
 

 

Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 24. 11. 2021  

via ZOOM 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall (od 9:17 

hod.), L. Skrbek, B. Svobodová, M. Vlach  

j. h. F. Zajíc do 11:09 hod. 

na začátek jednání přizván doc. C. Matyska, setrval do 10:33 hod. 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin. 

 

 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Covid-19: podle hlášení, která obdržela pí tajemnice v období od 16. do 23. 11., 

onemocnělo 12 studentů a 11 zaměstnanců fakulty. Děkanát pracuje většinou ve 

směnném režimu. Reakce na děkanův e-mail věnovaný současnému stavu a rozeslaný 

minulý pátek ukazují patrný rozdíl mezi míněním studentů fakulty a zaměstnanců: ti 

studenti, kteří reagovali, by dali přednost výuce on-line, kdežto akademici jsou pro co 

nejdelší udržení presenční výuky. Udržet presenční výuku, jak jen to bude možné, 

takový je i apel rektora UK, obsažený v jeho sdělení ze včerejšího dne; děkan poslal 

aktuální sdělení JM všem členům krizového štábu fakulty. Dnes přepošle zaměstnancům 

fakulty formulář anonymního dotazníku ohledně očkování, o jehož vyplnění rovněž 

žádá vedení UK. Kontaktní osobou za MFF UK bude tajemnice fakulty. Pro zachování 

presenční výuky se vyslovila SKAS UK ve výzvě zaslané děkanům fakult. Anketa mezi 

studenty fakulty uspořádaná z iniciativy SKAS MFF UK naopak vyzněla v tom duchu, 

že udržovat presenční výuku za každou cenu by nebylo dobré (F. Zajíc pošle její 

výsledky krizovému štábu). Přechod do plně distanční formy výuky není podle názoru 

RUK, jak ho zjišťoval děkan, možný, protože by byl v rozporu s udělenou akreditací; 

uvažovat lze o hybridní výuce. Předseda SKAS poskytl odkaz na stanovisko Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství k využívání online výukových metod: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/stanovisko-narodniho-

akreditacniho-uradu-pro-vysoke-skolstvi-1 

Děkan zdůraznil, že u rozhodnutí o přechodu části výuky do distanční formy musí být 

příslušný garant, nestačí spontánní úmluva učitele a studentů. Prod. M. Kulich bude tuto 

zásadu připomínat způsobem podle vlastní úvahy (cestou garantů nebo koordinátorů).  

  

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) KD schválilo, aby do panelu GAČR P107 Kovové materiály – příprava a vlastnosti 

byl navržen doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. Návrhy na členy panelů zaslané 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/stanovisko-narodniho-akreditacniho-uradu-pro-vysoke-skolstvi-1
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/stanovisko-narodniho-akreditacniho-uradu-pro-vysoke-skolstvi-1
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Grantové agentuře ČR pro rok 2021 zůstávají aktuální i pro rok 2022 (příslušná 

tabulka byla v materiálech). 

 

b) Program Cooperatio 

i) Do 20. 12. 2021 je třeba připravit a podepsat děkany a řediteli součástí 

dohody o rozvoji vědních oblastí programu Cooperatio. Šablona dohody 

byla v materiálech. Koordinátoři oblastí Matematika, Fyzika a Informatika 

ve spolupráci s OGAP připraví návrh jednotlivých dohod, předběžně je 

projednají se zástupci FF UK a předloží k projednání v KD dne 8. 12. 2021. 

Prod. Z. Doležal spolu se zástupci MFF UK v radách oblastí 

koordinovaných jinými součástmi UK vyzve příslušné koordinátory 

k poskytnutí návrhů dohod k projednání KD rovněž 8. 12. 2021.  

ii) Probíhá zařazování pracovníků do oborů, termín pro zaslání podkladů 

z pracovišť knihovně je stanoven na 3. 12. 2021.  

 

c) Opatření rektora UK č. 40/2021, evidence tvůrčí činnosti, projektů 

a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově, je účinné od 15. 11. 2021. Text 

je na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-11410.html 

Podle prod. Z. Doležala vede v patrnosti vedoucí OGAP. Děkan doporučil 

zkontrolovat, že všechny funkce předepsané citovaným opatřením jsou na MFF UK 

obsazené. Z: prod. Z. Doležal.  

 

d) Financování elektronických informačních zdrojů: nedávná schůzka pracovní 

skupiny ukázala, že některé fakulty UK s původním návrhem pro KR UK 

nesouhlasily, a proto vzniklo několik nových, alternativních návrhů. MFF 

připravila kompromisní návrh. KD vzalo informaci na vědomí a doporučilo 

kompromisní návrh MFF předložit. Prod. Z. Doležal o tom písemně zpraví RUK.  

 

Doc. C. Matyska j. h.  

e) Kolegium projednalo situaci v přípravě OP JAK, výzvě „Špičkový výzkum“, 

a zapojení se UK/MFF UK. V podkladech byly základní informace. Doc. 

C. Matyska upozornil na další výzvy, jejichž zveřejnění se dá očekávat odhadem 

v první polovině příštího roku. KD diskutovalo o některých nerealizovaných 

fakultních námětech z minulých let, sekce zváží i nové možnosti. Děkan požádal 

doc. C. Matysku, stejně jako sekční proděkany, aby věc sledovali.  

Stalo se po KD: Prod. M. Vlach kolegiu přeposlal dokumenty od vedoucí odboru 

projektové podpory RUK Mgr. J. Baťkové: 

- „Veřejné vyhodnocení IP UK za rok 2020 a informace k úpravám PPSŘ 

v návaznosti na Národní plán obnovy“: podklady z jednání dne 16. 11. 2021.  

- Dopis pror. J. Hály (čj. UKRUK/483063/2021 datovaný 24. 11. 2021) a přílohy 

k tomuto dopisu.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Byl zajištěn pronájem místnosti pro studentského poradce, a to v přízemí objektu 

Koleje 17. listopadu v Troji. Prostor je pro daný účel vyhovující a studentům dobře 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=495757&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002861161
https://cuni.cz/UK-11410.html
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dostupný, k dispozici bude i s telefonní linkou od 1. 1. 2022 (zajistí SB). Inzerát na 

studentského poradce zajistí tajemnice fakulty ve spolupráci s vedoucí STUD.   

 

b) Aktualizované a upravené výstupy o vývoji počtu studentů a úspěšnosti studia 

v bakalářských a magisterských studijních programech poskytl prod. M. Kulich 

celému kolegiu předem (byly k dispozici v úložišti materiálů), na jednání je 

komentoval. V krátké diskusi, která následovala, obrátil prod. V. Kuboň pozornost 

k přijímacím zkouškám, k obtížnosti příkladů a srozumitelnosti jejich zadání. 

Děkan připomněl, že toto je úkol pro studijní proděkany a komisi, která příklady 

k přijímacím zkouškám sestavuje. Bude jistě žádoucí, aby v komisi byl člen se 

zkušenostmi se současnou výukou na střední škole.   

 

 Předseda SKAS F. Zajíc 

c) KD vzalo na vědomí sdělení F. Zajíce o tom, že někteří studenti informatiky 

(konkrétně ví o čtyřech) poptávají výkonné notebooky, jako krátkodobé zápůjčky 

od fakulty. Věnovat se této záležitosti, resp. zjistit, zda a jak by šlo studentům 

pomoci, přislíbil prod. J. Sgall. Podrobnosti mu poskytne F. Zajíc.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) (Navazuje na bod B3c zápisu z KD konaného 27. 10. 2021.) Zprávu o stavu výnosů 

z doplňkové činnosti předloží vedoucí HO na příštím KD.   

 

b) KD schválilo návrh opatření děkana stanovujícího rozpočtové provizorium na rok 

2022.   

Stalo se po KD: Opatření děkana č. 12/2021, rozpočtové provizorium pro rok 2022, 

účinné od 1. ledna 2022, je na webu zde: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-12-2021 

 

c) KD schválilo tuto rozpočtovou úpravu: 

 
Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámka 

RUK 700-01/700PROV 1 437 300 neinvestice školitelé mzdy + pojištění 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Vše je v oddílu sub C tohoto zápisu.  

 

Prod. M. Vlach 

b) Partnerský program (dále PP): po projednání s vedoucí OFS Ing. B. Joudalovou 

a předsedou Pracovní skupiny pro firemní spolupráci doc. M. Nečaským navrhl 

prod. M. Vlach pozměnit od 1. ledna 2022 podmínky PP, a sice v parametrech délka 

smlouvy a sleva z poplatku. Současně s tím nastínil možné interní dělení financí 

získaných díky organizaci Dnů firem; to se stane předmětem jednání později, za 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=495757&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002861161
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-12-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-12-2021
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součinnosti vedoucí HO vzhledem k pravděpodobné povaze této akce jako 

doplňkové činnosti. KD s navrženými změnami podmínek PP souhlasilo 

a doporučilo pokračovat v přípravách s tím souvisejících legislativních opatření. 

Prod. M. Vlach požádá o spolupráci Mgr. Chrásku.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

         Děkan 

a) Příprava na vypsání výběrového řízení na obsazení funkcí vedoucích pracovišť, 

jimž končí funkční období 30. 6. 2022, a na místa akademických pracovníků: děkan 

požádal sekční proděkany o podklady, řízení plánuje vypsat ve druhé polovině 

prosince. 

 

b) Návrh dílčí novely Řádu výběrového řízení UK: děkan připravuje připomínky za 

vedení fakulty, věc konzultuje s dr. Bártou z Právnické fakulty UK, text pošle 

kolegiu v příštích dnech.  

 

Tajemnice 

c) (Navazuje na bod B5b zápisu z KD konaného dne 10. 11. 2021.) Schvalování 

a odesílání měsíční evidence docházky zaměstnanců fakulty cestou ESSS: návod 

pro postup v ESSS byl mezi materiály v úložišti. Tajemnice uvedla, že evidenci je 

třeba i nadále odevzdávat zaměstnaneckému oddělení do 25. dne v měsíci, protože 

pracovnice mzdové účtárny vkládají doručená data do systému ručně; případné 

změny v docházce, k nimž dojde po 25. dni měsíce, jsou podchycovány operativně. 

Předložená varianta zasílání evidence docházky na děkanát by mohla podle mínění 

pí tajemnice doručování dat usnadnit. Po krátké diskusi kolegium schválilo 

navržený způsob jako další možný. Pracoviště bude informovat tajemnice fakulty.  

 

d) (Navazuje na bod B5b zápisu z KD konaného 27. 10. 2021 a další.) Opatření děkana 

o pracovnělékařských prohlídkách: rozdělení zaměstnanců do pracovních kategorií 

z hlediska hygieny práce vyžaduje podle názoru RUK přepracování, záležitost tedy 

ještě trvá. Vydání děkanova opatření bude provázet výkladový e-mail. 

  

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

Žádný příspěvek.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Byla zveřejněna ještě tato nová opatření rektora, účinná od 15. 11. 2021: 

i) OR č. 43/2021, zvyšování institucionální odolnosti Univerzity Karlovy, viz: 

https://cuni.cz/UK-11424.html 

Žádost JM o určení fakultního pověřence pro institucionální odolnost: děkan 

požádal o návrh pí tajemnici. Jméno a kontakty žádá dostat RUK do tří měsíců 

od nabytí účinnosti rektorova opatření čili do 15. 2. 2022.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=495757&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002861161
https://cuni.cz/UK-11424.html
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ii) OR č. 44/2021, zajišťování kybernetické bezpečnosti na Univerzitě Karlově, 

viz: 

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

 

b) (Navazuje na bod B7f zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021.) Výjezdní zasedání 

KD plánované na 3. 12. 2021 se s ohledem na epidemickou situaci nebude konat.  

c) Dne 23. 11. 2021 proběhlo zasedání Monitorovacího výboru Kampusu Albertov, 

zúčastnili se ho děkan a prof. V. Baumruk jako předseda pracovní skupiny pro 

Kampus Albertov. KD vzalo na vědomí stručnou informaci děkana o bodech 

jednání.  

 

d) Časový harmonogram jednání vedení fakulty na období do konce června 2022 je 

na webu zde:   

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2 

 

e) Fakultní novoročenky: vedoucí OPMK zjistí poptávku členů vedení fakulty po 

novoročenkách a formě jejich provedení (tištěné, elektronické, s podpisem, bez 

podpisu). 

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) (Navazuje na bod C1i zápisu z KD konaného 10. 11. 2021: 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 předloží k projednání KD do 1. 12. 2021.)  

 

b) (Navazuje na bod B1.b zápisu z KD konaného 13. 10. 2021 a další.) Návrhy na 

opatření děkana nahrazující stávající směrnice děkana 2/2013 a 6/2019 byly 

odeslány právničce MFFUK ke kontrole. Směrnice 12/2017 a 8/2008 budou 

zrušeny – návrh bude odeslán právničce, jakmile dojde k aktualizaci informací na 

WWW stránkách OVZS. Návrhy znění zmíněných výnosů předloží prod. 

Z. Doležal na jednání KD dne 8. 12. 2021.   

 

c) Probíhá příprava dohod a rozpočtu u pěti nových projektů Primus (zahájení 

realizace 1. 1. 2022). 

 

d) VR MFF UK dne 1. 12. 2021 proběhne v distančním režimu a bude projednávat, 

kromě jiného, návrh na jmenování doc. A. Ioria profesorem. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Žádný příspěvek.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=495757&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002861161
https://cuni.cz/UK-10885.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2


KD MFF UK 24. 11. 2021 

Čj. UKMFF/495757/2021 

 

6 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice, děkan 

a) (Navazuje na bod B3a z jednání KD konaného 15. 9. 2021 a dalších.) Návrh 

opatření děkana týkající se používání platebních karet k bankovnímu účtu MFF 

UK: KD vzalo na vědomí informaci děkana o provedených úpravách ve znění 

dokumentu. Vydání předmětného opatření bude provázet průvodní text, který bude 

děkan konzultovat se sekčními proděkany.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Zadávací dokumentace pro opláštění objektu TL v Troji dostává definitivní 

podobu, její rozsah představuje asi 80 stran. V nejbližších dnech bude vyhlášeno 

veřejné výběrové řízení na opláštění.  

  

b) Stavební zakázka na ochoz rotundy budově na MS byla vyhlášena dne 15. 11. 2021 

s termínem uzávěrky 29. 11. 2021.  

 

c) Menší komplikace při adaptaci zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3 

operativně vyřešil vedoucí SB s projektantem a dodavatelem rekonstrukce.   

 

Prod. M. Vlach 

d) Partnerský program 

i) Společnosti Leancat a InMeteo nemají zájem o uzavření nové smlouvy. 

ii) Se dvěma společnostmi se připravuje prodloužení stávající partnerské 

smlouvy.  

iii) Další smlouvy existujících partnerů se budou uzavírat v lednu 2022, ideálně 

za nových podmínek (viz bod B4b tohoto zápisu). 
 

e) Dny firem budou 27. 4. 2022, případně ještě 28. 4. 2022 (středa a čtvrtek). Nebude-

li možné uskutečnit je prezenčně, proběhnou on-line. OFS ve spolupráci s OPMK 

pracuje na novém webu, kde se budou firmy registrovat a také tam budou moci 

spravovat své profily.  
 

f) Industriální Ph.D. student: Mgr. Chráska připravuje zatím jen jednu smlouvu. Další 

tři případy není třeba podchycovat smluvně, protože doktorandi budou ve firmách 

zaměstnáni. Stále není dořešeno, pod koho z vedení fakulty bude tato agenda 

spadat. 

 

g) Seminář Ochrana duševního vlastnictví proběhne 25. 11. 2021 v informatické sekci 

fakulty (budova na MS, posluchárna S8, 17:20-19:20 hod.). Informace je šířena via 

stud-l, prostřednictvím STUD v rámci SIS a e-mailem, který byl adresován 

vedoucím pracovišť sekcí I a M a jejich zástupcům.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Žádný příspěvek.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=495757&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002861161
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Velký ohlas zaznamenalo uvedení nealkoholického piva Slušné číslo v médiích po 

tiskové konferenci uspořádané 15. 11. 2021 v menze Právnická za účasti rektora 

UK. Dostavilo se přibližně 20 zástupců médií, včetně ČT a ČRo. Ohlas byl 

jednoznačně pozitivní. Více např. na: 

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8151-na-pi-vo-do-menzy-bude-to-

slusne-cislo  

nebo  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/slusne-cislo-nabizi-skvelou-

chut-bez-alkoholu  

 

b) Týden po soustředění řešitelů Výfuku byli dva z účastníků pozitivní na covid-19. 

Soustředění proběhlo ve dnech 5.-7. 11. 2021 a nebylo technicky možné od všech 

(tedy i od očkovaných) získat PCR test, nová doporučení byla uvedena do praxe až 

den před konáním akce (4. 11. 2021, viz https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus). 

Doklady o testování neočkovaných a potvrzení o očkování má OPMK od všech 

účastníků. Akce proběhla na Gymnáziu Nad Alejí, Praha 6; fakultě přímé riziko 

nevzniklo, příslušná hygienická stanice byla informována.  

 

c) Připomenutí 70. výročí založení Matematicko-fyzikální fakulty UK: velmi 

předběžně je plánováno slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina dne 27. 9. 

2022, asi o dva dny později pak „domácí“ celofakultní setkání zaměstnanců fakulty. 

Významnému výročí fakulty by mohlo být věnováno jedno číslo časopisu Vesmír.   

 

d) DOD se uskutečnil v on-line podobě, v úterý 23. 11. 2021, sledovalo ho na několik 

set zájemců, OPMK bude podrobně informovat později. 

 

e) Účast MFF UK na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně 

zkomplikovalo onemocnění některých studentů, kteří měli prezentovat fakultu 

u fakultního stánku (k 18. 11. se stále počítá s prezenční variantou veletrhu); 

operativně jsou hledáni zástupci. 

 

f) Křest knihy Einstein opět v Praze (9. 11. 2021) z produkce nakl. MatfyzPress 

proběhl úspěšně včetně záznamu večera pro kanál Youtube LLionTV. Účastnila se 

též zástupkyně partnerského National Geographic v ČR Lada Dobrkovská 

a spoluautoři. Více na webu zde:  

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13935&locale=cz 

 

g) Kalendář MFF UK na rok 2022 je v tisku, pokračuje vývoj mobilní aplikace 

s rozšířenou realitou, který bude v mobilních zařízeních zobrazovat popisky 

k jednotlivým snímkům. 

 

h) Zajímavé články: 

i) https://www.matfyz.cz/clanky/kasiopea-se-rozzari-uz-tuto-sobotu 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/polarni-zare-jsou-nejvyraznejsi-za-

poslednich-nekolik-let 

iii) https://www.matfyz.cz/clanky/ucime-stroje-fyziku 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=495757&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002861161
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8151-na-pi-vo-do-menzy-bude-to-slusne-cislo
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8151-na-pi-vo-do-menzy-bude-to-slusne-cislo
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
https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13935&locale=cz
https://www.matfyz.cz/clanky/kasiopea-se-rozzari-uz-tuto-sobotu
https://www.matfyz.cz/clanky/polarni-zare-jsou-nejvyraznejsi-za-poslednich-nekolik-let
https://www.matfyz.cz/clanky/polarni-zare-jsou-nejvyraznejsi-za-poslednich-nekolik-let
https://www.matfyz.cz/clanky/ucime-stroje-fyziku
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7. RŮZNÉ 

 

Žádný příspěvek.  

 

 

Zasedání skončilo v 12:34 hodin. 

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=495757&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002861161

