
 

 

           Zápis ze 3. schůze kolegia děkana konané dne 29. září 2021 

v zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, 

B. Svobodová, M. Vlach, j. h. F. Zajíc (do 15:16) 

Omluven: Z. Doležal  

 

Zasedání bylo zahájeno ve 13:35 hodin. 

 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

1. Výuka byla 29. 9. 2021 zahájena, v prezenčním režimu. Informace pro fakultní 

veřejnost byly poskytnuty na „covidové“ stránce, dopisem proděkana Kulicha 

a aktualizací stránky FAQ k výuce na MFF UK, reflektující některé podněty ze 

zasedání AS MFF UK konaného dne 22. 9. 2021. 

 

2. KD vzalo na vědomí informace děkana o závěrech RKR konaného 29. 9. 2021 

dopoledne, později dostalo ještě děkanovy písemné poznámky k jednotlivých 

projednávaným bodům, a nakonec oficiální zápis pořízený na RUK. Co se týká 

požadavku vedení UK, aby strategické záměry fakult na období 2021-2025 byly na 

webu zveřejněny také v jazyce anglickém, KD souhlasilo s využitím nabídky od 

RUK, že překlad zajistí a zaplatí.  

 

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

Bez příspěvku (dovolená). 

 

Děkan 

a) Na období červenec až září je v harmonogramu vzniku Cooperatio naplánováno 

vypracovat „záměr rozvoje vědních oblastí“. Na základě dopisu pror. J. Konvalinky 

z 15. 7. 2021 (dopis byl pro připamatování mezi materiály v úložišti) má mít 

dokument přibližně 5-10 normostran formátu A4. Předběžná verze, podepsaná 

děkanem, má být odeslána na rektorát do 29. 10. 2021. Tato verze nemusí být 

schválena vědeckou radou fakulty. Schválení se předpokládá až u finální verze 

(odhadem v březnu 2022).  Za koordinaci této činnosti odpovídá proděkan pro vědu 

a zahraniční styky. Děkan požádal sekční proděkany, aby své podklady zaslali prod. 

Z. Doležalovi tak, aby je bylo možno zařadit na program kolegia 27. 10. 2021, 

pokud možno v definitivní verzi nebo verzi definitivnímu znění se blížící. Na RUK 

vypraví OVZS výsledný záměr rozvoje vědních oblastí v termínu 29. 10. 2021.  

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/zamer2021-25.pdf
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia: návrh předem předložil a na 

zasedání uvedl prod. V. Kuboň. Do 8. 10. 2021 zapracují studijní proděkani do 

návrhu připomínky z diskuse a výsledek pošlou kolegiu ke schválení per rollam. 

Podmínky přijímacího řízení patří mezi dokumenty, které schvaluje akademický 

senát fakulty a které musejí být jednateli senátu zaslány 21 dní před plánovaným 

zasedáním. V daném případě to je 12. 10. 2021, protože senát zasedá 2. 11. 2021.  

 

b) Návrh na jmenování vedoucích učitelů studijních skupin (VUS) na ak. rok 

2021/2022 (materiál byl úložišti): KD souhlasilo se jmenováním VUS podle 

předloženého seznamu, po administrativní stránce to zajistí STUD, Z: prod. 

V. Kuboň.   

 

c) (Navazuje na KD konané 15. 9. 2021.) Návrh na jmenování nových garantů 

doktorských studijních programů (nově doc. A. Wilkie a prof. B. Maslowski) 

předloží na program vědecké rady fakulty studijní proděkan.  

 

Prod. M. Kulich 

d) KD schválilo návrh na složení komise pro vyhodnocení soutěže o Cenu děkana 

MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v roce 2021. Komisi jmenuje 

děkan, tvoří ji tito pracovníci: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (předseda), doc. 

RNDr. Helena Valentová, Ph.D., doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D., doc. RNDr. 

Oldřich Semerák, DSc., doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., doc. RNDr. Pavel 

Töpfer, CSc., doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D., doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D., 

doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D., doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. 

 

e) Účast děkana/proděkanů na bakalářských promocích v listopadu (Refektář) byla 

dohodnuta takto: v úterý 16. 11. 2021 děkan, v pátek 19. 11. 2021 prod. M. Kulich, 

v pondělí 22. 11. 2021 prod. J. Sgall.  

 

f) Imatrikulace 26. 10. 2021, tři skupiny: zastoupení fakultních funkcionářů bylo 

dohodnuto dodatečně. Obvykle následovala po imatrikulaci studentská slavnost 

Beánie, děkan by to letos nedoporučoval. Dále děkan požádal, aby STUD rozeslalo 

na pracoviště fakulty e-mail, že vzhledem k imatrikulacím bude v prvním ročníku 

zrušena na celý den výuka. Z: prod. M. Kulich.  

Stalo se, e-mail byl rozeslán.  

 

g) Dr. Ondřej Pangrác chce odstoupit z funkce koordinátora studentské mobility 

v rámci programu Erasmus na MFF UK; hodlá dále působit jen jako koordinátor 

pro informatickou sekci. Je potřeba najít nového celofakultního koordinátora, T: do 

30. 11. 2021, Z: sekční proděkani. Ke změně dojde s účinností od 1. 1. 2022.  

 

h) Výňatek z e-mailu Mgr. Lukáše Nachtigala, RUK, ze dne 17. 9. 2021: 

„Pokračujeme v přípravách doporučení standardů doktorských studijních 

programů z hlediska vhodné míry zátěže při zachování vysoké kvality vzdělání 

a oborových specifik. Podklady v této věci vypracované dle jednotlivých 

koordinačních rad DSP jsme s Vámi již sdíleli v červnu, nyní bude materiál 

projednán Radou pro vnitřní hodnocení UK. O výstupech budeme dále informovat. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
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Současně postupně začneme připravovat podklady pro standardy na školitele UK 

(bude se jednat o povinnost danou novelou VŠ zákona). Pokud máte k této 

problematice vnitřní úpravu na úrovni fakulty či oborové rady, budeme rádi v této 

fázi příprav za její sdílení. Vypracovaný návrh s Vámi budeme v předstihu sdílet 

k připomínkování.“ Otázku, zda a do jaké míry má MFF UK seznámit RUK se 

svými kritérii, bude konzultovat prod. V. Kuboň s doc. M. Lopatkovou.   

 

i) Další výňatek z téhož e-mailu jako v bodě sub h) - vysvětlení Opatření rektora 

č. 36/2021, stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia: „Nové 

opatření je textací totožné s předchozím (tzn. nedochází k žádným změnám 

v systému a výpočtu odměňování), pouze obsahuje v příloze editovatelný vzor 

příkazní smlouvy s externími školiteli. Vzor příkazní smlouvy je novou možností, jak 

vztah s externisty v roli školitelů zastřešit a vyrovnává se s možnými 

problematickými místy, které DPP/DPČ nemusí vždy řádně postihnout. Užívání 

smluv je doporučeno, nemusí se však jednat o formu výhradní.“ Krátká diskuse 

k tomuto bodu byla uzavřena konstatováním, že MFF UK smlouvy s externími 

školiteli neuzavírá a zatím ani v budoucnosti uzavírat neplánuje; není pro to důvod.          

 

Prod. M. Vlach 

j) Komunikační nástroj, kterým by bylo možné obesílat posluchače fakulty 

a informovat je i o jiných záležitostech, než o těch výlučně spojených se studiem 

(uvítalo by např. OFS): zatím fungují cesta přes SIS a seznam „stud-l“, ovšem právě 

pro věci studijního charakteru; obě obhospodařuje vedoucí STUD a informace 

rozesílá po předchozím schválení studijním proděkanem. U toho zatím zůstane. 

Děkan poznamenal, že nové možnosti by mohla skýtat aplikace O365, studentské 

adresy si vzal na starost Mgr. Andrej Farkaš, člen AS UK a předseda jeho komise 

pro IT. 

 

Děkan 

a) Nominace na Cenu Jana Opletala: podmínky a manuál ceny děkan nahrál do 

společného úložiště materiálů, návrhy od sekčních proděkanů přijímá do 14. 10. 

2021, aby je bylo možné podat v předepsané lhůtě do 15. 10. 2021.  

 

b) Cena Wernera von Siemense: uzávěrka pro podávání návrhů připadá na 30. 11. 

2021, podrobnosti na webu viz: www.cenasiemens.cz.  

Na udělení ceny pedagogickému pracovníkovi podává návrh představitel instituce, 

např. děkan. KD schválilo nominaci z fyzikální sekce, k níž dal impuls prof. 

P. Cejnar.   

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Návrh opatření děkana o používání platebních karet k bankovnímu účtu MFF UK: 

další znění reflektující připomínky z diskuse i ty, které mohou členové vedení 

posílat do 6. 10. 2021, zpracují tajemnice a děkan, tajemnice tento pokročilý návrh 

pošle celému kolegiu ke schválení per rollam, T: 8. 10. 2021.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
https://cuni.cz/UK-11325-version1-or_2021_36_pril.docx
https://cuni.cz/UK-11325-version1-or_2021_36_pril.docx
http://www.cenasiemens.cz/


KD MFF UK 29. 9. 2021 

Čj. UKMFF/419310/2021 

 

4 

 

b) Návrh opatření děkana o veřejných zakázkách: tajemnice fakulty provede v textu 

drobné úpravy, doporučené kolegiem v diskusi, pak návrh pošle k finální editaci 

děkanovi. Po obsahové stránce lze dokument pokládat za kolegiem schválený.  

 

c) Vedení fakulty schválilo tuto rozpočtovou úpravu:   

 

Odkud Kam Částka  

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky Úprava bude 

provedena 

dne  

FRM 7314-

01/OPLASTENI 

150 000 investice opláštění 

Troja 

30. 9. 2021 

RUK 207-01/LCT 178 500 neinvestice mezinárodní 

stud. 

programy 

30. 9. 2021 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Budova IMPAKT 

i) Výuka a přístup do vyučovacích prostor v budově IMPAKT: KD schválilo 

ten postup, že si vyučující ve vrátnici vyzvednou klíče a vpustí studenty 

dovnitř se začátkem přednášky; po jejím skončení posluchárnu zamknou 

a klíče vrátí do vrátnice. Tento režim se zavede od právě započatého 

semestru, hlavně jako ochrana malých kamer instalovaných na stativech pro 

stream přednášek před jejich odcizením. Posluchárna N1, kde jsou přednášky 

každý den od 9 h do pozdního odpoledne takřka nonstop a kde jsou kamery 

instalovány relativně v bezpečné vzdálenosti, je v tomto ohledu výjimkou.   

Vrátné bude instruovat vedoucí SB, ve vrátnici by měly být k dispozici dvě 

sady klíčů.   

ii) Pořízení systému schránek v budově IMPAKT, do nichž by studenti mohli 

vkládat své písemné práce, typicky úkoly z cvičení: po krátké diskusi 

kolegium navrhlo vyrobit sestavu asi 15 kójí, její vhodné umístění dohodne 

prod. L. Skrbek s vedoucím SB a arch. Jarošem. Praxe pak ukáže efektivnost 

věci.  

 

b) FJFI ČVUT požaduje po MFF UK navýšení elektrického příkonu o 80 kW k nově 

instalovanému výukovému reaktoru VR-2 v budově TL v Troji. KD schválilo 

požadavku vyhovět s tím, že tento nový odběr bude po nutné instalaci nového 

přívodního kabelu z rozvodny registrován samostatným elektroměrem. Ostatní 

odběr elektrického proudu v objektu pak nadále řešit dosavadním způsobem 

rozpočítání nákladů mezi MFF UK a FJFI ČVUT za použití stávajícího koeficientu. 

KD podpořilo návrh, aby v rámci  jednání o přípravě nové smlouvy mezi MFF UK 

a FJFI ČVUT bylo rovněž jednáno o nové výši nájmu. Tajemnice sdělila, že dne 

24. 9. 2021 jednala se zástupci FJFI ČVUT o obsahu připravované smlouvy. Další 

společná schůzka s reprezentací FJFI ČVUT je naplánována na polovinu října.   

 

Prod. M. Vlach 

c) „Velké“ dny firem v pavilonu IMPAKT (viz zasedání KD ze dne 1. 9. 2021): jako 

předběžný termín jsou navrženy dva dny v intervalu 26. - 28. dubna 2022. Akce 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
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budou probíhat na chodbách budovy IMPAKT, ve foyeru objektu poslucháren 

Troja a ve vnějších prostorách areálu; na přednášky firem budou potřeba ještě dvě 

menší posluchárny/místnosti v IMPAKT, v těch nebude moci běžet výuka, kdežto 

provoz ostatních prostor nebude výrazně omezen. Kolegium vzalo navrhovaný 

koncept i termín se souhlasem na vědomí. 

 

d) Partnerský program MFF UK (PP): od roku 2022 vstoupí v život nová koncepce 

PP, setkání partnerů (představitelů firem a kontaktních osob) je naplánované na 

únor před zahájením výuky, pokud možno v reprezentačních prostorách Karolina, 

za účasti děkana fakulty a představitele vedení univerzity. KD vzalo se souhlasem 

na vědomí, včetně nástinu programu a celkové režie. Jednání s RUK se ujme 

vedoucí OFS, v případě nutnosti jednání s kvestorem UK prod. M. Vlach.  

 

e) Prod. L. Skrbek prověří cestou vedoucího SB, zda je náležitě zabezpečeno 

monitorování svatováclavské rotundy (teplota a vlhkost vzduchu) v budově MFF 

UK na Malé Straně.  

 

Děkan 

f) Slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene stavby „Kampus Albertov – 

Biocentrum, Globcentrum“: koná se 4. 10. 2021 v 10:00 hodin na Albertově, za 

MFF UK se zúčastní děkan fakulty.  

Stalo se po KD: Datum ceremoniálu bylo posunuto na 18. 10. 2021, 16:00 hodin.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) KD schválilo návrh na udělení zlaté pamětní medaile MFF UK jubilantovi 

z fyzikální sekce. Materiál byl v úložišti.  

 

b) KD vzalo na vědomí aktualizovaný návrh nového vnitřního mzdového předpisu 

univerzity; toto znění bude projednávat AS UK dne 1. 10. 2021, patrně spěje ke 

schválení.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Propagační komise a chystaná změna jejího složení: prod. M. Vlach vytipuje ze 

seznamu, kterým disponuje, potenciální nové členy a svůj návrh zašle sekčním 

proděkanům ke konzultaci. Výsledek pak předloží celému kolegiu.   

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) (Navazuje na bod B6b zápisu z KD konaného 1. 9. 2021.) Pracovní skupina pro 

výuku v anglickém jazyce: doc. P. Kolman navrhuje ukončit existenci tohoto 

poradního orgánu vedení fakulty, protože své poslání před lety splnil a v současné 

době žádnou aktivitu nevyvíjí. KD návrh přijalo, komise je zrušena.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
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b) College of Science, NTU (Taiwan), má zájem o vědeckou spolupráci s MFF UK 

a spolupráci při společné výchově/výměnných pobytech studentů. Děkan 

absolvoval předběžné jednání se zástupci NTU, na příští schůzce by rád měl studijní 

proděkany a proděkana pro vědu a zahraniční styky, o účast aktivně projevila zájem 

tajemnice fakulty. Zahraniční strana usiluje o podepsání společného memoranda. 

 

c) Matfyz v pohybu: dne 13. 10. 2021 v 15.00 budou na albertovských kurtech 

slavnostně vyhlášeni vítězové akce, ceny jim předá děkan.  

               Stalo se po KD: viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/katedra-telesne-vychovy- 

 ocenila-ucastniky-matfyzacke-vyzvy 

 

d) Děkanský sportovní den: pokud to okolnosti umožní, bude se konat v pátek 12. 11. 

2021. Zájemci se budou moci přihlásit do různých sportovních disciplín, program 

zorganizuje KTV, propagaci a dokumentaci zajistí OPMK.  

 

e) Do 31. 8. 2022 je fakultě zpřístupněn nástroj pro akademické psaní Writefull, viz: 

https://www.mff.čuni.cz/cs/knihovna/e-zdroje/writefull 

Writefull poskytuje pokročilou korekturu textu v angličtině, využívající AI, 

konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou 

databázi. Webinář k tomuto proběhne 13. 10. 2021 od 15:00 zde: 

https://bit.ly/writefull211013 

 

f) Začátek výjezdního zasedání KD ve Znojmě dne 3. 12. 2021: děkan požádal 

účastníky o upřesnění jejich časových možností.   

 

g) KD vzalo na vědomí děkanovu informaci o průběhu zasedání AS MFF UK 

konaného 22. 9. 2021 a týkajícího se volby rektora UK. 

 

Prod. M. Vlach 

h) Ediční komise fakulty: prod. M. Vlach probere s prod. Z. Doležalem otázku, pod 

kterého člena KD tato komise metodicky patří, dále námět na zřízení třetí edice 

nakladatelství MatfyzPress („tisk na objednávku“) a další aktuální záležitosti. 

Složení komise by si zasloužilo obměnu v osobě zástupce studentů.   

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

2. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Pozvánka na Jarníkovskou přednášku je na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/pozvanky/pozvanka-jarnik-2021.pdf 

 

b) Cena Jaroslava Jirsy: výzva k nominaci nejlepší učebnice roku vydané v roce 2020 

autorem z MFF UK. Termín nominací rektorát prodloužil do 11. 10. 2021, proto 

připadá interní termín OVZS na 7. 10. 2021. Statut ceny viz: 

https://cuni.cz/UK-4844.html 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/katedra-telesne-vychovy-ocenila-ucastniky-matfyzacke-vyzvy
https://www.mff.čuni.cz/cs/knihovna/e-zdroje/writefull
https://bit.ly/writefull211013
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/pozvanky/pozvanka-jarnik-2021.pdf
https://cuni.cz/UK-4844.html
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Prod. M. Vlach 

c) V rámci vývoje webu fakulty byla implementována funkcionalita, kdy si každý 

uživatel může nastavit své ID na externí akademické databáze a podobné služby, 

které se pak zobrazí na osobní stránce v rámci redakčního systému. Kromě ORCID, 

ResearchID a Scopus jsou ještě podporovány DBLP, GoogleScholar a Github 

(případné další databáze lze snadno přidat). Informace bude uživatelům oznámena 

jménem fakultního koordinátora webové prezentace doc. P. Hnětynky.  

 

d) Dr. P. Malý (FÚUK) získal prestižní grant Evropské unie MSCA (Marie 

Sklodowska-Curie Action). Více na: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/na-matfyz-putuje-evropsky-

grant-msca 

 

e) Tomáš Hrbek, dr. Peter Kúš, dr. Yurii Yakovlev a prof. Vladimír Matolín získali 

prestižní ocenění f-cell award v kategorii Research & Development za inovativní 

technologii úpravy proton-vodivé membrány využitelné pro elektrolyzéry vody 

a vodíkové palivové články. Více na: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/uk-ziskala-oceneni-za-vyzkum-

v-oblasti-vodikovych-technologii 

 

f) V polovině srpna t. r. se v Praze uskutečnil jubilejní 25. kongres Mezinárodní 

krystalografické unie (International Union of Crystallography; IUCr), za účasti 

téměř 2000 účastníků. Více na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/hybridni-kongres-predstavil-

trendy-moderni-krystalografie 

 

g) Dr. D. Drozdenko (KFM) uspěla v grantové soutěži Thermo Fisher Scientific/ 

ČSMS. Jako vítězka obdrží dvouleté stipendium, které je určeno pro mladé 

vědkyně/vědce do 30 let. Více na webu:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/grant-thermo-fisher-scientific-

podpori-vyzkum-horcikovych-slitin 

 

h) Ceny Neuron byly předány - viz: 

https://www.nfneuron.cz/novinky/genialni-matematik-svetovy-fyzik-nebo-

objevitel-novych-molekul-ceny-neuron-2021 

 

 

3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Studentská anketa: návrh na ocenění nejlepších pedagogů podle výsledků ankety za 

akademický rok 2020/21 byl předán děkanovi a sekčním proděkanům. Mezi 

materiály v úložišti byly k dispozici výsledky obou semestrů a jejich shrnutí podle 

modifikovaných průměrů za celý akademický rok. Prod. M. Kulich nechá zveřejnit 

příslušný algoritmus („Anketa – přepočet“ od doc. H.  Valentové). Kompletní 

tabulky s výsledky dostanou garanti studijních programů, vedoucí pracovišť pak 

tabulku s výsledky týkající se sekce, do které jimi vedené pracoviště spadá. Jména 

nejlépe hodnocených učitelů vyhlásí děkan před vědeckou radou dne 6. 10. 2021. 

Konec seznamu ukazuje na výuku, která příliš dobře hodnocena nebyla, a tudíž si 

také zaslouží pozornost.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/na-matfyz-putuje-evropsky-grant-msca
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/na-matfyz-putuje-evropsky-grant-msca
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/uk-ziskala-oceneni-za-vyzkum-v-oblasti-vodikovych-technologii
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/uk-ziskala-oceneni-za-vyzkum-v-oblasti-vodikovych-technologii
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/hybridni-kongres-predstavil-trendy-moderni-krystalografie
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/hybridni-kongres-predstavil-trendy-moderni-krystalografie
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/grant-thermo-fisher-scientific-podpori-vyzkum-horcikovych-slitin
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/grant-thermo-fisher-scientific-podpori-vyzkum-horcikovych-slitin
https://www.nfneuron.cz/novinky/genialni-matematik-svetovy-fyzik-nebo-objevitel-novych-molekul-ceny-neuron-2021
https://www.nfneuron.cz/novinky/genialni-matematik-svetovy-fyzik-nebo-objevitel-novych-molekul-ceny-neuron-2021
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Stalo se po KD: Algoritmus byl zveřejněn v živém odkazu „výsledek se numericky 

upraví“ zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/informacni-

systemy/studijni-informacni-system/casto-kladene-otazky/casto-kladene-

dotazy-k-ankete 

  

Snímky ze slavnostního vyhlášení a seznam vyznamenaných jsou na webu zde:   

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nejlepe-hodnoceni-pedagogove-

v-akademickem-roce-2020-2021 

 

Prod. V. Kuboň 

b) Koordinátorka Bc. M. Kokešová zpracovala výsledek ankety o výuce v zimním 

semestru 2020/2021, jak ji hodnotili vyučující, do přehledné zprávy, kterou KD 

dostalo k dispozici. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že oproti LS 2019/2020 

jsou vyučující s distanční výukou na MFF UK ve všech sledovaných hodnotách 

spokojeni více. Nejvyšší zlepšení vidí vyučující v úrovni dostupné technické 

podpory ze strany fakulty, v celkovém zvládnutí organizace výuky fakultou 

a v úrovni informování zaměstnanců o situaci ze strany kolegů a nadřízených. 

Děkan při této příležitosti zmínil informaci z RKR, že odbor analýz a strategií RUK 

připravuje pokyn stran zkoumání názorů studentů (kdy, jak a proč podrobovat 

studenty anketám).   

 

 

4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD vzalo na vědomí informaci o výsledku kontroly MŠMT, vztahující se k akci 

„EDS 133D21E000007-UK-MFF Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji“. 

Žádné finanční sankce MŠMT fakultě neuložilo.   

 

b) KD vzalo na vědomí informaci, že audit účetní závěrky za rok 2020 nezjistil žádná 

pochybení.   

 

 

5. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Umístění autobusové zastávky “Kuchyňka” a žádost o posílení MHD pro trojský 

areál: dopis prod. L. Skrbka datovaný 21. 9. 2021 byl v materiálech na úložišti.  

 

b) Dr. Polický připravil zadávací dokumentaci pro uzavřené výběrové řízení na 

adaptaci zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3. Soutěž bude 

zveřejněna v blízkých dnech.   

 

c) Budoucí uživatelé souhlasili s navrhovanou dispozicí a úpravou místností v 2.NP 

OP v Troji (prostory po OFS); SB nechává nacenit.  

 

d) Instalace klimatizací v KO v Troji běží dle plánu. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/informacni-systemy/studijni-informacni-system/casto-kladene-otazky/casto-kladene-dotazy-k-ankete
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/informacni-systemy/studijni-informacni-system/casto-kladene-otazky/casto-kladene-dotazy-k-ankete
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/informacni-systemy/studijni-informacni-system/casto-kladene-otazky/casto-kladene-dotazy-k-ankete
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nejlepe-hodnoceni-pedagogove-v-akademickem-roce-2020-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nejlepe-hodnoceni-pedagogove-v-akademickem-roce-2020-2021
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e) Za účasti vedoucího KFPP proběhla koordinační schůzka ohledně realizace čisté 

laboratoře, jsou specifikovány zbylé požadavky, dohodnuty termíny realizace 

a stěhování. 

 

f) Na přelomu září a října proběhne v areálu Troja oprava patního kolena kanalizace, 

včetně výkopových prací. 

 

g) Adaptace kanceláří pronajatých fakultou u společnosti Zirkon je hotová, pracovníci 

matematické sekce se do nich mohou nastěhovat.  

 

h) Vedoucí SB intenzivně jedná o odstranění závad na kanalizaci vedoucí 

prokazatelně z VFN na volejbalové kurty na Albertově.   

 

i) Projektant přestavby malostranské „rotundy“ zapracuje připomínky, které dostal 

přímo na místě, pak se dohodne na termínu poslední schůzky před vydáním 

dokumentace pro provedení stavby a ochoz (tedy rozdělenou první část projektové 

dokumentace). 

  

Prod. M. Vlach 

j) CPPT (Hyb4City) uvolnilo finance po UK na projekty ze soutěže na pilotní 

expozici do Kampusu Hybernská do plánovaného vzdělávacího centra 

DIDAKTIKON. Část peněz dorazí i na MFF UK (s nutnou spoluúčastí fakulty z 

fakultní částí rozvojových projektů IP UK), jedná se o mezifakultní projekty. 

Přímou a hlavní vazbu mají z MFF UK: a) Umělá inteligence v kontextu, b) 

Simpsonovi, c) Karlova herní stanice, d) Překvapivá optika. 

 

k) (Navazuje na bod C4h zápisu z KD konaného 1. 9. 2021.) Kontrola MŠMT 

zaměřená na projekt 0116/8/SOU/2020 Fyziklání Online 2020 neshledala závady.  

 

l) Smlouva o spoluvlastnických podílech UK a MFF týkající se vynálezu 

souvisejícího s plánovaným produktem Slušné číslo putuje „podpisovým 

kolečkem“ (vč. CUIP). 

 

m) Partnerský program 

i) Znění smluv se 2 společnostmi jsou oběma stranami schválené, nyní čekají 

na podpis. 

ii) Proběhl mailing na partnerské firmy (připravované akce a možnost podpory 

činností fakulty), včetně oznámení k prezentacím témat studentských prací 

v Refektáři dne 21. 10.2021 od 16 hodin; prezentaci bude moderovat doc. 

M. Nečaský, děkan fakulty na zahájení vystoupí s krátkým proslovem. 

Zúčastněné partnerské firmy dostanou možnost umístit v předsálí a u šatny 

roll-up, letáky a vizitky. 

 

n) Schůzka OFS se SKAS a spolkem Matfyzák proběhla dne 23. 9. 2021, další by se 

měla konat zhruba za 2 měsíce; spolupráce by mohla spočívat v tom, že studenti by 

dostávali informace o zajímavých tématech z oblasti firemní spolupráce a pomáhali 

by (via Spolek Matfyzák) při propagaci akcí, např. při organizaci Dnů firem.  

  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
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o) (Navazuje na bod C4d zápisu z KD konaného dne 15. 9. 2021.) Letos v listopadu 

proběhnou dva semináře k předmětu Ochrana duševního vlastnictví (jeden seminář 

pro informatiky a matematiky, druhý pro fyziky), které budou určeny 

zaměstnancům, ale i studentům. U prvního bude o termínu rozhodnuto v polovině 

října podle rozvrhu. Druhý seminář proběhne s největší pravděpodobností na 

Karlově.  

 

 

6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD vzalo na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na funkci vedoucího 

oddělení PSíK.  

 

      Děkan 

b) Připravují se výběrová řízení na obsazení pracovních míst a funkcí (konkursy). Své 

delegáty do konkursních komisí určil AS MFF UK na svém zasedání dne 22. 9. 

2021. Budou jimi (bez titulů): K. Houfek, M. Krtička, F. Zajíc, A. Farkaš, D. 

Zámyslický (pro konkursy fyzikální sekce), V. Švandelík a O. Pangrác (pro 

konkursy informatické sekce) a V. Kala, K. Tůma, A. Jalovcová (pro konkursy 

matematické sekce). 

Stalo se po KD: Lhůta pro podání přihlášek vyprší 8. 11. 2021, znění všech 

konkursů je zveřejněno na fakultní úřední desce: 

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

rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-8-11-2021 

 

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

rizeni/pracovni-mista-z-projektu-op-vvv-termin-prihlasek-8-11-2021 

 

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

rizeni/pracovni-mista-postdoktorandu-termin-prihlasek-8-11-2021 

 

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

rizeni/vedouci-pracovist-termin-prihlasek-8-11-2021 

 

c) Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP) bude od 1. 10. 2021 kompletní: 

nastoupí Ing. Jiří Bouček, převezme agendu GAČR, TAČR a také bude 

koordinátorem evidence tvůrčích aktivit (GAP a provázání databází).  

 

 

7. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Členem Ediční komise MFF UK, a tím i členem redakční rady popularizačně-

propagační edice nakladatelství, jmenoval děkan na návrh prod. M. Vlacha 

současného předsedu Propagační komise fakulty doc. S. Daniše.  Současně děkan 

z Ediční komise uvolnil doc. M. Cieslara.  

 

b) Na adresu MgA. M. Ayrera, vedoucího oddělení marketingu RUK, byly dodány 

tipy na absolventy fakulty, kteří by mohli aktivně napomoci při propagaci UK, 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-8-11-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-8-11-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/pracovni-mista-z-projektu-op-vvv-termin-prihlasek-8-11-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/pracovni-mista-z-projektu-op-vvv-termin-prihlasek-8-11-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/pracovni-mista-postdoktorandu-termin-prihlasek-8-11-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/pracovni-mista-postdoktorandu-termin-prihlasek-8-11-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-pracovist-termin-prihlasek-8-11-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-pracovist-termin-prihlasek-8-11-2021
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potažmo MFF UK. Řešeno v pracovní skupině RUK marketing, ve které fakultu 

zastupuje vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka. 

 

c) MatfyzPress (Edice popularizace) v dohledné době vydá nový titul, a sice Malá 

kniha kosmologie autora Lymana Pagea; originál vydal Princeton University Press, 

2020. Překlad prof. J. Podolský, doporučená prodejní cena 299 Kč, na e-shopu 

fakulty bude za 259 Kč. Redakční rada edice také na základě nedoporučujících 

lektorských posudků rozhodla o nevydání jiné plánované knihy (Aplikační úlohy 

pro radost). 

https://matfyzpress.cz/cz/e-shop/vsechny-tituly/mala-kniha-kosmologie-

doporucena-cena-299-kc-zvyhodnena-cena-na-e-shopu-259-kc-

9788073784478 

 

d) MŠMT ČR překvapivě vypsalo podzimní kolo soutěže na dotace podporující 

některé soutěže. Fakulta cestou OPMK uplatní žádost o finanční podporu na  

Fyziklání Online a soutěže MASO. 

 

e) Juniorská univerzita (JU): přes veškerou snahu se zatím nepodařilo zajistit pro 

letošní běh JU přednášející/ho, v záloze je proto připravena, s matematickou 

přednáškou, dr. T. Bártlová z OPMK; OPMK přesto soudí, že by se na této akci 

měla prezentovat spíše odborná pracoviště.  

 

f) Noc vědců dne 24. 9. 2021: účast MFF UK byla úspěšná i užitečná zároveň, fakulta 

se prezentovala třemi stánky a třemi přednášejícími, přičemž výrazně pomohl dr. 

T. Ledvinka z ÚTF, ochotný zaskočit téměř na poslední chvíli, když hlavní 

přednášející musel dva dny před akcí na hospitalizaci.  

 

g) Zlaté promoce dne 16. 10. 2021 v Karolinu (dvě skupiny): účast v taláru již 

přislíbili prof. J. Sgall, doc. L. Boček, prof. J. Franc, doc. K. Zvára a prof. M. Tichý; 

hledají se další reprezentanti do taláru, protože je potřeba šest takových osob pro 

každou skupinu. Děkan se zúčastní osobně.  

 

h) Doc. J. Bečvář se jako fakultní koordinátor Univerzity třetího věku (U3V) zúčastnil 

celorepublikového zasedání U3V, čímž plynule navázal na činnost svých 

předchůdců v této funkci. MFF UK zůstává, z historických důvodů, ve struktuře 

U3V zastoupena samostatně, byť je v ní reprezentována také UK jako celek. 

Členský poplatek bude zaplacen z rozvojových projektů IP. 

 

i) Dne 21. 9. 2021 proběhlo za účasti děkana MFF UK a prod. M. Vlacha setkání 

s finalisty ceny Albertus (www.albertus.cz). Zasedání řídil předseda poroty doc. Jiří 

Dolejší. Na www.matfyz.cz budou postupně zveřejňovány medailonky finalistů. 

Porota rozhodne o oceněných v nejbližší době, výsledek bude vyhlášen na 

galavečeru Českých hlaviček v pořadu České televize, natáčený v úterý 26. 10. 

2021 v Brně. 

 

j) Kalendář fakulty na rok 2022: příprava pokračuje, tým spoluautorů (doc. J. Dolejší, 

prof. J. Valenta a Mgr. L. Veverka) provede v nejbližších dnech konečný výběr 

snímků ze stále rozrůstající se sbírky. OPMK uvažuje o interaktivním pojetí 

kalendáře s on-line popisky k fotografiím. Prod. J. Sgall doporučil zvážit náklad 

kalendáře, protože zkušenost ukazuje, že poměrně dost kusů zbývá nevyužitých.   

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
https://matfyzpress.cz/cz/e-shop/vsechny-tituly/mala-kniha-kosmologie-doporucena-cena-299-kc-zvyhodnena-cena-na-e-shopu-259-kc-9788073784478
https://matfyzpress.cz/cz/e-shop/vsechny-tituly/mala-kniha-kosmologie-doporucena-cena-299-kc-zvyhodnena-cena-na-e-shopu-259-kc-9788073784478
https://matfyzpress.cz/cz/e-shop/vsechny-tituly/mala-kniha-kosmologie-doporucena-cena-299-kc-zvyhodnena-cena-na-e-shopu-259-kc-9788073784478
http://www.albertus.cz/
http://www.matfyz.cz/
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k) Ve dnech 9. - 10. 11. proběhne on-line Veletrh pro vysoké školy. OPMK použije 

nahrané přednášky prod. V. Kuboně a doc. F. Chmelíka; ohledně chatu se studenty 

osloví Studentskou komoru AS MFF UK.   

 

l) Fakultní školy 

i) Dne 23. 9. 2021 proběhla tradiční akce Fyzika přírody pro fakultní školy. 

Přihlásilo se na ni 32 studentů ze 4 škol. Jako hlavní organizátorky akci 

zaštítily dr. D. Mandíková (KDF) a Mgr. V. Kopecká (KVOF).  

ii) Počátkem listopadu (3. - 5. 11. 2021) proběhne exkurze pro studenty 

Wichterlova gymnázia v Ostravě. Zajišťuje dr. D. Mandíková. 

iii) Připravují se dodatky k těm dohodám s fakultními školami, jejichž platnost 

končí a fakulta se dohodla na jejich prodloužení. Děkan je dostane k podpisu 

najednou během října, k jejich slavnostnímu předání dojde v rámci Dne 

otevřených dveří dne 23. 11. 2021. 

 

m) Autoři publikace Malostranská rotunda svatého Václava v Praze převezmou dne 

30. 9. 2021 Cenu Egona Ervína Kische.  

 

 

8. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Děkan předal zlatou pamětní medaili MFF UK prof. RNDr. Luboši Pickovi, CSc., 

DSc. Stalo se tak 17. 9. 2021 na konferenci pořádané při příležitosti blížícího se 

životního jubilea prof. Picka. (Vedení fakulty schválilo udělení medaile dne 16. 6. 

2021).  

 

b) Na slavnostním předání dvou čestných vědeckých hodností doktora honoris causa 

lékařských věd profesorům Thomasi F. Baborovi a prof. Hansi-Georgu 

Kräusslichovi dne 6. 10. 2021 zastoupí děkana MFF UK proděkan prof. J. Franc. 

Děkan se musel omluvit kvůli časové kolizi se zasedáním vědecké rady fakulty.  

 

c) Prof. J. Hořejší a doc. M. Vlach převzali na zasedání Vědecké rady UK dne 23. 9. 

2021 stříbrné pamětní medaile Univerzity Karlovy: prof. J. Hořejší za významné 

celoživotní dílo v oboru částicové a jaderné fyziky a za dlouholetou vědeckou 

a pedagogickou činnost na univerzitě, doc. M. Vlach za zásluhy o rozvoj univerzity. 

Více na: 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13485&locale=cz 

 

d) (Navazuje na bod B5d zápisu z KD konaného 15. 9. 2021.) Psychologická pomoc 

studentům MFF UK: organizace Nákel slibuje operativní pomoc, v řádu dní, 

nejdéle do týdne, na náklady zdravotního pojištění klienta. Odpověď na dotaz prod. 

V. Kuboně, zda budou moci této péče využívat také zahraniční studenti, zjistí 

děkan. Zaměstnanecké oddělení vypíše inzerát na koordinátora této pomoci. Z: 

tajemnice fakulty. T: do konce roku 2021. 

 

Zasedání skončilo v 17:30 hodin. 

 

Zapsala:  

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=419310&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002768631
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13485&locale=cz

