
 

 

 

           Zápis ze 6. schůze kolegia děkana konané dne 10. 11. 2021 

via ZOOM 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

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

L. Skrbek, B. Svobodová, M. Vlach  

 

 

hosté: F. Zajíc do 10:46 hod. J. Skalický, M. Nečaský, oba od 11:00 do 11:23;  

A. Pelikánová od 11:23 do 11:55 

 

 

Jednání začalo v 9:02 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Onemocnění covidem-19: hlášení, která eviduje tajemnice, je zatím zhruba deset týdně; 

v období od 1. do 9. 11. 2021 nahlásilo pozitivní test 8 zaměstnanců fakulty a 4 studenti. 

Předseda rozvrhové komise připravuje strategii pro případ, že by bylo nutné převést 

výuku do hybridní formy. Výuce tělesné výchovy na fakultě se věnuje bod B2d tohoto 

zápisu.  

Děkan dostává dotazy ohledně konání předvánočních setkání zaměstnanců. Stav 

onemocnění v populaci je takový, že stále platí tyto závěry uvedené na „covidové“ stránce 

webu: „S ohledem na vysokou prioritu udržení prezenční výuky Krizový štáb 

nedoporučuje plánovat na období do konce výuky v zimním semestru v prostorách 

fakulty nové akce, které přímo nesouvisejí s výukovým procesem. Zejména 

nedoporučujeme na takových akcích podávat jídla a pití.“  

Opatření zavedená na univerzitě, a tedy i na fakultě, vycházejí primárně z nařízení vlády 

a nemohou jimi vymezené hranice překračovat.  

   

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Projekty Cooperatio: dne 29. 10. 2021 byly na RUK postoupeny nástiny rozvoje 

vědních oblastí. Jejich finální verze musí být dokončeny do 31. 3. 2022. Prod. 

Z. Doležal se přiklání k tomu, aby do věci byla ve vhodnou dobu zapojena vědecká 

rada fakulty. Co se týká možné zpětné vazby z univerzitních orgánů, např. vědecké 

rady, neočekává na této úrovni aktivní kroky; pror. J. Konvalinka na nedávném 

RKR fakultám za zaslané podklady poděkoval. 

Dalším krokem je zařazování pracovníků do oborů. Probíhá na úrovni pracovišť. 

Termíny jsou následující: pracoviště dokončí a na děkanát odešlou do 3. 12. 2021, 

prod. Z. Doležal předloží ke schválení na KD 8. 12. 2021. Prod. Z. Doležal ve 

spolupráci s Mgr. J. Kučou poslali sekčním proděkanům tabulku ve formátu, jaký 

žádá RUK; související pokyny nahraje do sdíleného úložiště KD. Podle děkanova 

názoru bude mít většina pracovníků fakulty přiřazen jeden obor. KD vzalo na 

vědomí informaci prod. Z. Doležala, že nabídka z RUK připojit se k oboru 

biofyzika nevzbudila zájem nejen na MFF UK, ale ani na PřF UK; následkem toho 
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nebude jmenovaný obor v programu Cooperatio zastoupen. Po konzultaci s prod. 

J. Francem došel prod. Z. Doležal k závěru, že to fakultu nepoškodí.  

 

b) (Navazuje na bod B1d zápisu z KD konaného dne 27. 10. 2021.) Pracovní skupina 

pro EIZ vypracovala na základě hlasování fakult návrh na hrazení jednotlivých 

druhů informačních zdrojů. Materiál byl ve společném úložišti. Prod. Doležal 

a Mgr. K. Vrtálková coby zástupci fakulty v pracovní skupině návrh doporučují 

přijmout. Dříve, než se vedení fakulty k návrhu definitivní vyjádří (RUK žádá 

stanovisko dostat do 15. 11. 2021), doplní prod. Z. Doležal tabulku výkladem 

vztahujícím se hlavně k vlastnímu podílu fakulty na úhradě těch kterých časopisů 

a k finančním zdrojům.  

Stalo se po KD: Prod. Z. Doležal poslal stručný rozbor 11. 11. 2021 a KD návrh 

per rollam akceptovalo. Prod. Z. Doležal upřesnil, že fakulta zatím nic 

neobjednává. RUK poptá nabídku, podle ní se pak fakulta rozhodne, zda jednotlivé 

EIZ skutečně objedná, už i s vědomím, kolik fakult se připojí. 

 

c) (Navazuje na bod B1e zápisu z KD konaného dne 27. 10. 2021.) Doc. R. Matyska 

bude přizván na příští jednání kolegia děkana.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Program doktorského studia Obecné otázky matematiky a informatiky: KD vzalo na 

vědomí informaci o dosavadní výměně názorů na další směr vývoje tohoto 

programu, a sice v souvislosti s jeho reakreditací v tomto akademickém roce. 

Debata kolegia vyústila v doporučení, aby prod. V. Kuboň zorganizoval jednání, 

které se kromě něj a děkana zúčastní proděkani V. Dolejší a J. Sgall, doc. C. Brom, 

vedoucí a nastupující vedoucí KDM, případně doc. P. Tőpfer nebo doc. T. Dvořák 

(KSVI).   

Stalo se po KD: termín online schůzky byl domluven na pondělí 6. 12. 2021, 9:00.  

 

b) VŠCHT projevila zájem uzavřít s MFF UK dohodu o sdílené výuce při výchově 

studentů doktorského studia. KD nemělo proti takové dohodě námitky, prod. 

V. Kuboň ve spolupráci s fakultní právničkou připraví návrh standardního 

dokumentu tohoto druhu. Dále vzalo KD na vědomí informaci děkana, že jedná se 

zástupci ÚTIA AV ČR a že výsledkem by mohla být novela stávající dohody 

o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů (článek 

dohody týkající se afiliace). 

 

Prod. M. Vlach 

c) Tzv. industriální Ph.D. student: dne 8. 11. 2021 proběhla schůzka, o které na KD 

blíže referoval prod. M. Vlach. Závěry KD: 

i) Děkan požádá vedoucí OFS, doc. M. Nečaského a právníka Mgr. P. Chrásku, 

aby společně vypracovali návrhy smluv mezi fakultou a příslušnými firmami 

a návazně také návrh opatření děkana. Návrhy smluv budou mít obecný 

charakter, umožňující uzavřít smlouvu podle konkrétních podmínek a potřeb 

obou stran, opatření děkana by pak mělo především specifikovat, co musí 

takovéto smlouvy obsahovat. Tyto návrhy KD posoudí na svém zasedání 

v lednu 2022.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153
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ii) Věc zůstává dočasně v gesci OFS, prod. M. Vlach ocenil ochotu vedoucí 

oddělení. Evidence doktorandů patří na STUD a u toho by mělo zůstat. Bude-

li se agenda spojená s tzv. industriálním Ph.D. studentem časem rozrůstat, 

a to se dá očekávat, je třeba na úrovni vedení fakulty rozhodnout 

o přerozdělení kompetencí.  

iii) Na dotaz prod. J. Sgalla sdělil prod. M. Vlach, že i zahraniční firma zapojená 

do programu tzv. Industriálního Ph.D. studenta se bude moci stát současně 

partnerem v rámci Partnerského programu fakulty za zvýhodněných 

podmínek (např. bez vstupního poplatku od určitého objemu podpory).  

Děkan 

d) Epidemická situace a perspektivy výuky tělesné výchovy na MFF UK v tomto 

období (materiál od vedoucího KTV Mgr. T. Jaroše byl v úložišti): po diskusi KD 

doporučilo zatím ve výuce TV pokračovat, protože sport je pro studenty důležitý 

a prospěšný, samozřejmě při dodržování všech vládou nakázaných hygienických 

opatření. O provozování výuky TV bude vedení fakulty rozhodovat separátně, 

mimo ostatní výuku.  

 

e) Bakalářské promoce dne 16. 11. 2021 (od 9:00 a 10:30 hodin): pro případ, že by se 

jich děkan nemohl osobně zúčastnit, jsou připraveni zastoupit ho prod. M. Kulich 

a prod. V. Kuboň.   

 

 

Prod. V. Dolejší 

f) KD schválilo návrh, aby od 1. ledna 2022 byl do funkce fakultního koordinátora 

programu ERASMUS jmenován doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc., z KNM. Děkan 

očekává formální rezignaci současného koordinátora RNDr. Ondřeje Pangráce, 

Ph.D.  

 

Prod. M. Kulich 

g) Úspěšnost studia v doktorských studijních programech: upravená zpráva je ke 

shlédnutí v úložišti KD.  

 

h) Anketa pro studenty doktorského studia, která se má konat jednou za dva roky, 

proběhla formou dotazníku s otevřenými odpověďmi. Zúčastnilo se jí 48 studentů 

MFF UK. Výsledek je v úložišti materiálů, dále ho dostala k dispozici Bc. 

M. Kokešová. KD souhlasilo s tím, aby prod. M. Kulich tento materiál poskytl 

garantům doktorských programů. Podobným způsobem může s vybranými 

dokumenty, které dostává od děkana jako podklad k jednání KD čili opatrně, 

nakládat reprezentant SKAS.  

 

Stalo se po KD: 

i) Prod. M. Kulich oznámil pracovištím fakulty e-mailem, že 11. 11. 2021 byly v SIS 

zveřejněny slovní připomínky k výuce v letním semestru. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Návrh rozpočtových úprav dostane KD dodatečně, poté, kdy ho ještě zkontroluje pí 

tajemnice; podklady dostala těsně před jednáním. Věcně jde o plánovaný převod 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153
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prostředků z rezervy děkana ve prospěch děkanátu, členové KD z tohoto důvodu 

předem vyjádřili důvěru v jeho opodstatnění.      

Stalo se po KD: Kolegium schválilo per rollam následující převody: 

 

Odkud Kam Částka 

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky 

900-01/900PROV pracoviště CENTRA 1 961 010 neinvestice mzdy, pojištění, 

sekce F 

900-01/900PROV 901-01/901PROV 176 330 neinvestice mzdy, pojištění,  

sekce F, 

Jiří Eliášek 

900-01/900PROV 736-01/736PROV 1 354 453 neinvestice mzdy, pojištění, 

sekce F, provoz 

900-01/900PROV 902-01/902PROV 100 000 neinvestice školení děkanátu 

902-01/902PROV 728-01/728PROV 151 770 neinvestice mzdy, pojištění,  

sekce F 

 

b) (Navazuje na bod C5a zápisu z KD konaného 27. 10. 2021.) Registrace fakultního 

katalogu otevřených dat do Národního katalogu otevřených dat: po úvodu pí 

tajemnice a Mgr. J. Skalického osvětlil logiku tzv. otevřených dat doc. M. Nečaský, 

poskytl také ukázku fakultního katalogu, byť zatím neobsahuje systematicky 

dostupná data. Vstup do národního katalogu se kolegiu jevila jako perspektivní věc, 

nemělo proti němu námitky, a proto bude Mgr. J. Skalický s ÚVT UK tento vstup 

iniciovat. Děkan pověřil tajemnici, aby ve spolupráci s Mgr. J. Skalickým a doc. 

M. Nečaským projednala s ředitelem ÚVT UK a s univerzitním pověřencem pro 

GDPR otázku úřední desky fakulty.  

Digitální zpracování konkursů (zakázka u firmy DERS): na dotaz prod. 

V. Dolejšího, odkdy začne nový systém fungovat, sdělil Mgr. J. Skalický, že pilotní 

verzi dodavatel přislíbil k 1. 1. 2022. 

 

Prod. J. Sgall 

c) KD projednalo postup, jak zaúčtovat nerozpočtované režie z projektů (zahraniční 

granty, Start, OP VVV, smluvní výzkum) a jak provést finanční vyrovnání mezi 

sekcemi. Diskuse se aktivně zúčastnila vedoucí HO. Závěry:  

i) v případě specifikovaných grantů, které nevstupovaly do rozpočtu 2021, 

budou režie letos vybrány, ale k jejich rozdělení dojde zpětně teprve na jaře 

2022 v rámci sestavování nového rozpočtu; 

ii) sekční proděkani odhadnou do konce listopadu zůstatky rozpočtu svých 

sekcí; děkan se počátkem prosince sejde se sekčními proděkany, prod. 

Z. Doležalem, tajemnicí a vedoucími HO a OGAP, aby kvalifikovaně odhadli 

výši režií, které se ještě do konce roku „vyberou“. Jde především o to, aby 

sekce regulovaly své zůstatky k převodu do fondů tak, aby se do 

požadovaného limitu vešly i očekávané režie. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) (Navazuje na bod C6d zápisu z KD konaného 27. 10. 2021.) Poškozený plot na 

tenisových kurtech na Karlově: jednání s MČ Praha 2 přineslo předběžnou úmluvu 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153
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o dělbě nákladů. MČ Praha 2 by uhradila betonové lože a patky, MFF UK samotný 

plot (plot je na pozemku fakulty a byl ve špatném stavu). KD souhlasilo s jednáním 

v těchto intencích, avšak schválení stavby nového plotu jako nové investiční akce 

odložilo do doby, než bude znát kvalifikovaný cenový odhad od projektanta.   

 

b) (Navazuje na bod B2dii zápisu z KD konaného 27. 10. 2021.) Místnost pro 

koordinátora poradenských služeb byla vytipována v Troji na koleji (část A), 

jednání na místě se 11. 11. 2021 zúčastní proděkani L. Skrbek a M. Kulich 

a vedoucí SB; místnost si prohlédnou a zjistí podrobnosti a podmínky pronájmu. 

Nájem by se hradil ze stejného zdroje jako jiné nájmy. Místnost bude potřeba od 

1. ledna 2022, za předpokladu, že fakulta do té doby najde pro pozici koordinátora 

v konkurzu vhodného kandidáta.  

 

Prod. J. Sgall 

c) Otázku stran rozsahu letošních prací na přestavbě tzv. rotundy včetně financí 

zodpoví prod. L. Skrbek po jednání KD, neboť podrobnosti o momentálním stavu 

má vedoucí SB. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) (Navazuje na bod B5b zápisu z KD konaného 27. 10. 2021.) Návrh opatření děkana 

o provádění pracovnělékařských prohlídek a posouzení zdravotní způsobilosti 

k práci + nový návrh kategorizace pracovních činností (tabulka) komentovala 

tajemnice. Předložené materiály odrážejí připomínky zástupců fakultní odborové 

organizace i poznámky členů KD. Po diskusi kolegium návrh v jeho ideové rovině 

schválilo. Své připomínky probere děkan s tajemnicí přímo. Opatření vydá, až bude 

známo stanovisko Krajské hygienické stanice k aktuální kategorizaci pracovních 

činností.  

 

b) Návrh schvalovat a doručovat zaměstnaneckému oddělení pravidelné měsíční 

přehledy o docházce zaměstnanců prostřednictvím ESSS, vyhotovený ve 

spolupráci Mgr. J. Skalického, Mgr. T. Jančáka a Bc. Ž. Floriánové, byl k dispozici 

ve společném úložišti materiálů. V diskusi zaznělo několik otázek, které do příštího 

jednání kolegia vyjasní pí tajemnice s vedoucím ZO.  

 

Děkan 

c) Návrh dílčí změny Řádu výběrového řízení UK (čj. 223/2021): připomínky přijímá 

tajemnice legislativní komise AS UK do 3. 12. 2021, 12:00 hod. Děkan připraví 

návrh reakce za MFFUK a pošle ho členům kolegia k připomínkám.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Propagační komise fakulty: poté, kdy vyslechlo komentář prod. M. Vlacha, KD bez 

námitek akceptovalo návrh na změnu struktury i personálního složení komise. 

Písemný podklad byl k dispozici v úložišti mezi materiály.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153
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Stalo se po KD: Děkan provedl změny v komisi podle návrhu. Nové složení 

propagační komise a její charakteristika jsou na webu, viz:  

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

struktura/katedra/oddeleni?code=8103 

 

b) Nakladatelství MatfyzPress a zřízení třetí edice, tj. edice určené k tisku na 

objednávku a na e-skripta. KD vyslechlo informaci prod. M. Vlacha o ideovém 

návrhu vedoucího nakl. MatfyzPress a doporučilo jím nastíněné otázky 

prodiskutovat v užším kroužku. Společně se tedy sejdou děkan, prod. M. Vlach, 

tajemnice, prod. Z. Doležal, Ing. Z. Šedina a zástupci Ediční komise Mgr. 

L. Veverka a doc. M. Zelený.  

Stalo se po KD: Schůzka byla naplánována na 15. 12 .2021. 

 

c) Ediční činnost, metodika a rozdělení kompetencí jak na úrovni vedení fakulty, tak 

na úrovni fakultní ediční komise: prod. M. Vlach navrhne termín schůzky, na které 

se sejde s děkanem a prod. Z. Doležalem, případně dalšími účastníky. Jde 

o koncepční věc, nikoli urgentní, řešení proto nemusí být nutně hotové do letošních 

Vánoc.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Bez příspěvku.  

 

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Předání jmenovacích dekretů novým docentům a docentkám se bude konat ve 

Velké aule Karolina 18. 1. 2022 od 12:00 hod. Slavnostní akt bude zároveň 

streamován. Účast přislíbil děkan. 

 

b) Výběrové řízení na krátkodobé výzkumné pobyty na zahraničních univerzitách 

v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2022: podrobnosti 

o vyhlášení soutěže byly rozeslány cestou ovzs-l. Mobilit se mohou účastnit 

vědecko-pedagogičtí pracovníci, post-doktorandi (v řádném pracovním poměru 

s UK, nikoli externisté) a doktorandi.  

 

c) Podpora internacionalizace (POINT UK), podzimní kolo soutěže: žádosti se 

podávají elektronicky prostřednictvím nyní otevřené on-line aplikace (modul 

„Interní soutěže“ informačního systému „IS Věda“), možnost vkládání skončí 

30. 11. 2021. Informace s detaily byla rozeslána via ovzs-l. 

 

d) (Navazuje na bod B4f zápisu z KD konaného 27. 10. 2021.) Režim rezervace 

a zapůjčování zasedací místnosti ve druhém patře budovy Ke Karlovu 3 (M252) 

poběží i nadále podle dosavadní praxe čili prostřednictvím OVZS, které má 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra/oddeleni?code=8103
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra/oddeleni?code=8103
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místnost ve správě. Po potřebných technických úpravách bude v SIS možné zjistit, 

jak je zasedací místnost obsazena/zadána. Rezervace bude moci provádět pouze 

správce.    

 

e) RVVI: na místo člena odborného panelu byli vybráni prof. RNDr. Vít Dolejší, 

Ph.D., DSc., a doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. Ostatní schválení členové 

odborných panelů jsou uvedeni na webu zde: 

  https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=922037 

 

f) GA UK: probíhá kontrola projektů podávaných do 19. kola soutěže GA UK. 

Celkem bylo podáno 127 projektů, z toho 77 návrhů za sekci F, 36 za sekci I a 14 

za sekci M; to jest o 20 % více než v 18. kole soutěže. Konečný termín pro odeslání 

projektů grantové agentuře připadá na 11. 11. 2021.  

 

g) TAČR: ve 4. veřejné soutěži THÉTA, vyhlášené́ dne 10. 2. 2021, byl podpořen 

projekt TK04030272 – Výzkum inovativních zirkoniových materiálů pro jadernou 

energetiku, řešitele RNDr. Petra Harcuby, Ph.D., z Katedry fyziky materiálů. 

 

h) GAČR: v soutěži JUNIOR STAR nezískala UK žádný projekt. MFF UK podávala 

16 návrhů. Celostátní úspěšnost byla nízká, pouze 5 % ze všech poddaných projektů 

z ČR je financováno. 

  

i) (Navazuje na bod B7c zápisu z KD konaného 30. 6. 2021 a další.) Etika ve správě 

výzkumných dat: prod. Doležal jednal s Ing. L. Kaprálovou o vytvoření systému 

dohledu nad etikou a správou dat na MFF UK, který je vyžadován mnoha 

poskytovateli podpory. Společně připraví stručný návrh uspořádání na MFF UK 

a pak ho předloží k projednání KD, T: do 1. 12. 2021. 

  

Prod. M. Vlach 

j) Vědci z MFF UK, Southwest Research Institute a University of Chicago přinesli 

nové informace o původu terestrických planet. Jejich studii publikoval prestižní 

časopis Nature Astronomy. Více na webu:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vznik-merkuru-venuse-zeme-a-

marsu-v-plynnem-disku 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Nové opatření rektora, OR č. 25/2019, postup při posuzování žádostí o prominutí 

či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření č. 33/2019, 35/2020 

a 32/2021, je účinné od 1. listopadu 2021 a bylo zveřejněno na webu zde:  

https://cuni.cz/UK-10885.html 

        Děkan doporučil opatření pozornosti zejména studijních proděkanů.  

  

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=922037
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vznik-merkuru-venuse-zeme-a-marsu-v-plynnem-disku
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vznik-merkuru-venuse-zeme-a-marsu-v-plynnem-disku
https://cuni.cz/UK-10885.html
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Zpráva o plnění tzv. institucionálního plánu (IP) za rok 2021 musí být podle pokynů 

RUK podána v lednu 2022. Za MFF UK čerpání IP koordinuje doc. P. Svoboda, 

současný stav považuje za přiměřený. Co se týká využití prostředků na mobilitu, 

instrukce od RUK dostanou proděkani Z. Doležal a L. Skrbek i doc. P. Svoboda. 

Děkan poděkoval za péči, s jakou se kolegové o plnění plánu starají, vedle toho by 

ještě velmi uvítal, kdyby věnovali soustavnou pozornost všem průběžně otevíraným 

možnostem na získání finančních zdrojů. 

 

b) Oprava kanalizace u paty katedrového objektu v Troji je dokončena. 

 

c) Rekonstrukce místností, které v katedrovém objektu v Troji uvolnilo OFS, probíhá 

podle plánu. 

 

d) (Navazuje na bod C5h zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021 a další.) Problém 

vadné kanalizace kontaminující volejbalové kurty na Albertově se stále nepodařilo 

uspokojivě vyřešit. Vedoucí SB urgoval u představitelů Všeobecné fakultní 

nemocnice rychlé jednání.  

 

e) (Navazuje na bod C5a zápisu z KD konaného 29. 9. 2021 a další.) V reakci na druhý 

dopis prod. L. Skrbka ve věci umístění autobusové zastávky „Kuchyňka“ v Troji 

napsal ředitel odboru dopravy pražského magistrátu mj., že problematika lokality 

je velmi komplexní a vyústění městského okruhu se týká širokého území. 

Z hlediska dalšího postupu byla na základě stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích, které vydal odbor pozemních komunikací a drah 

MHMP, stávající organizace dopravy prodloužena do 31. 1. 2022. Podle informací 

od ROPID by mělo v listopadu dojít k viditelné změně jízdního řádu, resp. posílení 

provozu linky číslo 187.  

 

f) Žádost prorektora pro rozvoj UK prof. J. Hály o informaci týkající se energetického 

auditu dle zákona č. 406/2000 Sb., § 9 odstavec (6) vyřídil fakultní energetik 

M. Průša. Audit proběhl k 29. březnu 2017 a platí 10 let. 

 

 Prod. M. Vlach 

g) Dokončena je transformace a inovace www stránek Oddělení firemní spolupráce 

(OFS), jsou dostupné i v AJ verzi, viz:  

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

V přípravě jest sekce dostupná jen po přihlášení; bude obsahovat vzorové smlouvy 

a návody, např. smlouvy ke smluvnímu výzkumu, smlouvy darovací, návod na 

spolupráci s RSJ atp. Pracovnice OFS budou díky redakčnímu systému průběžně 

měnit informace o kurzech a pracovních nabídkách, ostatní stránky by takovou 

údržbu neměly vyžadovat.   

 

h) Licenční smlouva mezi VÚPS, MFF UK (v zastoupení CUIP) a pivovarem 

Ferdinand na poskytnutí licence je podepsána. Probíhají přípravy tiskové 

konference, týkající se uvedení univerzitního nealkoholického piva Slušné číslo na 

trh. TK je plánována na 15. 11. 2021. 

Stalo se po KD: Slušné číslo je veřejnosti k mání, podrobnosti viz: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/slusne-cislo-nabizi-skvelou-

chut-bez-alkoholu 

 

i) Partnerský program 

a) Během uplynulých 14 dní proběhla 4 jednání s potenciálními partnery a dvě 

další proběhnou výhledově. 

b) Firma Leancat nemá zájem o uzavření nové smlouvy, v plánu je naopak 

pokračování/obnovení smluv s jinými 4 partnery. 

 

j) Setkání zástupců firemních partnerů plánované na únor bude z preventivních 

důvodů pravděpodobně přeloženo, termín bude záviset na dohodě s kvestorem UK 

ohledně zapůjčení prostor RUK. Pro termín Dnů firem zatím platí duben 2022, pro 

setkání zástupců partnerů připadá v úvahu květen 2022 (on-line forma by v tomto 

případě nebyla dobrá). V přípravě je nový web Dnů firem (pod taktovkou OPMK, 

zejména Bc. J. Suchomela, ve spolupráci s firmou Simopt).  

 

k) Dne 1. 11. 2021 proběhl seminář Ochrana duševního vlastnictví pro fyziky, za dosti 

slabé zájmu, zúčastnily se 4 osoby; další seminář se bude konat 25. 11. 2021 na 

Malé Straně v posluchárně S8 od 17.20 do 19.20 hod. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. Z. Doležal 

a) OGAP: z oddělení odchází k 8. 11. 2021 referent Ing. Jiří Bouček, který měl na 

starosti agendu GAČR a TAČR. Agendu převezme nová pracovnice Ing. Iva 

Šímová, nejprve v rámci DPČ, od 1. ledna 2022 v hlavním pracovním poměru. Pro 

agendu institucionální podpory vědy (PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, 

UNCE), agendu VVI a agendu resortních programů (MPO, MV, MK, MZ) se hledá 

nový referent, bude vyhlášeno výběrové řízení.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) (Navazuje na bod C8b zápisu z KD konaného dne 27. 10. 2021.) Probíhají přípravy 

Dne otevřených dveří, vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka děkuje všem pracovištím 

a koordinátorům sekcí za včasné dodání pokladů pro prezenční program, nicméně 

krizový štáb MFF UK na svém jednání 3. 11. 2021 doporučil uskutečnit tuto 

propagační akci distančním způsobem. Příslušné kroky v tomto směru podnikne 

vedoucí OPMK, jak tím byl pověřen prod. M. Vlachem.   

 

b) Ve dnech 3. - 5. 11. 2021 proběhla na fakultě tradiční návštěva studentů 

Wichterlova gymnázia, jedné z fakultních škol. Kromě pracovišť si studenti 

prohlédli také rotundu sv. Václava a vyslechli odborné přednášky.  

 

c) Dne 2. 11. 2021 proběhla za účasti emeritního děkana prof. J. Kratochvíla, prof. 

J. Nešetřila a zástupců GHMP malá vernisáž výstavy návrhů plastiky pro trojský 

areál fakulty, výstavka sama je přístupná od října. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/slusne-cislo-nabizi-skvelou-chut-bez-alkoholu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/slusne-cislo-nabizi-skvelou-chut-bez-alkoholu
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d) Dne 3. 11. 2021 proběhlo natáčení České televize v prostorech (zejména) Katedry 

didaktiky fyziky, šlo o dokument věnovaný studentům tzv. přírodních škol. 

Odbornou a technikou garanci převzal vedoucí KDF doc. V. Žák. 

 

e) V posluchárně F1 proběhl v úterý 9. 11. 2021 slavnostní křest knihy Einstein opět 

v Praze. Informace o knize lze nalézt zde:  

https://matfyzpress.cz/cz/e-shop/vsechny-tituly/einstein-opet-v-praze-fyzika-v-

serialu-genius-doporucena-cena-359-kc-zvyhodnena-cena-na-e-shopu-279-kc-

9788073784454 

Titul bude podpořen reklamou na sociálních sítích NatGeo a na mnoha dalších 

místech.  

 

f) Předání Českých hlaviček a Cen Albertus: záznam z předání vysílala ČT v sobotu 

6. 11. 2021 v 17.30 na ČT2:  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14388767117-ceske-hlavicky-

2021/32129131027/ 

Tisková zpráva a fotografie z předání Ceny Albertus:  

https://www.albertus.cz/cs/2021/vysledky 

 

g) Zajímavé články:  

i) https://www.matfyz.cz/clanky/podzimni-soustredeni-seminare-fykos 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/mileva-maricova-zivot-ve-stinu-alberta-

einsteina 

  
 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) Práce na fakultním kalendáři na rok 2022 se mírně opožďují, momentálně jsou ve 

stádiu grafické realizace návrhu, výrobu může ohrozit nedostatek papíru na trhu. 

 

b) Konání děkanského sportovního dne (12. 11. 2021) bylo na doporučení fakultního 

krizového štábu zrušeno. Poháry a ceny, které OPMK obstaralo pro vítěze, zůstanou 

připraveny pro příští vhodné použití.  

 

      Děkan 

c) AS MFF UK 

i) Výjezdní zasedání na Patejdlovce ve dnech 26.-28.11. 2021: děkan upozornil, 

že podmínkou účasti, a to i těch účastníků, kteří byli očkováni, bude platný 

negativní PCR test. 

ii) Pokud by se nekonalo výjezdní zasedání, bude senát jednat v Praze 8. 12. 

2021.  

iii) Další řádný termín jednání senátu je plánován na 12. ledna 2022. 

Stalo se po KD: AS výjezdní zasedání zrušil.  

 

d) Děkan využil nabídku od RUK zajistit (pro fakultu) bezplatný autorizovaný překlad 

nejen dlouhodobého strategického záměru, ale také fakultních vnitřních předpisů, 

do angličtiny a k překladu všechny tyto předpisy rektorátu poskytl.  

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153
https://matfyzpress.cz/cz/e-shop/vsechny-tituly/einstein-opet-v-praze-fyzika-v-serialu-genius-doporucena-cena-359-kc-zvyhodnena-cena-na-e-shopu-279-kc-9788073784454
https://matfyzpress.cz/cz/e-shop/vsechny-tituly/einstein-opet-v-praze-fyzika-v-serialu-genius-doporucena-cena-359-kc-zvyhodnena-cena-na-e-shopu-279-kc-9788073784454
https://matfyzpress.cz/cz/e-shop/vsechny-tituly/einstein-opet-v-praze-fyzika-v-serialu-genius-doporucena-cena-359-kc-zvyhodnena-cena-na-e-shopu-279-kc-9788073784454
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14388767117-ceske-hlavicky-2021/32129131027/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14388767117-ceske-hlavicky-2021/32129131027/
https://www.albertus.cz/cs/2021/vysledky
https://www.matfyz.cz/clanky/podzimni-soustredeni-seminare-fykos
https://www.matfyz.cz/clanky/mileva-maricova-zivot-ve-stinu-alberta-einsteina
https://www.matfyz.cz/clanky/mileva-maricova-zivot-ve-stinu-alberta-einsteina
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Prod. J. Sgall 

e) (Navazuje na bod C3b zápisu z KD konaného dne 15. 9. 2021.) Výběrovým řízením 

na nájemce restauračních prostor v malostranské budově fakulty se budou pí 

tajemnice a pí právnička zabývat v lednu 2022, momentálně řeší naléhavější úlohy.  

 

Prod. Z. Doležal 

f) Podle neformálních zpráv by nově zvolená paní rektorka ráda přijala pozvání na 

návštěvu do CERN. Termín, složení delegace i další aranžmá jsou zatím ve stádiu 

předběžných úvah.  

 

 

 

Zasedání skončilo v 13:40 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=471246&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002833153

