
 

Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 13. října 2021 

v zasedací místnosti ve druhém patře budovy Ke Karlovu 3 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

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

B. Svobodová; j. h. F. Zajíc, předseda SKAS; projednávání bodu B3 přítomna od 

10:49 hod. A. Pelikánová, vedoucí HO;   

M. Kulich přítomen prostřednictvím ZOOM 

Omluveni: M. Vlach (dovolená v zahraničí) 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:14 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY 

 

         Žádné příspěvky. 

 

  

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) RUK zaslal dne 1. 10. 2021 e-mailem dr. P. Nohela podrobnosti k letošnímu kolu 

soutěže monografií. Pro návrhy z fakult je stanoven termín 31. 10. 2021. Po 

krátké diskusi kolegium schválilo návrh předložený prod. Z. Doležalem, totiž 

uplatnit na RUK následující dva tituly:  

 Cipra, T: Time Series in Economics and Finance, Springer Nature, 410 s., 

2020; 

 Rosen, A - Hana, J - Vidová Hladká, B - Jelínek, T - Škodová, S - Štindlová, 

B: Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich 

language - CzeSL, a corpus of non-native Czech, Karolinum, Praha, 281 s., 

2020.  

Zúřaduje OVZS.  

 

b) Novelizace výnosů děkana 

i) Směrnice děkana č. 2/2013 (evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu 

a inovací a další duševní činnosti na MFF UK) a č. 5/2018 (stanovení 

závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF UK): návrhy 

na aktualizaci byly mezi materiály v úložišti, prod. Z. Doležal je předá 

k posouzení fakultní právničce a potom ke schválení KD.  

ii) Směrnice děkana č. 6/2019 (provozní řád knihovny): návrh na aktualizaci 

byl mezi materiály v úložišti, prod. Z. Doležal jej předá k posouzení fakultní 

právničce a potom ke schválení KD. Děkan připomněl ještě úkol 

aktualizovat složení poradních orgánů vedení fakulty, mj. knihovní rady. A 

dohodnout kompetence členů vedení fakulty ve vztahu k ediční radě.  

iii) Směrnice děkana č. 12/2017 (využívání webové aplikace CHRES): návrh na 

aktualizaci byl mezi materiály v úložišti. Podle děkanova názoru stačí 
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ukončit platnost tohoto výnosu, bez náhrady, neboť vše, co by v ní po revizi 

zbylo, je součástí vnitřního předpisu fakulty „Pravidla pro habilitační řízení 

a řízení ke jmenování profesorem“. Děkan pro jistotu požádá o stanovisko 

právničku. Prod. Z. Doležal v té souvislosti zmínil, že firma DERS 

připravuje novou digitální aplikaci.  

iv) Směrnice děkana č. 13/2019 (hodnocení originality habilitačních prací): 

návrh na aktualizaci byl mezi materiály v úložišti, prod. Z. Doležal jej předá 

k posouzení fakultní právničce a potom ke schválení KD. Současně prověří, 

jaké informace se nacházejí na webové stránce OVZS.  

v) Směrnice děkana č. 5/2013 a č. 11/2018 (začleňování mzdových grantových 

prostředků do mezd): návrh na aktualizaci, resp. odstranění duplicity 

výnosů, byl mezi materiály v úložišti, prod. Z. Doležal jej předá k posouzení 

fakultní právničce a potom ke schválení KD. 

 

Děkan 

c) (Navazuje na bod B2l zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021.) Cena W. von 

Siemense za rok 2021 v kategorii „nejlepší pedagogický pracovník“: děkan je 

připraven podat návrh na ocenění prof. Jiřího Podolského, DSc., jak jej obdržel 

z fyzikální sekce. Podklady byly k dispozici ve společném úložišti, kolegium 

návrh doporučilo.   

Stalo se po KD: děkan návrh po doplnění všech materiálů podal prostřednictvím 

webové aplikace dne 24. 10. 2021. 

 

d) Aktivity spojené s přípravou národní datové infrastruktury a implementace EOSC 

(European Open Science Cloud) v ČR: UK zvažuje zapojit se do těchto aktivit 

v rámci projektu OP JAK a oslovilo fakulty s nabídkou podílet se na věci, zatím 

členstvím v pracovní skupině. Na doporučení koordinátora celofakultních aktivit 

IT dr. P. Zakouřila poslal návrh na zastoupení MFF UK vedoucí Knihovny Mgr. 

J. Kuča, a sice nominoval Bc. Žanetu Floriánovou. Pokud by se ukázalo, že by 

přesto byla vhodná ještě účast pracovníků z oblasti IT, Mgr. J. Kuča o tom 

vyrozumí dr. P. Zakouřila. Potřebu případného zapojení se výzkumných 

pracovníků zváží prod. Z. Doležal.  

Pod dojmem tohoto bodu děkan připomněl debatu o etice ve výzkumu, míněno 

v souvislostech s GDPR (jak zacházet s výzkumnými daty – stručně viz bod B7c 

zápisu z KD konaného 30. 6. 2021). Prod. Z. Doležal uvedl, že o věci hovořil 

s Ing. Kaprálovou, dohodl si s ní další schůzku na polovinu října, výsledkem by 

měla být formulace přílohy k velkým vědeckým projektům, obsahující 

prohlášení/ujištění fakulty o náležitém nakládání s výzkumnými daty. Děkan 

požádal prod. Z. Doležala, aby se této problematice i nadále věnoval.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia: v hlasování per rollam se 

nikdo z KD nevyjádřil negativně, návrh byl tedy postoupen akademickému senátu 

fakulty ke schválení. Jednatel senátu V. Švandelík návrh obratem zveřejnil všem 

členům AS.  

 

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2017/2017pravidla-hab-prof.pdf
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2017/2017pravidla-hab-prof.pdf
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Prod. M. Kulich 

b) Magisterské promoce ve čtvrtek 2. 12. 2021: roli děkana zastane od 9:00 a 10:30 

osobně děkan, od 12:00 a 13:30 prod. J. Franc.  

 

c) Předběžné výsledky analýz úspěšnosti bakalářského studia: prod. M. Kulich 

seznámil kolegium s grafy a tabulkami „Průchody studiem MFF UK – bakaláři“, 

které ukazují stav ke dni 7. 9. 2021; až bude mít kompletní data, analýzy dokončí. 

Prezentované (a v úložišti nahrané) soubory slouží jako ukázka, jak analýzu pojal 

a jaké poskytuje výsledky. Děkan poděkoval prod. M. Kulichovi za tuto 

iniciativu, analýzy by mohly být zajímavé i pro senát fakulty. Prod. V. Kuboň 

požádal o podkladové tabulky ve Wordu, data budou užitečná také např. úvahách 

o reorganizaci učitelského studia.   

 

Děkan 

d) Nominace na Cenu Jana Opletala: děkan konstatoval, že žádné návrhy neobdržel.   

 

Prod. V. Dolejší 

e) (Navazuje na bod B2g zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021.) Hledá se nástupce 

dr. O. Pangráce v roli fakultního koordinátora programu Erasmus. KD v diskusi 

stručně shrnulo dosavadní zkušenosti a shodlo se v názoru, že na MFF UK je 

vhodnější centrální koordinátor; dr. Pangrác dodá konkrétní popis činnosti. 

Obecně je pro tuto funkci žádoucí osoba aktivní a pro komunikaci se studenty 

dobře dosažitelná.  

 

Prod. J. Sgall 

f) „Industriální Ph.D. student“: KD vzalo na vědomí poptávku z informatické sekce, 

poptávku po vzorové smlouvě s možností variant (např. pro stanovení výše 

režijních odvodů). Momentálně v sekci vyvstala akutní potřeba, protože se blíží 

příjezd konkrétního studenta. Děkan připomněl, že oficiální statut tzv. 

industriálního studenta zatím na fakultě neexistuje a že vloni se touto záležitostí 

začala zabývala skupina pod vedením prod. M. Vlacha (jejími členy byli prof. 

T. Skopal, doc. M. Nečaský, Ing. B. Joudalová). Podle informací tajemnice 

fakulty pracují na přípravě příslušného opatření děkana Ing. B. Joudalová 

s právničkou. Děkan požádá prod. M. Vlacha, aby oživil činnost zmíněné 

pracovní skupiny a aby k účasti v ní přizval proděkana pro koncepci studia, 

proděkana pro informatickou sekci, ekonoma a právničku. Jako nejbližší výstup 

děkan očekává stanovení obecného rámce věci.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Stanovení limitů na ubytování při pracovních cestách: návrh děkanova opatření 

uvedly tajemnice a vedoucí HO, dokument byl předem k dispozici. Po diskusi KD 

návrh akceptovalo s tím, že definitivní podobu dá svému výnosu děkan, ve 

spolupráci s oběma předkladatelkami.  

Stalo se po KD: Opatření děkana č. 8/2021 je účinné od 14. 10. 2021, zveřejněno 

na webu zde: 
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https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-

dekana/opatreni-dekana-c-8-2021 

 

b) (Navazuje na bod B3a zápisu z KD konaného 29. 9. 2021.) Používání platební 

karty k bankovnímu účtu MFF UK: druhou verzi návrhu opatření děkana 

komentovaly na zasedání tajemnice a vedoucí HO. Následná obsáhlá diskuse se 

zabývala také možností použití soukromých platebních karet. Diskusi uzavřel 

děkan s tím, že tajemnice fakulty vypracuje na základě všech podnětů finální verzi 

návrhu, kterou pak předloží děkanovi a následně KD.   

 

c) (Navazuje na bod B3b zápisu z KD konaného 29. 9. 2021.) Opatření děkana 

stanovující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro 

dynamický nákupní systém na MFF UK: KD návrh opatření schválilo s tím, že 

definitivní text dokumentu zformuluje děkan ve spolupráci s tajemnicí a pí 

A. Maškarovou.   

Stalo se po KD: Opatření děkana č. 9/2021bylo vydáno s účinností od 21. 10. 

2021, na webu je zveřejněno zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-

dekana/opatreni-dekana-c-9-2021 

 

Děkan 

d) Dohoda k SIM kartám: připravuje se. 

 

e) V souvislosti s žádostmi o změnu projektů GAČR informovala vedoucí OGAP 

o sdělení ekonomického odboru RUK, že pro projekty GAČR se v letošním roce 

počítá s vytvářením Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) a „fondu“ 

Neutracených účelově určených prostředků (NÚUP). Informace byla rozeslána e-

mailem 11. 10. 2021 cestou ogap-l. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Adaptace malostranské rotundy: k dispozici je první část dokumentace k 

provedení stavby „Ochoz knihovny“. KD souhlasilo, aby správa budov zahájila 

výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce ochozu knihovny na kanceláře, a tím i 

zjistila skutečnou cenu realizace první fáze. 

 

b) Výběrové řízení na adaptaci zasedací místnosti v suterénu Ke Karlovu 3: do 

soutěže se přihlásila jediná firma; její cenová nabídka je o 600 tis. Kč vyšší, než 

činil původní odhad. Po diskusi kolegium schválilo realizovat adaptaci zasedací 

místnosti pod podmínkou, že v tom nevidí zásadní ekonomický problém vedoucí 

hospodářského oddělení a tajemnice fakulty.  

Stalo se po KD: Diskuse prod. L. Skrbka, vedoucího SB, vedoucí hospodářského 

oddělení a tajemnice fakulty, diskuse podložená aktualizovanou tabulkou 

plánovaných investic fakulty, vyústila ve shodu na tom, že "letošní navýšení 

o 600 tis. Kč (na realizace rozjednaných nebo už započatých akcí) nebude pro 

rozhodování o nadcházejících letech zásadní".  

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-8-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-8-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-9-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-9-2021
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c) Větrání poslucháren v IMPAKT: někteří (tři) vyučující dosti ultimativně žádají, 

s poukazem na epidemiologickou situaci, aby se dala volně otevírat okna budovy. 

KD se seznámilo s fakty, která po konzultaci s vedoucím správy budov přednesl 

prod. L. Skrbek, a po diskusi nedoporučilo na stávajícím uspořádání něco měnit. 

Hlavním důvodem, který k tomuto stanovisku vedl, je bezpečnostní riziko: okna 

nemají pojistku/kovový prvek umožňující okno částečně vyklopit, otevíralo by se 

celé rozměrné křídlo, navíc některé parapety jsou nízko, takže pád z okna není 

nijak nerealistickou představou. Pavilon byl takto projektován a postaven (jen 

samotné nastavení klimatizace znamenalo složitý proces), je funkční a stabilní ve 

zkolaudované podobě. Nákaze se dá předcházet tím, že si účastníci výuky nasadí 

roušku/respirátor.  

 

d) (Navazuje na bod B4aii zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021.) Zásobník na 

papírové domácí práce: prod. L. Skrbek tlumočil požadavek správy budov na 

jednoznačnější zadání. Z: zásobník by mohl sestávat z několika plechových 

poštovních schránek. Prod. L. Skrbek zjistí, jak na případné umístění takové věci 

nahlíží arch. Jaroš a kde by podle jeho názoru - pokud námět rovnou nezavrhne - 

mohla stát. Prod. V. Dolejší prověří v matematické sekci, jaká je opravdová 

poptávka učitelů po schránkách, protože námět vzešel z této sekce. Informatická 

sekce by se přidala teprve po zkušenosti se schránkami.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Děkan 

a) Děkanský sportovní den 12. 11. 2021 a jeho program viz:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/dekansky-den/2021 

 

b) Předběžný termín fakultního plesu připadá na čtvrtek 3. března 2022. Spolek 

Matfyzák coby organizátor předloží co nejdříve návrh rozpočtu plesu. Námět 

studentů pronajmout si na ples ještě zimní zahradu nepovažuje děkan za ideální, 

neboť počátkem března by zahrada mohla být skutečně zimní.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Čistka děkanových výnosů: stále trvá, stále trvá.  

 

b) Rektor UK vydal dvě nová opatření. 

(i) č. 38/2021, odevzdávání a kontrola závěrečných prací v programech 

celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání, viz: 

https://cuni.cz/UK-11359.html 

Prod. M. Kulich uvedl, že ke znění tohoto opatření se fakulta vyjadřovala 

v rámci připomínkového řízení. Děkan požádal studijní proděkany, aby 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/dekansky-den/2021
https://cuni.cz/UK-11359.html
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upozornili na existenci OR doc. Z. Drozda, doc. V. Žáka, doc. J. Robovou 

a dr. L. Forstovou, neboť na jejich pracovištích se realizují kursy dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).   

(ii) Opatření rektora č. 39/2021, statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, 

viz:  

https://cuni.cz/UK-11360.html 

         

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Na program zasedání VR UK dne 21. 10. 2021 je zařazen návrh na jmenování 

doc. Karla Maška profesorem. Jednání se zúčastní předseda hodnoticí komise 

prof. H. Biederman, děkana zastoupí prod. Z. Doležal.   

 

b) Seminář SKAS a OGAP k přípravě projektů do 19. kola soutěže Grantové 

agentury Univerzity Karlovy se bude konat 14. 10. 2021 od 17:30 

hod. prostřednictvím aplikace Zoom. F. Zajíc k tomu uvedl, že SKAS na seminář 

poutala via sítě. Prod. V. Dolejší plánuje zúčastnit alespoň části akce. Prod. Z. 

Doležal má ve stejnou dobu jednání fyzikální sekce.  

 

c) Univerzitní Fond Junior: dopisem pror. J. Škrhy přišlo rozhodnutí o výsledcích 

návrhů předložených fakultou do XIV. výzvy. Z požadavků podaných fakultou 

bylo vyhověno jedinému (p. Mariselvam Karuppaiya), čtyři návrhy na pobyt 

juniorního akademického pracovníka byly zamítnuty, další je zařazen jako 

v pořadí čtvrtý náhradník. Záležitosti spojené s Fondem Junior na MFF UK 

administruje OVZS.  

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

d) Nadační fond Neuron v prostorách Národního muzea ocenil přední české badatele 

a mladé nadějné vědce. K laureátům Cen Neuron 2021 patří i pět absolventů 

Matfyzu. Více na:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vyznamni-vedci-prevzali-ceny-

neuron 

 

e) Výzkumný projekt PRIME (Predictive Rendering in Industrial Manufacturing) 

vstoupil do druhého roku svého řešení. Více zde:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-vede-skolici-sit-v-

prestiznim-programu-marie-sklodowska-curie 

 

      Děkan 
f) Komise J. W. Fulbrighta v ČR: dne 11. 10. 2021 podepsal děkan za MFF UK a dr. 

H. Ripková za Fulbrightovu komisi Letter of Understanding (Distinguished 

Scholar at Faculty of Matehmatics and Physics). Počínaje akademickým rokem 

2023/2024 jsou tím podchyceny nové finanční okolnosti spolupráce. Děkanovu 

informaci doplnil prod. Z. Doležal. Informace na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-11360.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vyznamni-vedci-prevzali-ceny-neuron
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vyznamni-vedci-prevzali-ceny-neuron
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-vede-skolici-sit-v-prestiznim-programu-marie-sklodowska-curie
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-vede-skolici-sit-v-prestiznim-programu-marie-sklodowska-curie
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/spoluprace-s-fulbrightem-

pokracuje 
 

g)    KR UK kladně projednalo dne 11. 10. 2021 všechna mu předložená jmenovací 

řízení. Z MFF UK budou s účinností od 1. 11. 2021 jmenováni docenty Dr. 

Vojtěch Chlan, Dr. Lucie Augustovičová a Dr. Josef Stráský. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Bylo vyhlášeno podzimní kolo SFG, uzávěrka přihlášek připadá na 15. 11. 2021. 

 

b) Harmonogram akademického roku 2021/2022: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-

2021-2022 

na uvedené webové stránce byla doplněna možnost filtrovat zobrazení 

harmonogramu podle stupně studia. Děkan to pochválil jako užitečný počin. Prod. 

J. Sgall ještě úplně spokojený není: filtrování neumožňuje najít rychle data. Prod. 

M. Kulich o věci jednal s fakultními informatiky, podle jeho mínění jde o dvě 

různé úlohy (strukturování vs. filtrování); opatření děkana není dynamický 

dokument. O věci lze vést diskusi.  

 

Prod. V. Kuboň 

c) (Navazuje na bod B2b zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021.) Bylo jmenováno 

celkem 34 vedoucích učitelů studijních skupin, jmenovací dekrety jsou rozeslány, 

sekční proděkani obdrželi na vědomí jejich kopie.  

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

d) Meziuniverzitní program prg.ai Minor, na němž kromě MFF UK participují FEL 

ČVUT, FIT ČVUT a FSV UK, má další absolventy. Více na:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/meziuniverzitni-program-prg-

ai-minor-ma-nove-absolventy 

Informaci doplnil děkan jako očitý účastník předávání certifikátů o absolvování 

studijního programu. Prod. V. Kuboň připomněl, že mezi zúčastněnými fakultami 

jsou uzavřené dohody o společné výuce. 

 

e) (Navazuje na bod B2f zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021.) Beánie: SKAS by 

tradiční studentskou slavnost raději přesunula na jaro 2022, než aby se konala 

nápodoba akce po letošních imatrikulacích; to vyplynulo z nedávného jednání 

děkana, tajemnice a člena SKAS V. Švandelíka. KD s tímto závěrem vyslovilo 

souhlas. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Na základě požadavku RUK a po  dohodě tajemnice, prod. L. Skrbka a vedoucího 

SB je tzv. fakultní profil zadavatele právě jeden, ve shodě s profilem UK.  

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/spoluprace-s-fulbrightem-pokracuje
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/spoluprace-s-fulbrightem-pokracuje
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-2021-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-2021-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/meziuniverzitni-program-prg-ai-minor-ma-nove-absolventy
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/meziuniverzitni-program-prg-ai-minor-ma-nove-absolventy
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b) MŠMT na fakultě zahájí, v rámci plánované veřejnosprávní finanční kontroly na 

UK (čj. MŠMT-24829/2021-3), kontrolu nakládání s prostředky určenými na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a na projekty LTC18020 a 

LTC19045. Oznámení o kontrole, zaslané na MFF UK cestou RUK, přeposlala 

tajemnice pro informaci celému kolegiu.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výběrové řízení na opláštění TL: do 15. 10. 2021 by měla SB obdržet od JUDr. 

Polického návrh zadávací dokumentace.  

 

b) Jednostupňová dokumentace pro získání stavebního povolení na akci Vestavba 

kanceláří v místě č. m.: V 186-189 v objektu VD MFF UK, V Holešovičkách 

747/2, Praha 8 – Troja: práce na projektové dokumentaci probíhají, 

předpokládaný termín jejich dokončení připadá na konec října 2021.  

 

c) (Navazuje na bod C5h zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021.) Havárie splaškové 

kanalizace u albertovských sportovišť: situaci ve VFN má na starosti její stavební 

a strojní oddělení, to nyní zvažuje možnosti řešení. Do 15. 10. 2021 očekává 

fakultní SB dostat informaci o zvoleném postupu.   

 

d) (Navazuje na bod B4e zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021.) Na minulém KD 

zazněla obava, že není dostatečně hlídána klimatizace v rotundě sv. Václava na 

MS. Bylo prošetřeno, klimatizace je funkční, pravidelný servis probíhá v souladu 

se smlouvou. Pokud by bylo zapotřebí zvýšit četnost servisních návštěv, 

vyžadovalo by to uzavřít dodatek ke stávající smlouvě. Smlouvu zajistilo OPMK, 

stejně tak nechává proplatit faktury. SB zajišťuje přístup servisních techniků a 

dohled na PC.  

 

e) (Navazuje na bod B4a zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021.) Klíče od 

poslucháren v budově IMPAKT jsou k dispozici ve vrátnici objektu. 

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

f) KD vzalo na vědomí informaci, že firma Crytur ukončila svou smluvní spolupráci 

týkající se realizace projektu České hlavičky a společné Ceny Universum pro 

talentované SŠ studenty. 

 

g) Nealkoholické pivo Slušné číslo: smlouva o spoluvlastnických podílech, 

uzavíraná mezi UK a MFF UK a VÚPS, je za univerzitu podepsaná, zaevidovaná 

a smluvnímu partnerovi odeslaná.  

 

h) Partnerský program 

i) Dodatek ke smlouvě o prodloužení spolupráce mezi MFF UK a společností 

Znovín Znojmo je oboustranně stvrzen podpisy. Více na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/partnerstvi-matfyzu-a-

znovinu-zraje-dal 

 

ii) Podepsány jsou partnerské smlouvy s Commerzbank i CLEO.one. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/partnerstvi-matfyzu-a-znovinu-zraje-dal
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/partnerstvi-matfyzu-a-znovinu-zraje-dal
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i) Posluchárna N1 v pavilonu IMPAKT byla dne 1. 10. 2021 slavnostně 

pojmenována po významné fakultní osobnosti prof. Jiřím Matouškovi. 

Workshopu na počest profesora Matouška se zúčastnili jeho přátelé a někdejší 

spolupracovníci, včetně zahraničních. Více na fakultním webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nejvetsi-poslucharna-matfyzu-

nese-jmeno-prof-jiriho-matouska 

 

j) Semináře pro studenty a zaměstnance na téma ochrana duševního vlastnictví 

proběhnou 1. 11. 2021 na Karlově (horní zasedací místnost Ke Karlovu 3, 17-19 

hod.) a 25. 11. 2021 na Malé Straně (posluchárna S8, 17:20-19:20 hod.). Seminář 

konaný ve druhém uvedeném termínu bude zaměřen, s ohledem na 

předpokládanou účast informatiků a matematiků, hlavně na autorský zákon, 

kdežto ten v prvním termínu lektor věnuje zákonu o vynálezech a zlepšovacích 

návrzích (očekává se účast fyziků a matematiků). Podrobnosti jsou na webu zde:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/karierni-sluzby/kurzy 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Výběrová řízení na obsazení pracovních míst a funkcí (konkursy) 

i) Konkursy se lhůtou pro podání přihlášek do 8. 11. 2021: návrhy na složení 

konkursních komisí pošlou sekční proděkani děkanovi do 25. 10. 2021.  

ii) Konkursy se lhůtou pro podání přihlášek do 31. 1. 2022 jsou na webu zde: 

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

rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-31-1-2022 

návrhy na složení konkursních komisí děkan očekává dostat od proděkanů 

V. Dolejšího a J. Sgalla nejpozději do 14. 1. 2022.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

a) Ceny pro vítěze několika sportovních výzev, vyhlášených v covidovém období 

(např. Matfyz v pohybu), jsou připraveny k předání. Akci zajistila KTV ve 

spolupráci s OPMK.   

Stalo se po KD: Ceny předal děkan fakulty dne 13. 10. 2021 odpoledne. 

Informace a výsledky byly zveřejněny:  

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

ucastniky-matfyzacke-vyzvy. 

 

b) Den otevřených dveří na MFF UK (23. listopadu 2021 v Troji) 

i) Přípravy probíhají, zatím se předpokládá prezenční provedení akce včetně 

setkání ředitelů/zástupců fakultních škol MFF UK.  

ii) Počínaje 4. 11. 2021 opět poběží v regionálních kinech v ČR reklama na 

Matfyz (úspěšné video Už brzy ve vaší hlavě), promítání je zadáno až na 

14 dní, podle návštěvnosti v daném regionu. 

 

c) Kalendář fakulty na rok 2022 by měl být obohacen o „rozšířenou realitu“ 

prostřednictvím mobilní aplikace. Aplikace byla zadána do výroby, v chytrém 

mobilním telefonu bude zobrazovat popisky k jednotlivým historickým snímkům.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nejvetsi-poslucharna-matfyzu-nese-jmeno-prof-jiriho-matouska
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nejvetsi-poslucharna-matfyzu-nese-jmeno-prof-jiriho-matouska
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/karierni-sluzby/kurzy
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-31-1-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-31-1-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/katedra-telesne-vychovy-ocenila-
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/katedra-telesne-vychovy-ocenila-
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d) Slavnostní koncert fakulty se konal v Karolinu dne 12. 10. 2021. Účast byla oproti 

minulým letům a očekávání slabší, mohlo tomu tak být i kvůli deklarovaným 

protiepidemickým opatřením. 

 

e) Cena Albertus: průběžně jsou připravovány ceny a šeky pro letošní vítěze; na 

základě rozhodnutí poroty jsou letos vítězi čtyři. Medailonky šestice finalistů 

vycházejí postupně na portálu www.matfyz.cz. Předání cen by mělo proběhnout 

na galavečeru Českých hlaviček dne 26. 10. 2021 v Brně za účasti děkana fakulty 

a prod. M. Vlacha, záznam pořídí Česká televize. 

Stalo se po KD: akce proběhla a záznam bude odvysílán na programu ČT2 

v sobotu 6. 11. 2021 od 17:30. 

 

f) Zajímavé články na webu zde: 

i) https://www.matfyz.cz/clanky/vyfuk-zahajuje-11-rocnik-fyzikalni-souteze 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/w-svoboda-seberozvojova-skupina-nabizi-

motivaci-i-podporu 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Volba rektora Univerzity Karlovy proběhne 22. 10. 2021. Předvolební zasedání 

AS UK, na kterém vystoupí oba kandidáti, se koná 15. 10. 2021. Podrobnosti 

včetně pravidel volby poskytl děkan celému kolegiu v podkladových materiálech.   

Stalo se po KD: Videozáznam předvolební diskuse je na univerzitním webu zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=SceQ8ihTJ0w 

 

 

 

Zasedání skončilo v 14:14 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

 

 

 

http://www.matfyz.cz/
https://www.matfyz.cz/clanky/vyfuk-zahajuje-11-rocnik-fyzikalni-souteze
https://www.matfyz.cz/clanky/w-svoboda-seberozvojova-skupina-nabizi-motivaci-i-podporu
https://www.matfyz.cz/clanky/w-svoboda-seberozvojova-skupina-nabizi-motivaci-i-podporu
https://www.youtube.com/watch?v=SceQ8ihTJ0w

