728PROV 611 013,94 neinvestice faktura SoftwareONE 

RUK 100-04/110 1 383 039 neinvestice bonifikace 

RUK 200-04/120 381 117 neinvestice bonifikace 

RUK 300-04/130 389 290 neinvestice bonifikace 

RUK 115-04/110151 65 898 neinvestice bonifikace 

RUK 208-04/12081 52 885 neinvestice bonifikace 

RUK 207-04/12071 88 588 neinvestice bonifikace 

RUK 302-04/13021 63 599  neinvestice bonifikace 

 

Prod. M. Vlacha zajímalo, jak pokračuje zavedení O365. Tajemnice sdělila, že dr. P. Zakouřil 

ladí přiřazování licencí a že na děkanátu bude systém testovat pět dobrovolníků, mezi které 

patří také ona. Licence by měli dostat akademičtí pracovníci, sekretářky a všichni pracovníci 

děkanátu. Využití zbývajících licencí bude předmětem dalšího posouzení. Studenti by licence 

už měli mít. Pro hladký průběh implementace na děkanátu tajemnice ustavila pracovní 

skupinu ve složení (bez titulů): B. Joudalová, P. Vlášek, P. Zakouřil, A. Pelikánová, 

J. Skalický a B. Svobodová.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Klimatizace v katedrovém objektu Troja: prod. L. Skrbek dosti podrobně popsal 

návrh řešení, k němuž dospěla skupina ve složení (bez titulů): M. Doležal, J. Franc, 

P. Michálek a L. Skrbek, a jemuž předcházela jednání s vedoucími KG, ÚČJF, ÚTF 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=267767&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002568494


KD MFF UK 16. 6. 2021 

Čj. UKMFF/267767/2021 

 

4 

 

a KFA. Podklady byly v materiálech. Skupina navrhuje vypsat výběrové řízení na 

celkem 19 klimatizačních jednotek s jednou centrální chladicí jednotkou umístěnou 

na střeše. Investiční náklady by šly k tíži ÚTF a KFA, provozní náklady na servis, 

revize, spotřebu a navýšení příkonu elektrické energie pak na vrub rozpočtu správy 

budov; vzhledem k očekávané době realizace nebudou letos servis a revize potřeba, 

takže náklady na provoz klimatizace unese stávající rozpočet správy budov, kdežto 

v příštím roce bude nutné počítat s rozpočtem SB zhruba o 260 tis. Kč vyšší. Prod. 

L. Skrbek dostal za úkol konzultovat celou záležitost po stránce ekonomické 

a právní s příslušnými odborníky z děkanátu.  

 

b) V souvislosti s udělením ERC grantu dr. Schwarzacherovi vznikla akutní potřeba 

najít volné pracovny pro pět členů jeho řešitelského týmu. Vedení se seznámilo 

s variantami řešení, které prodiskutovala skupina (bez titulů): V. Dolejší, 

P. Michálek, M. Olšinová a L. Skrbek, a s návrhem, ke kterému dospěla, totiž 

pronajmout si od společnosti Zirkon ještě další prostory. Návrh komentoval prod. 

L. Skrbek, některá fakta vyložil děkan, protože je s nimi detailně seznámen 

z minulosti, kdy zastával funkci proděkana pro matematickou sekci. Podle jeho 

názoru se nenabízí jiné řešení než právě pronájem u Zirkonu. Dosavadní smlouva 

s touto firmou má několik dodatků, bylo by tedy žádoucí uzavřít smlouvu novou 

a při té příležitosti přehledněji formulovat ujednání ohledně plateb (zatím jsou kryty 

z několika zdrojů). To by uvítala tajemnice. Tajemnice zároveň požádala o výše 

zmíněné podklady k analýze ziskovosti pronájmu garsoniér a návrhu nájmu. Dále 

upozornila, že je nutné výhledově řešit postup od roku 2025, kdy nebudou již platné 

nájemní smlouvy. Prod. V. Dolejší požádá zástupce firmy Zirkon o návrh 

smlouvy/dodatku ke smlouvě stávající. 

 

c) Stavební adaptace části prostoru bývalých vývojových dílen v Troji na místnosti 

pro doktorandy: vedení fakulty schválilo zadat na náklady fyzikální sekce 

vypracování projektové dokumentace k provedení stavby včetně inženýringu.  

 

d) Na dotaz prod. J. Sgalla ohledně zadání přípravy projektové dokumentace na tzv. 

rotundu na Malé Straně odpověděl prod. L. Skrbek, že tato již byla schválena. Na 

financování stavební akce se bude podílet informatická sekce. Viz také bod C4a 

tohoto zápisu.  

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Dolejší 

a) Vedení fakulty schválilo dva návrhy matematické sekce (podrobné podklady byly 

v materiálech), a sice:  

i) návrh na udělení zlaté pamětní medaile za zásluhy o rozvoj MFF UK při 

příležitosti životního jubilea akademického pracovníka sekce; 

ii) návrh na cenu Milady Paulové, udělovanou MŠMT, pracovnici sekce. 

 
 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Spolupráce v oblasti dlouhodobého monitoringu studentů a uchazečů o studium na 

MFF UK, rozvíjená na základě memoranda uzavřeného mezi MFF UK a FF UK: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=267767&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002568494
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zástupci obou fakult jednali dne 7. 6. 2021 o pokračování spolupráce. Prod. 

M. Vlach blíže informoval o tom, jaké tři nové moduly šetření mezi studenty budou 

vypracovány. Vedení fakulty vyjádřilo podporu přípravě modulů včetně 

zabezpečení procedury šetření. Formality s tím spojené zajistí prod. M. Vlach 

(dodatek ke stávajícímu memorandu). Vzalo na vědomí, že do uvedené činnosti už 

se zapojuje Bc. M. Kokešová.  

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Kulich 

a) Vedení fakulty prodiskutovalo iniciativní „Návrh na restrukturalizaci poradenských 

služeb na MFF UK“ předložený mu skupinou ve složení (bez titulů): Lukáš Krump, 

Karolina Šolcová, Lukáš Nádvorník, Alžběta Kadlecová, Petra Hyklová, Anna 

Eisenreichová, Andrej Farkaš, Patrícia Schmidtová a Vojtěch Švandelík. Materiál 

byl se všemi přílohami k dispozici předem. Protože se k věci úzce váže, zařadil 

děkan do diskuse ještě téma studentů se speciálními potřebami. Návrh, nad kterým 

se v minulých dnech sešli někteří členové vedení fakulty a vedoucí OFSKP a který 

bude předmětem ještě dalšího setkání, a sice 16. 6. 2021 odpoledne, věcně 

komentoval prod. M. Kulich. Vedení fakulty se jednoznačně shodlo na tom, že 

v návrhu popsaná problematika si pozornost zaslouží. Bude se jí ve spolupráci 

s předkladateli návrhu věnovat.  Za důležité pokládá zlepšit na fakultě koordinaci 

aktivit, které mají studentům v obtížných situacích pomáhat, snadnou dostupnost 

informací o těchto aktivitách a kontaktech na styčné kompetentní osoby, i efektivní 

využívání finančních prostředků, které fakulta dostává do rozpočtu na řešení obtíží 

studentů se zvláštními potřebami. Personální a finanční nároky, které návrh 

obsahuje (mj. několik nových pracovních úvazků), však vedení fakulty považuje za 

nepřiměřené.  

Stalo se po KD: A. Kadlecová poslala zápis z jednání konaného 16. 6. 2021 

odpoledne celému vedení.  

 

Děkan 

b) Ad výnosy děkana – čistka 2021: návrhy vyplývající z kontroly členů KD a RKD. 

Vedení fakulty schválilo novelu směrnice o vydávání interních předpisů, 

nahrazující Směrnici děkana č. 4/2005. Materiál prošel několikerým čtením 

i kontrolou právniček. Hlavní změna, kterou nová směrnice stanoví, spočívá v tom, 

že interní předpisy MFF UK ponesou označení „opatření“. Děkan seznámil 

kolegium také s šablonou pro opatření děkana a opatření tajemnice.  

Stalo se po KD: S účinností od 21. června 2021 byla vydána Směrnice děkana 

č. 6/2021, o vydávání interních předpisů, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-6-2021 

 

Tajemnice, děkan 

c) O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců bude pojednávat 

směrnice/opatření tajemníka fakulty. Vedení fakulty návrh dokumentu akceptovalo 

bez připomínek.  Tajemnice při této příležitosti informovala, že v pokladně fakulty 

zbývá zhruba 9 tis. kusů nevyzvednutých stravenek, pokladní bude i nadále urgovat 

jejich odebrání. Mgr. J. Skalický vypracoval manuál pro uživatele systému 

sloužícího ke stanovení nároku na stravenkový paušál. Systém prošel dvěma 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=267767&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002568494
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-6-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-6-2021
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testovacími koly, evidence ne/přítomnosti pracovníků za měsíce duben a květen, 

a jeví se jako funkční.    

 

d) Organizační uspořádání děkanátu: návrh dokumentu je na programu jednání AS 

MFF UK 23. 6. 2021. Prod. L. Skrbek upozornil, že v materiálu scházejí některá 

přechodná opatření.   

 

e) Směrnice/opatření o čerpání dovolené: KD vzalo na vědomí děkanovo sdělení 

o drobné změně v původním návrhu (vztahuje se k odstavci o neplaceném volnu).  

 

f) Aktualizace číselníku středisek: nový číselník děkan vydá vzápětí po výnosu 

o organizačním uspořádání děkanátu.  

 

g) Tajemnice dokončuje ve spolupráci s A. Maškarovou návrh opatření o veřejných 

zakázkách (spolu s manuály pro uživatele), výsledek předloží děkanovi a kolegiu.  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) GAUK: RUK chystá se novou aplikaci pro administraci GAUK, OVZS obdrželo 

žádost na zaslání požadavků pro novou aplikaci. 

 

b) GAČR: agentura poblahopřála k závěrečnému hodnocení čtyřem řešitelům MFF 

UK, jejichž hodnocení bylo shledáno jako vynikající; GAČR by ocenila ochotu 

těchto řešitelů kandidovat v budoucnu do hodnoticích panelů GA ČR, jmenovitě: 

doc. J. Šťovíček, prof. D. Vokrouhlický, doc. F. Gallovič a dr. M. Klicpera. 

 

c) V rámci druhého ročníku výzvy Aliance 4EU+ na společné vzdělávací projekty 

uspěly 3 projekty - doc. Vidové Hladké z UFAL, dr. Víta Vorobela  z ÚČJF a doc. 

Z. Pawlase z KPMS jako spoluřešitelů. 

 

d) Hodnocení vědy: proděkan Z. Doležal zaslal za MFF UK prorektoru Konvalinkovi 

plán dalších kroků navazujících na závěrečné zprávy hodnocení tvůrčí činnosti na 

UK a M2017+, včetně odezvy na celý proces hodnocení. 

 

e) Cooperatio 

i) Nominace na členy rad vědních oblastí programu Cooperatio, včetně 

koordinátorů a jejich zástupců, pro období prvního cyklu tohoto programu 

byly za MFF UK odeslány na RUK.  

ii) Na RUK bylo předloženo ve sjednaném termínu 7. 6. 2021 mapování vědních 

oborů Cooperatio a vazby vědních oborů s databázemi WoS a Scopus. 

 

Prod. M. Vlach 

f) Vědci ze Skupiny počítačové grafiky (Computer Graphics Group; CGG) MFF UK 

ve spolupráci se zahraničními kolegy vyvinuli novou metodu, která zdokonaluje 

technologii plnobarevného 3D tisku, více na: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=267767&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002568494
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/umela-inteligence-vylepsuje-

barevny-3d-tisk. 

 

Děkan 

g) Odborník na matematickou optimalizaci a dlouholetý pedagog MFF UK profesor 

Karel Zimmermann obdržel čestný titul emeritní profesor Univerzity Karlovy; 

jmenovací dekret převzal dne 25. května. Více na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/profesor-karel-zimmermann-

byl-jmenovan-emeritnim-profesorem. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) V SIS byl implementován výběr specializace studentů. Zatím se týká bakalářského 

studia informatiky (programy IPP, IPA). Během 2. ročníku je výběr specializace 

dobrovolný a předběžný, v okamžiku zápisu do 3. ročníku se stává povinným 

a definitivním. 

 

Prod. V. Kuboň 

b) RVH UK udělila fakultě opětovné oprávnění uskutečňovat navazující magisterské 

studijní programy „Finanční a pojistná matematika“ a „Pravděpodobnost, 

matematická statistika a ekonometrie“, v obou případech s platností na deset let.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Vlach 

a) Kontrola ze strany MŠMT týkající se projektu č. 0116/8/SOU/2020 - Fyziklání 

online skončila, oficiální závěry vydá kontrolní skupina v červenci. 

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Projektová dokumentace na přestavbu tzv. rotundy v malostranské budově fakulty 

na MS: SB obdržela cenové nabídky na zhotovení této dokumentace, v příštích 

dnech bude vybrán dodavatel. Ukazuje se, že cenu přestavby zřejmě architekt ve 

svém odhadu podhodnotil.   

 

b) Formální provedení změn v dislokaci pracovišť: podklady ke schválení dodá SB 

pro příští jednání KD, vydání příslušného výnosu bude následovat po definitivním 

schválení nového organizačního uspořádání děkanátu. 

 

Prod. M. Vlach 

c) (Navazuje na bod B6a zápisu z KD konaného 19. 5. 2021.) Nové hlavičkové papíry: 

technický vývoj šablon pokračuje včetně jejich rozšíření o TeXové šablony, děje se 

tak ve spolupráci s Mgr. M. Trčkou (MÚUK). 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=267767&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002568494
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/umela-inteligence-vylepsuje-barevny-3d-tisk
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/umela-inteligence-vylepsuje-barevny-3d-tisk
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/profesor-karel-zimmermann-byl-jmenovan-emeritnim-profesorem
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/profesor-karel-zimmermann-byl-jmenovan-emeritnim-profesorem
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d) Partnerský program 

i) Dodatky ke smlouvám: probíhají jednání se společností RSJ (deklarace) 

a  s Kriminalistickým ústavem.  

ii) Prodloužení smluv s ČSOB a společností Barclays: čeká se na odezvu 

jmenovaných smluvních partnerů.  

iii) Potenciální spolupráce: uskutečnila se schůzka vedoucího KDF doc. V. Žáka 

se zástupci JIPA International; nabídka firmy se jeví jako zajímavá (zadávání 

studentských prací pro studenty učitelství). 

 

e) Memorandum mezi MFF UK, VÚPS a. s., KaM UK a Pivovarem Ferdinand: text 

je v přípravě, memorandum se bude vztahovat ke spolupráci na vývoji a výrobě 

nealkoholického nápoje založeného na klasické pivovarské technologii. 

 

Děkan 

f) Děkan dne 8. 6. 2021 oficiálně požádal kvestora UK o převedení investičních 

prostředků ve výši 60 mil. Kč z fondu Mikuláš na účet MFF UK. Jde o půjčku 

na opláštění budovy vývojových dílen v areálu v Troji. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Připravované zřízení nového oddělení děkanátu, a sice oddělení podpory grantů 

a projektů: probíhají jednání o personálním obsazení.  

 

Prod. M. Vlach 

b) OFSKP 

i) Oddělení je přestěhováno na Karlov. 

ii) Obsazení uvolněné pozice na oddělení: komise, kterou tvořili prod. M. Vlach, 

tajemnice MFF UK a vedoucí OFSKP, vybrala na základě pohovorů 

konaných dne 9. 6. 2021 jednu adeptku.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) DigiKoalice: v návaznosti na jednání KD konané 30. 9. 2020 a po projednání 

s děkanem a tajemnicí fakulty přistoupí MFF UK do této koalice. Členství je pro 

fakultu bezplatné a jeví se jako výhodné pro PR a pro rozšíření informačních 

kanálů. Přihlášení do koalice provede OPMK, kontaktními osobami budou zástupce 

V. Švandelík, Mgr. L. Forstová a vedoucí OPMK (či Bc. J. Suchomel). Formální 

dokument o tom, že MFF UK do DigiKoalice  přistoupila, bude uložen u sekretářky 

tajemnice fakulty.  

 

b) V rámci mezinárodní spolupráce AttoChem vznikne prezentační video výzkumné 

skupiny dr. Z. Mašína (ÚTF), financováno bude z projektu, OPMK se podílí na 

produkci. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=267767&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002568494
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c) Film Generace pro zítřek (rež. Josef Císařovský, 1982), který vnikl k 30. výročí 

MFF UK, byl v ČT digitalizován, fakulta ho využije při oslavách 70 let své 

existence.   

 

d) OPMK propagačně průběžně podporuje projekt Matfyz Girls, např.: 

https://matfyzgirls.cz/wp/2021/05/21/prednaska-s-absolventkami/ 

 

e) Letní pobytové tábory: započaly administrativní přípravy (uzavírání DPP, vydávání 

cestovních příkazů atd.), organizátoři musejí mít na paměti podmínky stanovené 

ministerstvem zdravotnictví.  

 

f) (Navazuje na bod C6c zápisu z KD konaného dne 2. 6. 2021.) Vedoucí OPMK 

děkuje za reakci na výzvu novináře J. Tučka vytipovat zajímavé vědecké projekty 

řešené na MFF UK; s ohledem na plánovaný rozsah daného cyklu článků 

v Lidových novinách nebudou moci být uplatněny všechny příspěvky, konečný 

výběr provede redaktor LN, ale dobře poslouží jako podklad k další propagaci 

fakulty. 

 

g) Zajímavé články: 

i) https://www.matfyz.cz/clanky/kam-se-podel-spolek-matfyzak 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/zuzana-pestova-na-meteorologii-me-bavi-

hlavne-rozmanitost 

iii) https://www.matfyz.cz/clanky/soustredeni-online-jde-to 

iv) https://www.matfyz.cz/clanky/jak-meteorologove-pomohli-vyhrat-valku . 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Zlatou pamětní medaili za zásluhy o rozvoj MFF UK převzal dne 8. 6. 2021 

dlouholetý pracovník fakulty RNDr. Jan Kašpar, CSc., při příležitosti svého 

významného životního jubilea. Udělení medaile schválilo vedení fakulty 16. 12. 

2020. 

 

b) Projekty Primus: děkan sdělil kolegiu neoficiální výsledek soutěže.  

Stalo se po KD: Výsledky soutěže Primus a seznam projektů navržených 

k financování a k prodloužení financování od roku 2022 byly projednány na RKR 

dne 21. 6. 2021. Z MFF UK bylo úspěšných pět žadatelů, a sice dr. Bedřich 

Roskovec, dr. Viktor Holubec, dr. Scott Congreve, dr. Gaël Bastien a dr. Jan 

Matoušek.  

 

Prod. L. Skrbek 

c) Autobusová zastávka „Kuchyňka“ v Troji je přemístěna asi o 200 m dále. Údaje na 

připravovaných rozcestnících v areálu fakulty se tím nemění, ale zhoršila se 

dopravní obslužnost místa jako taková.  

 

Zasedání skončilo v 13:44 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=267767&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002568494
https://matfyzgirls.cz/wp/2021/05/21/prednaska-s-absolventkami/
https://www.matfyz.cz/clanky/kam-se-podel-spolek-matfyzak
https://www.matfyz.cz/clanky/zuzana-pestova-na-meteorologii-me-bavi-hlavne-rozmanitost
https://www.matfyz.cz/clanky/zuzana-pestova-na-meteorologii-me-bavi-hlavne-rozmanitost
https://www.matfyz.cz/clanky/soustredeni-online-jde-to
https://www.matfyz.cz/clanky/jak-meteorologove-pomohli-vyhrat-valku

