
 

 

           Zápis z 22. schůze kolegia děkana konané dne 30. června 2021  

v zasedací místnosti Ke Karlovu 3 

(akademický rok 2020/2021) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň , M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall,  

L. Skrbek;  j. h. F. Zajíc a P. Schmidtová 

Omluveni: B. Svobodová, M. Vlach 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:12 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Děkan 

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

a zařazených do karantény: děkan nemá informaci o nových nemocných nebo do 

karantény zařazených zaměstnancích či studentech. 

 

b) Rektor UK odvolal mimořádná opatření k organizaci práce, a sice svým opatřením 

č. 27/2021 účinným k 28. 6. 2021: „V návaznosti na ukončení mimořádného stavu na 

univerzitě, který byl vyhlášen v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 opatřením 

rektora č. 46/2020 a trval do 25. června 2021, rozhodl jsem odvolat mimořádná opatření 

k organizaci práce stanovená opatřením rektora č. 8/2021. Dnešním dnem končí 

povinnost výkonu práce z domova nařízená plošně pro všechny zaměstnance univerzity 

a organizace práce na univerzitě se vrací do obvyklého a pravidelného režimu.“  

Děkan MFF UK poslal při příležitosti ukončení mimořádného stavu na UK a návratu 

k běžnému pracovnímu režimu e-mail všem zaměstnancům fakulty. Na návrh prod. 

J. Sgalla nechá prod. M. Kulich rozeslat tento text - v obou jazykových mutacích, tedy 

české a anglické - také studentům MFF UK.   

Aktuální sdělení krizového štábu fakulty bude opět umístěno na tzv. covidové stránce 

webu: 

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

 

c) Forma výuky v zimním semestru 2021/2022: odpověď na otázku prod. J. Sgalla dal, 

kromě studijních proděkanů, dopis pror. R. Wildové doručený v době jednání KD (čj. 

UKRUK/300663/2021). Ve stanovisku vedení UK, tlumočeném pror. R. Wildovou, se 

píše mj. toto: „V prezenční formě studia mohou být inovace a nástroje online výuky 

vhodným přínosem zvýšení kvality kontaktní výuky. Vždy je ale třeba brát ohled na to, 

že daný SP je akreditován v prezenční formě, kde stávající univerzitní i celonárodní 

standardy zatím neumožňují plošné zavádění prvků online výuky do prezenční 

formy studia. …“. Úplné znění dopisu má k dispozici prod. M. Kulich.  

 

d) Pomoc oblastem v Jihomoravskému kraji zasaženým živelní katastrofou: KD schválilo 

dar ve výši 100 tis. Kč z doplňkové činnosti, v rámci sbírky vyhlášené rektorem UK. 

Podrobnosti o pomoci ze strany UK jsou na webu zde: 

     https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12934&locale=cz 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12934&locale=cz
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B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Systém podpory žadatelů o projekty ERC v ČR se významně mění vznikem 

Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, společné skupiny AV ČR 

a UK, vedené prof. Z. Strakošem. Skupina představila své cíle a záměry dne 17. 6. 

2021. MFF UK tedy musí také změnit svůj systém, včetně přechodu agendy 

z OVZS na OGAP. (Související informace jsou také v bodu C5g tohoto zápisu.) 

Prod. Z. Doležal představil kolegiu současný stav žádostí o projekty a navrhované 

kroky směřující k reorganizaci ERC pipeline. Písemné prezentace byly 

v podkladech. Prof. Z. Strakoš ukončí činnost v organizaci ERC pipeline na MFF 

UK v září 2021. Agendu ERC projektů na fakultě převezme dr. I. Herglová po svém 

nástupu 1. 8. 2021.  Prod. Z. Doležal probere s prof. Z. Strakošem a s RUK, které 

činnosti bude zajišťovat RUK a které zůstanou na MFF UK. Na registraci žadatelů 

do přípravy expertní skupiny je stanoven termín 22. 8. 2021, do nástupu kol. 

Herglové data shromáždí vedoucí OGAP dr. Z. Bubeníková. Z: sekční proděkani. 

Na děkanův dotaz prod. Z. Doležal sdělil, že příslušné webové stránky 

s informacemi o změnách a obsahující souhrn kroků, které mají žadatelé učinit, 

budou vypracovány během dvou měsíců; do té doby pomůže v orientaci webový 

rozcestník a upozornění na změny. (Prezentace prod. Z. Doležala byly k dispozici 

předem v materiálech.) Co se týká poskytování asistence řešitelům projektů, návrh 

strategie očekává děkan od prod. Z. Doležala. Spadají do kategorie dlouhodobějších 

úkolů, vedení se jimi bude zabývat na podzim, podklady připraví prod. Z. Doležal.  

 

b) Hodnocení VaVaI M17+: Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzvala k podávání 

nominací na členy Odborných panelů - konkrétní obory a podmínky návrhu jsou 

uvedeny zde: 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=915042 

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 31. července 2021. Vedení fakulty schválilo 

návrh na nominaci prof. V. Dolejšího do panelu Mathematics. Na základě dotazu 

prod. J. France, zda nemá fakulta navrhnout obměnu svých reprezentantů i v jiných 

panelech (možná končí doba jejich členství), požádal děkan prod. Z. Doležala, aby 

zjistil stav této věci a o výsledku neprodleně informoval sekční proděkany. Bude-li 

to na místě, pošlou pak sekční proděkani své návrhy prod. Z. Doležalovi do 15. 7. 

2021 a vedení je projedná per rollam.  

 

c) (Navazuje na bod B1c zápisu z KD konaného dne 17. 3. 2021.) Prod. Z. Doležal se 

vrátil k otázce financování členství ČR v ILL. Jednání s pror. J. Konvalinkou zatím 

nemá konkrétní vyústění, zůstává u příslibu, že UK na úhradu členství přispěje. 

Prod. J. Franc potvrdil, že letos požadovanou sumu 6 mil. Kč uhradí fyzikální sekce. 

Příští rok se ale budou finanční zdroje hledat obtížněji. Prod. L. Skrbek informoval 

o tom, jakou strategii doporučuje zaujmout ředitel FZÚ AV ČR, totiž nepřestat 

naléhat na MŠMT, aby záležitost vyřešilo z resortních prostředků. Děkan 

konstatoval, že zatím tento postoj k úspěchu nevedl - MŠMT programy, ze kterých 

bylo členství placeno, zrušilo. Doporučil prod. Z. Doležalovi, aby této záležitosti 

věnoval separátní jednání.  

 

 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=915042
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Děkan 

d) Termín pro nominace v soutěži Česká hlava byl prodloužen do 16. 7. 2021, 

příslušné materiály byly kolegiu k dispozici předem. Návrhy shromažďuje děkan 

do 10. 7. 2021, poté po projednání pošle nominace OVZS.   

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň, J. Franc 

a) Návrh na akreditaci nového programu bakalářského studia „Science“ jako 

programu společného pro MFF UK a PřF UK a realizovaného v angličtině: na 

seznámení se s prezentací mělo kolegium necelé dva dny (byla v materiálech na 

úložišti od pondělního odpoledne), což děkan nepovažuje za dobu dostatečně 

dlouhou na to, aby mohlo vedení fakulty o věci zodpovědně rozhodnout. Diskuse 

ukázala na koncepční nejasnosti v  návrhu a řadu nezodpovězených otázek (kde 

budou studenti zapsaní, absence bodových sylabů, rozvrh – zajištění výuky 

z hlediska času a prostoru, výše školného, vznik okleštěného kursu matematiky 

atd.). Prod. V. Kuboň uvedl, že v této fázi by předkladatelé, zejména z PřF UK 

chtěli uplatnit svůj návrh formou společného dopisu děkanů obou fakult, 

adresovaného rektorovi UK a oznamujícího úmysl nový program podat 

k akreditaci. Pokud by byl akreditován, mohl by se program vyučovat od října 

2023/24. Vedení se shodlo na tom, že námět na nový program si zaslouží náležitou 

pozornost, a proto ho znovu posoudí, až dostane odpovědi na otázky z diskuse.  

Stalo se po KD: Z iniciativy děkana MFF UK se uskuteční jeho schůzka 

s předkladateli návrhu (s prof. Kalbáčovou Vejpravovou, prof. Nachtigallem a prof. 

Černým), koncem července t. r.  

 

 

Prod. M. Kulich 

b) Albeř 2021 - schéma: ze dvou předložených variant schválilo vedení fakulty tu, 

která zavádí čtyři turnusy místo tří a redukuje délku jednoho turnusu na dva dny. 

Soustředění by celkově trvalo od neděle 29. srpna do pondělí 6. září, sestávalo by 

ze čtyř turnusů s kapacitou 101 studentů, za splnění děkanem stanovené okrajové 

podmínky, že stany budou obsazeny po jedné osobě. Aby program zkráceného 

turnusu nebyl příliš hutný a dovolil studentům nové informace v klidu vstřebat 

a navzájem se seznámit, nebude do něj zařazena beseda o knihovně a počítačových 

sítích. KD považuje za prospěšnou účast vybraných studentských průvodců a VUS. 

Přijalo děkanovu informaci, že se vzdal konání tzv. 12bodového testu studijních 

předpokladů; nejspíš testu podrobí účastníky pražského „doučovacího“ kursu 

v září. KD dále souhlasilo s děkanovým návrhem, aby beseda o studiu a beseda se 

sekčním proděkanem byly spojeny v jednu. Zasedání vedení fakulty je v plánu stále 

na středu 1. září 2021. Myšlenku vhodně uvolnit program kursů podpořila 

P. Schmidtová. Sdělila, že SKAS může své záležitosti pojednat neformálně, ve 

volném čase účastníků, a dala jménem SKAS k úvaze vynechat i některé testy, které 

studenti prvního ročníku dosud tradičně na Albeři podstupovali, např. testy 

jazykové nebo tělovýchovné. Z: prod. M. Kulich rozešle členům vedení fakulty 

a SKAS k připomínkám konkrétní návrh programu kursu včetně časového rozvrhu.  
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Prod. J. Sgall 

c) Rozvrh na zimní semestr: prod. J. Sgall vyslovil určitou nespokojenost s postupem 

rozvrhové komise, která letos bez předchozí konzultace s vedením fakulty 

vypracovala rozvrh tak, že do pavilonu IMPAKT je zařazeno množství velkých 

fyzikálních přednášek, kdežto informatické přednášky jsou rozdělené do jiných 

budov fakulty. Vloni vedení fakulty stanovilo, že velké matematické a informatické 

přednášky mají být přednostně v posluchárně N1. Prod. J. Sgall se svým názorem 

seznámil předsedu rozvrhové komise osobně. Argumenty, kterými dr. D. Bednárek 

práci komise hájil, sice uznal jako důvody dávající smysl, přesto ale pokládal za 

důležité přednést věc na KD. Prod. M. Kulich uvedl, že by směrem k rozvrhové 

komisi nerad zaváděl nějaké kontrolní procesy, komise svou práci koná dobře. 

Děkan vybídl sekční proděkany, aby se podívali na rozvrh studijních programů 

svých sekcí, a pokud shledají, že by si zasloužil nějaké korekce, nechť své 

požadavky sdělí předsedovi rozvrhové komise.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Vedení fakulty souhlasilo se zakoupením faksimile zakládací listiny Univerzity 

Karlovy (faksimile pořizuje centrálně UK, cena činí 50 tis. Kč za kus). Příslušný 

pokyn k zaplacení vydá děkan Ing. A. Pelikánové. Co se týká umístění faksimile, 

nabízí se v první řadě pracovna děkana fakulty. Časem lze uvažovat o umístění další 

faksimile k Refektáři na MS, kde zatím visí kopie zakládací listiny.   

Stalo se po KD: Jednání s představiteli UK o pořízení zmíněné faksimile se 

posunulo směrem k nabídce poskytnout kvalitní tisk kopie zakládací listiny na ruční 

papír, který by UK poskytla zdarma.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Vedení vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o prudkém vzrůstu cen 

stavebních akcí, což výrazně ovlivní fakultní plány. Zvýšil se např. finanční odhad 

rekonstrukce zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3, a to zhruba 

o 610 tis. Kč (a to ještě neproběhlo výběrové řízení na dodavatele, čili je otázka, 

zda se podaří zakázku za odhadnutou cenu vysoutěžit). Protože vedení považuje za 

potřebné mít na Karlově funkční a dobře vybavenou multifunkční zasedací 

místnost, souhlasilo s pokračováním adaptace v intencích původního záměru. Po 

finanční stránce jde o investiční akci, tzn. zatížení FRIM.  

 

b) V diskusi navazující na předcházející bod zvažovalo vedení fakulty, nakolik bude 

reálné uskutečnit všechny naplánované stavební akce. Opláštění budovy v Troji by 

mělo být realizováno v každém případě, ale otázkou je, zda bude fyzikální sekce 

disponovat ve svém rozpočtu na rok 2022 dostatkem prostředků na rekonstrukci 

místností pro doktorandy v Troji. Po diskusi vedení doporučilo v přípravě této 

stavební akce pokračovat do stádia pořízení projektové dokumentace; fyzikální 

sekce je letos připravena náklady na tuto dokumentaci zaplatit (včetně inženýringu 

mají činit odhadem 450 tis. Kč vč. DPH). O realizaci stavby pak rozhodne finanční 

situace roku 2022.  
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c) Zirkon - pronájem dalších prostor pro pracoviště matematické sekce: vedení fakulty 

požadavek sekce schválilo, prod. V. Dolejší poslal tajemnici fakulty návrh smlouvy 

se společností Zirkon. Prod. L. Skrbek předtím kolegiu poskytl bližší informace 

týkající se specifikace potřebného nábytku nebo koberců. Případná objednávka na 

vymalování místností či položení koberce musí být adresována vedoucímu SB; 

správa budov zařídí objednávku, dodávku i montáž nábytku, všechny takto vzniklé 

výdaje pak uhradí matematická sekce.  

 

d) Vedení fakulty se souhlasem přijalo scénář slavnostního otevření posluchárny, 

která ponese jméno profesora Jiřího Matouška, v pavilonu IMPAKT. Bude se konat 

v pátek 1. října 2021 ve 14:00 hodin, program předestřel prod. L. Skrbek. Kvůli 

časové kolizi se zasedáním vědecké rady UJEP se děkanovi podaří připojit patrně 

až ke konci slavnosti, může však případně být přítomen zahájení distančně a krátce 

účastníky pozdravit.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Vznik nových oddělení děkanátu k 1. 7. 2021 je zakotven v děkanově opatření 

č. 1/2021. KD vzalo na vědomí informaci, že navzdory původním úmluvám 

nepřechází Ing. A. Michálková do OGAP, ale zůstává na OVZS a bude pověřena 

jinými než současnými úkoly. Děkan dále konstatoval, že agenda spojená 

s vědeckou radou fakulty, která zůstává na OVZS, stále není kvalitně zajištěna a že 

jsou zvažovány možnosti, jak tuto situaci řešit. Dále děkan kolegiu sdělil, že ho 

Mgr. P. Vlášek požádal o uvolnění z funkce vedoucího oddělení PSíK; k této změně 

dojde ve druhém pololetí tohoto kalendářního roku. Mgr. Vlášek zůstane nadále 

pracovníkem oddělení PSíK. 

Informace prod. Z. Doležala k této tematice jsou v bodu C5h tohoto zápisu.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Bez příspěvku.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Zabezpečení licencí zoom pro zimní semestr nadcházejícího akademického roku: 

na děkanův dotaz sdělil prod. J. Sgall, že na fakultě se používá několik typů licencí, 

s různou délkou platnosti. Jedny licence vyprší na jaře 2022, jiné pozbydou 

platnosti už v říjnu 2021. Prod. J. Sgall očekává bližší zprávu o prodloužení licencí 

od dr. M. Mareše.  

 

b) Děkan tlumočil sdělení vedoucí HO, že v pokladně fakulty leží ještě značné 

množství nevyzvednutých stravenek, urgence tento stav příliš nezměnily.  
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c) Etika ve vědě a GDPR na MFF UK: podnět Ing. L. Kaprálové předal děkan 

k vyřízení prod. Z. Doležalovi. Dokumenty, které děkan v této záležitosti od Ing. 

Kaprálové obdržel, jsou k dispozici mezi materiály na společném úložišti KD.  

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Program Start: řešení 14 projektů tohoto programu běží od 1. 4. 2021, 

bezproblémově. Do 20. 6. 2021 byly odevzdány všechny měsíční zprávy řešitelů 

a byly schváleny i na RUK. Po uvolnění protivirových restrikcí začínají doktorandi 

plánovat zahraniční cesty.  Dva projekty se řeší s PřF UK, jedná se o dohodě. 

 

b) KD vzalo na vědomí výsledky prvního kola soutěže o ERC granty. Do druhého kola 

postoupili z MFF UK celkem 4 pracovníci.  

    

c) Mechanismus pro podání žádostí o Marie Sklodowska-Curie Individual 

Fellowships (MCSA IF) stanoví Opatření rektora č. 21/2021, viz: 

https://cuni.cz/UK-11156.html)  

Všechny žádosti o projekty MSCA IF, u nichž je jako hostitelská organizace 

uvedena Univerzita Karlova, musejí projít včasnou kontrolou na příslušné fakultě 

a OVaV. Záměr podat projektový návrh oznámí supervizor nebo řešitel nejpozději 

1. srpna daného roku na OGAP a na adresu ec@cuni.cz . 

 

d) Žadatelé o grant ERC, kteří podávají v rámci výzvy Horizont Evropa svůj návrh 

v roce 2022, se musejí registrovat do přípravy Expertní skupiny UK a AV ČR, 

a sice do 22. 8. 2021, je to podmínka pro získání LoC. Registrace: název projektu, 

abstrakt, zamýšlený panel, CV a Track Record dle pravidel ERC, doporučení 

instituce. Interní termín MFF UK je 15. 8. Přesné instrukce budou rozeslány, 

jakmile budou známy (jsou slíbeny do 15. 7. 2021).  

 

e) Cooperatio: vazby oborů doktorského studia a oborů habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem na obory Cooperatia jsou shromážděny a budou odeslány do 

30. 6. 2021. RUK potvrdil, že zrušené obory doktorského studia do formuláře 

nepatří, a tudíž mají být ignorovány. Dalším úkolem je vytvořit nástiny rozvoje 

vědních oblastí  a předložit je k projednání vědecké radě UK (T: do 1. 10. 2021), 

posléze navrhnout záměr rozvoje vědních oblastí  (T: do 31. 3. 2022). Děkanovo 

sdělení, že vzor záměru měl být dnes zveřejněn, a dotaz na časový harmonogram 

a stanovení oborů, prod. Z. Doležal prověří a výsledek sdělí sekčním proděkanům. 

Děkan připomněl, že VR MFF UK zasedá 6. října 2021, čili po termínu zasedání 

univerzitní vědecké rady.  

Stalo se po KD: Vzory záměrů budou zveřejněny v první půlce července a termín 

odevzdání bude pravděpodobně posunut. 

 

f) EurAI Fellow: děkan informoval o ocenění, kterého se dostalo prof. Romanu 

Bartákovi od European Association for Artificial Intelligence, viz: 

https://www.eurai.org/awards_and_grants/fellows 

OPMK o tom připraví článek na fakultní web.   

https://cuni.cz/UK-11156.html
mailto:ec@cuni.cz
https://www.eurai.org/
https://www.eurai.org/awards_and_grants/fellows
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Bez příspěvku.  

 

Prod. V. Kuboň 

b) Dne 28. 6. 2021 proběhla schůzka studijních proděkanů a fakultní koordinátorky 

kvality výuky s prorektorkou prof. R. Wildovou a se zástupci oddělení OKVA. 

Předmětem jednání bylo vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření o kvalitě 

výuky v zimním semestru 2020/21. Paní prorektorka pochvalně zmínila vysoký 

počet respondentů na MFF UK a konstatovala, že MFF UK navázala na své 

vynikající výsledky z jara 2020 a dokonce je dokázala ještě zlepšit. Podrobnou 

zprávu i podkladová data nahrál prod. V. Kuboň do společného úložiště KD. Slovní 

připomínky studentů ukazují na to, že nejvíce postrádají společné úložiště pro 

nahrané přednášky. Děkan očekává, že velkou úložnou kapacitu bude poskytovat 

systém O365.  

 

Prod. M. Vlach 

c) Dne 23. 6. 2021 proběhla schůzka Pracovní skupiny pro Fakultní školy MFF UK.  

Účastníci projednali návrhy na prodloužení spolupráce se školami, kterým smluvní 

vztah skončí v listopadu 2021. V plánu je také setkání zástupců Fakultních škol 

v rámci DOD. Nové školy nebyly do programu zatím doporučeny k přijetí - skupina 

sice projednala možný vstup další jedné či dvou vybraných prestižních středních 

škol, nicméně s ohledem na situaci až od příštího roku. 

 

d) V pondělí 28. června 2021 byly uděleny ceny Nečasova centra pro matematické 

modelování nadějným studentům magisterského studia. Více na:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceny-necasova-centra-pro-

matematicke-modelovani-2021 

 

Děkan 

e) Z pozice předsedy Koordinační rady doktorských studií matematiky, fyziky 

a informatiky požádal děkan M. Rokyta o uvolnění prof. J. Kratochvíla a prof. 

V. Baumruka z členství v této radě, po předchozí dohodě s oběma jmenovanými. 

Současně požádal o začlenění sekčních proděkanů prof. J. France, prof. J. Sgalla 

a prof. V. Dolejšího do této koordinační rady. Rektorátní administrativu děkan 

požádá, aby mezi adresáty pozvánek na zasedání koordinační rady byli zařazeni oba 

studijní proděkani M. Kulich a V. Kuboň.  

 

f) (Navazuje na bod B2a zápisu z KD konaného dne 16. 6. 2021.) Rektor UK poslal 

na fakulty dne 28. 6. 2021 sdělení týkající se financování a organizace doktorského 

studia a činnosti koordinačních rad (čj. UKRUK/290881/2021). Vyhotovení dopisu 

zjevně nebyla věnována přehnaná péče, leží mezi materiály ve společném úložišti. 

Děkan podotkl, že ohledně financí na vyšší stipendia pro doktorandy se zatím nic 

přesného neví a co se týká naléhání vedení univerzity na kratší dobu doktorského 

studia, nabízí se otázka, proč tuto věc neřeší pomocí vnitřního předpisu, když 

vysokoškolský zákon délku doktorského studia nestanoví.  

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceny-necasova-centra-pro-matematicke-modelovani-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceny-necasova-centra-pro-matematicke-modelovani-2021
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice/prod. M. Vlach 

a) Úřad městské části Praha 1 zapsal do živnostenského rejstříku dvě provozovny 

MFF UK (V Holešovičkách 2, Praha 8; Malostranské nám. 2, Praha 1), v oboru 

živnosti „provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 

pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 

a obdobných akcí“, s datem provozování živnosti od 1. 10. 2021. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Během léta budou pokračovat stavební akce SB podle schváleného plánu. Jako 

nejdůležitější akce uvedl prod. L. Skrbek tzv. rotundu na MS, vestavěné patro 

v laboratoři v Kryopavilonu, klimatizaci v katedrovém objektu (Troja) a broušení 

terrazza v Karlíně. 

 

b) V souvislosti s přestěhováním části Katedry geofyziky z Karlova do Troje byly 

provedeny úpravy v seismické stanici na Karlově: nově jsou tam k dispozici tekoucí 

voda, kuchyňka a topení. 

 

c) Místnosti v budově Ke Karlovu 3 adaptované pro přestěhovaná nebo pro nově 

vzniklá pracoviště děkanátu jsou kompletně vybaveny nábytkem.  

 

d) Pasportizace ještě není hotová, bude následovat teprve po vydání dislokačního 

opatření.   

 

Děkan 

e) Kvestor UK zaslal na MFF UK dopis obsahující souhlas s převodem částky 60 mil. 

na MFF UK. Jde o půjčku investičních prostředků na opláštění budovy vývojových 

dílen v Troji. Protože z dopisu není zřejmý administrativní mechanismus, 

způsobující, že finance budou na konto fakulty převedeny, požádal děkan prod. 

L. Skrbka, aby ve spolupráci s vedoucího HO věc pohlídal.  

Stalo se po KD: Vedoucí HO potvrdila, že peníze již jsou převedeny na našem účtu 

a navíc zajistila, že mají investiční charakter, jak bylo v žádosti o půjčku 

požadováno. 

 

f) KD vzalo na vědomí děkanovu informaci o tiskové konferenci týkající se Kampusu 

Albertov. Konference se konala v Karolinu dne 29. 6. 2021 při příležitosti toho, že 

bylo získáno územní rozhodnutí, a měla převelice reprezentativní účastníky: 

premiéra vlády ČR A. Babiše, ministryni A. Schillerovou a ministry R. Plagu a 

K. Havlíčka. Kampus by měl být hotový v roce 2026. Více na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12951&locale=cz 

 

Prod. M. Vlach 

g) Programová rada Kampusu Hybernská (PRA KH): prod. M. Vlach referoval 

jakožto člen PRA KH, že rada projednala na svém prvním zasedání plán 

programových aktivit do konce roku 2021 a že se připravuje koncept „Innovator in 

Residence at Charles University“, který může být řešením pro rezidenty 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12951&locale=cz


KD MFF UK 30. 6. 2021 

Čj. UKMFF/304224/2021 

 

9 

 

s rozdílným IČO než má UK. PRA KH učinila závěr, že koncept je inspirativní, 

a požádala o právní stanoviska k němu. 

 

h) Partnerský program 

i) RSJ: deklarace je odsouhlasena, dokument čeká na podpis (až bude doručen 

na MFF UK).  

ii) Kriminalistický ústav: fakulta čeká stanovisko ústavu k návrhu na úpravy 

smluvního dodatku. 

iii) Prodloužení smlouvy s ČSOB: fakulta čeká na stanovisko ČSOB.   

iv) Nová partnerská smlouva s Thermo Fisher Scientific Brno (Partner) byla 

uzavřena, kontaktní osobou je prod. M. Vlach. 

 

i) Pražské inovační platformy: CPPT požádalo o nominování zástupců fakult do tzv. 

Pražských inovačních platforem Pražského inovačního institutu. MFF UK navrhne 

své zástupce do těch platforem, v nichž mohou navrhovaní odborníci s úspěchem 

obstát v konkurenci nominací z ostatních fakult.  

Stalo se po KD: K 15. 7. 2021 je známa informace, že po celouniverzitní výzvě 

a vytvoření seznamu nominovaných byl prod. M. Vlach nejprve informován o své 

nominaci a nakonec za UK i jmenován do Inovační platformy pro propagaci 

a internacionalizaci. Dalšími zástupci MFF UK jsou prof. Roman Barták, 

jmenovaný do Inovační platformy pro využití umělé inteligence, a RNDr. Jakub 

Vaverka, jmenovaný do Inovační platformy pro SPACE technologie 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP) zahájí svou činnost dne 1. 7. 2021.  

V oddělení budou pracovat následující zaměstnanci: 

• RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., vedoucí, od 1. 7. 2021 

• Ing. Markéta Svobodová, referentka, od 1. 7. 2021, převezme agendu GAUK, 

SVV a rezortních projektů MŠMT.  

• PhDr. Ivana Herglová, Ph.D., referentka, od 1. 8. 2021, převezme agendu 

mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy 

a výzkumu, včetně programů Evropské unie (H2020, Horizont Evropa, ERC 

granty, V4 apod.). 

Na další 2 referenty je vypsáno výběrové řízení, přihlášky budou vyhodnoceny 

v polovině července. Prod. Z. Doležal dodal, že jde o dynamický proces, oddělení 

se nacházejí v přechodném období, kdy si dělí/předávají agendy.   

 

 

b) Stalo se po KD: S účinností od 1. 7. 2021 platí Kariérní řád UK, viz: 

https://cuni.cz/UK-11273.html  

Děkan požádal dne 7. 7. 2021 sekční proděkany, aby o tom uvědomili vedoucí 

pracovišť. Vedení fakulty musí do 30. 6. 2022 připravit kariérní řád MFF UK. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

https://cuni.cz/UK-11273.html
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a) Odborná porota vybrala název nového univerzitního nealkoholického piva, a sice 

Slušné číslo. Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/do-menzy-na-slusne-cislo 

 

b) Kniha Malostranská rotunda svatého Václava v Praze autorů PhDr. J. Čihákové 

a M. Müllera získala Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2020 

(kategorie „neživá příroda“).  

 

c) České zastoupení televizních kanálů National Geographic (TV NatGeo) dalo 

souhlas k otištění obrázků a textů do připravované knihy Génius Einstein opět v 

Praze. V úvahu přichází návrh na společnou promo akci/křest knihy na podzim 

2021, vč. uvedení informací o knize na kanálech National Geographic. Ing. Z. 

Šedina ve spolupráci s prof. J. Podolským a Mgr. L. Veverkou budou o věci v 

dohledné podrobněji informovat, aby bylo možné vše s náležitým předstihem 

připravit. 

 

d) Schůzky v Kampusu Hybernská (dále KH) se zúčastnili tajemník KH Marcel Kraus, 

prof. J. Valenta a prod. M. Vlach. Byly dohodnuty možnosti spolupráce při pořádání 

výstav popularizujících vědu (instalace výstav v KH) a její rámcové podmínky. 

 

e) Připravují se nové informační tabule, které budou od nového školního roku 

instalovány ve Fakultních školách, a reklamní plakát formátu B1 určený k umístění 

na vybraných gymnáziích. Studenti těchto SŠ tak budou informováni o akcích MFF 

UK naplánovaných na září a říjen t. r. 

 

f) Příležitostné logo k 70. výročí MFF UK: o návrh byli nezávisle na sobě požádáni 

dva grafikové. 

 

g) (Navazuje na bod C6e zápisu z KD konaného 16. 6. 2021.) Administrace letních 

táborů: OPMK vyžaduje po pořadatelích PCR test před odjezdem, v souladu 

s podmínkami MŠMT ČR. Kopie dokladů o bezinfekčnosti bude OPMK po 

pořadatelích vyžadovat po skončení akce. Všichni pořadatelé o tom byli 

informováni písemně. 

 

h) Je objednána nová sada reklamních předmětů pro letní a podzimní akce. 

 

i) Účast MFF UK na akcích a veletrzích 

i) Dne 8. 9. 2021: Festival vědy (účast připojením se k RUK ještě OPMK 

zvažuje, protože efektivita akce je podle dosavadní zkušenosti relativně 

nízká).  

ii) Dne 24. 9. 2021: Noc vědců. Téma: čas. 

iii) Ve dnech 5. - 7. 10. 2021: Gaudeamus Bratislava. 

iv) Ve dnech 1. - 7. 11. 2021: Týden vědy. 

v) Ve dnech 10. - 11. 11. 2021: Gaudeamus Nitra. 

vi) Ve dnech 8. - 9. 12. 202: ProEduco Košice. 

 

j) Vystoupení prof. V. Matolína v TVizi na téma budoucnost vodíku. Více na webu 

zde: 

https://tvize.cz/watch/budoucnost-je-ve-vodiku-nakladni-a-hromadna-

elektromobilita-se-bez-nej-neobejde. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/do-menzy-na-slusne-cislo
https://tvize.cz/watch/budoucnost-je-ve-vodiku-nakladni-a-hromadna-elektromobilita-se-bez-nej-neobejde
https://tvize.cz/watch/budoucnost-je-ve-vodiku-nakladni-a-hromadna-elektromobilita-se-bez-nej-neobejde
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k) Článek na serveru Industry Independent o “potřebnosti” Průmyslu 4.0, jak se odráží 

ve výuce na VŠ atp., za fakultu se vyjádřil doc. M. Nečaský. Více na: 

https://www.industryindependent.cz/rubriky/fokus/potrebujeme-univerzitu-4-

0_759.html. 

 

l) Zajímavé články 

i) https://www.matfyz.cz/clanky/matykani-xlviii-paradox-delky-pobrezi, 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/martin-balko-od-pocitacovych-her-jsem-

utekl, 

iii) https://www.matfyz.cz/clanky/martin-setvin-slovo-prazdniny-slysim-nerad. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) (Navazuje na bod C7a zápisu z KD konaného 19. 5. 2021.)Výroční zpráva je 

vytištěna a připravena k distribuci, na webu fakulty je zveřejněna zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/vyrocni-zpravy/vyrocni-

zprava-za-rok-2020.pdf 

 

b) Mgr. L. Veverka, vedoucí OPMK, rezignoval po osmi letech činnosti na post 

delegáta ČR v EPPCN (CERN). Je dohodnuto, že by ho mohla nahradit Mgr. Petra 

Köppl z FZÚ AV ČR. 

 

Prod. Z. Doležal 

c) Prémie Otto Wichterleho za rok 2021 byly slavnostně uděleny 29. 6., mezi držiteli 

byli také čtyři absolventi MFF UK. Více na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolventi-matfyzu-prevzali-

premie-otto-wichterleho 

 

Prod. M. Kulich 

d) Změna hygienických podmínek pro přítomnost studentů i dalších osob na fakultě: 

prod. M. Kulich poskytl dnes doručený dopis z RUK celému kolegiu. Podmínky 

platí od 1. 7. 2021.   

 

Děkan 

e) Na výzvu pana rektora, aby navrhl zástupce do Rady Herzlova centra izraelských 

studií, reagoval děkan návrhem, aby v radě působil i v dalším dvouletém období 

dosavadní reprezentant MFF UK prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Stalo se tak na 

doporučení prod. J. Sgalla a se souhlasem navrženého. O Herzlově centru 

pojednává Opatření rektora č. 41/2018, Herzl Center of Israel Studies, viz: 

https://cuni.cz/UK-9382.html 

Složení rady centra viz: 

https://herzl.cuni.cz/HERZL-60.html 

 

f) Materiály na jednání RKR konaného 21. 6. 2021 a zápis z tohoto jednání poskytl 

děkan celému kolegiu děkana, jsou ve společném úložišti.  

 

https://www.industryindependent.cz/rubriky/fokus/potrebujeme-univerzitu-4-0_759.html
https://www.industryindependent.cz/rubriky/fokus/potrebujeme-univerzitu-4-0_759.html
https://www.matfyz.cz/clanky/matykani-xlviii-paradox-delky-pobrezi
https://www.matfyz.cz/clanky/martin-balko-od-pocitacovych-her-jsem-utekl
https://www.matfyz.cz/clanky/martin-balko-od-pocitacovych-her-jsem-utekl
https://www.matfyz.cz/clanky/martin-setvin-slovo-prazdniny-slysim-nerad
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2020.pdf
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2020.pdf
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolventi-matfyzu-prevzali-premie-otto-wichterleho
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolventi-matfyzu-prevzali-premie-otto-wichterleho
https://cuni.cz/UK-9382.html
https://herzl.cuni.cz/HERZL-60.html
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g) Začátek jednání KD dne 29. 9. 2021 se posouvá na 13:00 hodin, kvůli mř. RKR. 

Místo a formát budou určeny operativně. 

 

h) Úvodní kurz z matematiky pro nastupující ročníky se uskuteční v týdnu od 20. 9. 

v posluchárně N1, případně distančně. 

 

i) Příští zasedání AS MFF UK je naplánované na středu 22. 9. 2021 od 18:00. 

 

 

 

Závěrem děkan připomněl, že dnešní jednání bylo před letními prázdninami poslední 

a současně druhé konané po 11. 9. 2020 prezenční formou. Poděkoval členům KD za jejich 

práci a připojil několik svých osobních postřehů z fungování vedení fakulty. 

 

 

Zasedání skončilo v 13:50 hodin. 

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 


