
 

 

           Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 8. prosince 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  

j. h. F. Zajíc  

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemnice 

a) Počet osob s pozitivním testem na covid-19 evidovaných v období 30. 11. - 6. 12. 

2021 je následující: 8 studentů (6 ze sekce I, 2 ze sekce M) a 9 zaměstnanců (4 ze 

sekce I, 1 ze sekce M, 1 ze sekce F, po jednom z děkanátu, knihovny a KJP). 

Tajemnice sbírá data týdně, od nynějška je bude posílat v úterý večer nebo středu 

ráno pro informaci celému kolegiu děkana.  

      Shrnutí: 

     1.- 9. 11. nahlásilo pozitivní test 8 zaměstnanců a 4 studenti (celkem 12 osob)                  

  10.-16. 11. nahlásilo pozitivní test 6 zaměstnanců a 14 studentů (celkem 20 osob) 

17.-23. 11. nahlásilo pozitivní test 11 zaměstnanců a 12 studentů (celkem 23 osob) 

23.-29. 11. nahlásilo pozitivní test 11 zaměstnanců a 17 studentů (celkem 28 osob) 

30. 11.-6. 12. nahlásilo pozitivní test 9 zaměstnanců a 8 studentů (celkem 17 osob).  

 

KD schválilo podnět prod. M. Kulicha, aby studenti fakulty hlásili své případné 

onemocnění prostřednictvím formuláře zveřejněného na „covidové“ stránce webu. 

Stalo se po KD: Instrukce na webu je aktualizována, viz: 

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

 

b) Aktuální sdělení rektora UK včetně žádosti, aby zaměstnanci vyplnili maličký 

digitální dotazník zjišťující proočkovanost na univerzitě, bylo rozesláno na 

pracoviště. Zpětné informace o zjištěném stavu postoupila tajemnice vedoucím 

pracovišť.  

 

Děkan, tajemnice 

c) Opatření rektora č. 53/2021, testování zaměstnanců a další preventivní 

protiepidemická opatření na Univerzitě Karlově, je účinné od 25. 11. 2021, viz:  

                           https://cuni.cz/UK-11473.html 

 

Děkan 

d) Od 9. 12. 2021 je zavedena forma hybridní výuky ve formě podpory distanční účasti 

studentů na vybraných předmětech. Reakce na to, alespoň ty, které se dostaly 

k děkanovi nebo s předsedovi SKAS, jsou pozitivní. Studenti vítají, že mají na 

vybranou.   

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
https://cuni.cz/UK-11473.html
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B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Program Cooperatio: ve spolupráci pracovišť a knihovny proběhlo zařazení 

pracovníků do vědních oborů. Prod. Z. Doležal vyjasní na RUK, zda se takové 

zařazování vztahuje i na pracovníky KJP a KTV. Ohledně režií došlo ke shodě na 

výši 20 %. Pokračuje příprava dohod o rozvoji vědní oblasti programu Cooperatio, 

děkan na ně připojí podpis nejpozději 22. 12. 2021.  

 

b) Rektor vydal opatření č. 48/2021, podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších 

náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE, Primus, SVV a GAUK, 

účinné od 1. ledna 2022, viz: 

https://cuni.cz/UK-11468.html 

 

c) KD po krátké diskusi schválilo text děkanova opatření zrušujícího směrnice 

12/2017 a 13/2019. Prod. Z. Doležal zajistí, aby na fakultním webu byly výstižně 

a pokud možno úplně popsány úkony, které v oblasti habilitačního řízení a řízení 

ke jmenování profesorem patří mezi povinnosti OVZS.  

Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření děkana č. 14/2021, zrušení směrnic děkana 

č. 12/2017 a č. 13/2019, viz:  

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

dekana/opatreni-dekana-c-14-2021 

 

d) KD schválilo text opatření děkana, které nahradí Směrnici děkana č. 5/2018 

stanovující závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF. Učinilo 

tak s podmínkou, že anglická zkratka „Fac Math & Phys“ je skutečně univerzitou 

předepsána včetně nelibozvučného „Fac“.  

Stalo se po KD: Citovaná zkratka je dána přílohou k Opatření rektora č. 40/2021, 

evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě 

Karlově. Děkan tedy vydal pod číslem 15/2021 opatření, které je na webu zde:  

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

dekana/opatreni-dekana-c-15-2021 

   
e) Návrh opatření děkana aktualizující směrnice č. 12/2018 a č. 11/2013 a rušící jejich 

duplicitu přijalo KD v jeho ideové rovině, dokument ještě vyžaduje kontrolu 

odkazů, do 17. 12. 2021 lze připomínky k němu vepisovat rovnou do sdíleného 

souboru v úložišti.  

 

f) Cena Josefa Hlávky za rok 2021: cena je udělována za původní knižní práci z oblasti 

vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném 

kalendářním roce. Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50 000 Kč. Návrh na 

udělení ceny podává rektor univerzity. Součástí každé nominace je navržená 

publikace a zdůvodnění.  

Stalo se po KD: Prod. Z. Doležal doplnil své informace o sdělení, že za fakultu lze 

nominovat více publikací, ze kterých pak vybere titul k finální nominaci rektor UK 

po projednání ve svém kolegiu. Nominace lze tedy zasílat na OVZS samostatně do 

18. 1. 2022 ve formě: a) samotné publikace, b) max. 1 stránky zdůvodnění 

nominace.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212
https://cuni.cz/UK-11468.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-14-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-14-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-15-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-15-2021
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g) Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ: návrhy je třeba projednat na 

KD dne 22. 12. 2021, protože nominace musí projednat vědecká rada fakulty a ta 

má jednání naplánované na 5. 1. 2022. Prod. Z. Doležal požádal, aby jména 

případných nominantů poslali sekční proděkani s předstihem během týdne, po 

schválení užšího výběru kolegiem děkana per rollam pak budou připraveny úplné 

podklady pro vědeckou radu.  

 

      Prod. V. Dolejší 

h) Hodnocení výsledků vědy podle Metodiky 17+, modul M2, bibliometrická analýza, 

se provádí především podle Web of Science (WoS). Výzkumné organizace jsou 

zodpovědné za kontrolu údajů jak v RIV, tak i ve WoS (článek 6.3.1, c). Jak ukázal 

příklad, který kolegiu poskytl prod. V. Dolejší, ne vždy jsou údaje ve WoS 

v pořádku/korektní/aktuální. Jedná se typicky o malé jednotky problémů, ale i ty 

mohou mít vliv. Prod. Z. Doležal rozešle vhodnou instrukci, nabádající pracovníky 

fakulty, aby si hleděli údajů o svých publikacích ve WoS a kontrolovali je.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Děkan PřF UK vydal opatření určující postup při psaní závěrečných prací 

v programech minor ve sdruženém studiu. Toto opatření bylo vzato jako základ 

metodiky RUK. Proděkan V. Kuboň navrhl, aby MFF UK vydala vlastní opatření, 

prod. M. Kulich tomu vyjádřil podporu. Z: prod. V. Kuboň ve spolupráci s vedoucí 

KDM (případně ještě s prod. M. Kulichem) vypracuje návrh opatření děkana 

a předloží ho na KD 12. 1. 2022.  

  

b) Mimořádný bod: KD vzalo na vědomí informaci o námětu vytvořit společný 

doktorský program PřF UK a MFF UK zaměřený na bioinformatiku; prod. 

V. Kuboňovi tento záměr sdělil doc. D. Hoksza z informatické sekce MFF UK. Po 

diskusi, ve které převažovaly zdrženlivé postoje, požádal děkan, aby uvedenou 

iniciativu společně probrali studijní proděkani a proděkan pro informatickou sekci 

a zhodnotili ji z hlediska možných předností i nevýhod.   

 

Prod. M. Kulich 

c) FF UK se obrátila na MFF UK s žádostí o uzavření mezifakultní dohody vztahující 

se k výuce „výměnných“ studentů, konkrétně jde o anglickojazyčnou výuku 

informatiky pro studenty přijíždějící na FF UK z USA, odhadem 5 až 10 studentů 

za semestr. Součástí dohody by bylo finanční vyrovnání mezi fakultami. Záležitosti 

se ujme proděkan pro koncepci studia, o termínu schůzky zástupců obou fakult se 

už vyjednává; je ke zvážení, zda by studenti informatiky neměli být studenty MFF 

UK.  

 

d) Materiály k dílčí novele Stipendijního řádu UK (předkládací zpráva a změnové 

znění) projednaný a schválený Kolegiem rektora dne 6. 12. 2021: případné 

komentáře a připomínky je možné poslat do 15. 12. 2021 na RUK. Své náměty, 

budou-li nějaké mít, pošlou členové vedení fakulty prod. M. Kulichovi do 13. 12. 

2021. Nezávisle na nich se s materiálem seznámí také SKAS prostřednictvím svého 

předsedy. M. Kulich hodlá navrhnout, aby v čl. 9, odst. 1 o stipendiích v případech 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212
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zvláštního zřetele hodných byla mezi specifickými účely těchto stipendií zařazena 

i propagace. Odpověď na RUK pošle prod. M. Kulich.   

 

Děkan 

e) Termín a podmínky dvou tradičních společenských akcí fakulty, totiž plesu 

a Beánie, nahrál děkan do úložiště materiálů. KD nemělo námitky proti tomu, aby 

se ples MFF UK konal 9. května 2022 (s ohledem na nejistou hygienickou situaci 

v prvním čtvrtletí), přítomný předseda SKAS to vzal na vědomí. Prod. M. Vlach 

v této souvislosti sdělil, že ples pořádaný Univerzitou Karlovou je odložen ze 14. 

ledna na 9. dubna 2022.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Převod hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2020: KD per rollam 

doporučilo převést hospodářský výsledek ve výši 15,114 mil. Kč ve prospěch 

nerozděleného zisku minulých období. Současně doporučilo návrh přidělit 

z hospodářského výsledku minulého období sumu 15,114 mil. Kč ve prospěch FRM 

(dříve fondu rozvoje investičního majetku FRIM). Návrh bude předložen ke 

schválení akademickému senátu fakulty na jeho zasedání 8. 12. 2021.  

Stalo se po KD: AS MFF UK návrh schválil. 

 
b) (Navazuje na bod B3c zápisu z KD konaného 27. 10. 2021 a další.)  Tajemnice 

informovala KD o stavu o stavu výnosů z doplňkové činnosti (podklad HO), fakulta 

dosáhla během října v doplňkové činnosti kladného výsledku.    

   

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) V Troji jsou připraveny k užívání dvě rekonstruované místnosti (T140 a T141) 

a dvě místnosti nově vzniklé: T 138 (předsíňka s kuchyňkou) a T 139. KD schválilo 

návrh, aby všechny čtyři tyto místnosti byly dány do užívání Ústavu teoretické 

fyziky. Opatření děkana, spočívající v dislokačním výměru, připraví vedoucí SB. 

 

b) Stavební úprava tzv. rotundy v budově na MS (první část): komise, ustavená 

k posouzení přihlášek do výběrového řízení, se sejde 8. 12. 2021 odpoledne. 

Evidována je pouze jedna přihláška.   

 

c) Projekty OP JAK: KD vzalo na vědomí krátkou zprávu prod. L. Skrbka o jeho 

jednání s ředitelem FZÚ AV ČR; spojení sil ústavu a fakulty při přípravě projektu 

rozhodně není vyloučené. Prod. J. Sgall informoval, že v informatické sekci by OP 

JAK mohl být přitažlivý pro lingvisty, věc bude sledovat prof. J. Hajič.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Žádný příspěvek.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Žádný příspěvek.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Příprava dvou povinných dokumentů 

i) Zpráva o plnění plánu realizace strategického záměru MFF UK pro rok 2021. 

Dokument, do kterého lze vepisovat, je v úložišti ve speciální složce 

Strategický záměr – plnění 21 a plán 22. 

ii) Plán realizace strategického záměru MFF UK pro rok 2022. Schválený 

dlouhodobý SZ je rovněž v materiálech v téže složce jako pdf + dokument 

Plán realizace ve wordu (PR SZ MFF UK 2022), do kterého lze vepisovat.  

Hotovou editaci obou dokumentů ze strany proděkanů očekává děkan do 10. ledna 

2022, konečnou editaci pak provede sám, tak, aby do konce ledna byly materiály 

hotové k předložení fakultnímu akademickému senátu na program únorového 

jednání, v předepsané lhůtě 21 dnů před plánovaným jednáním.  

 

 

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. Návrh, který měl být předložen do 1. 12. 2021, je zpožděn 

a bude předložen 22. 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 č. 2/2013 a č. 6/2019 byly 

odeslány právničce MFF UK ke kontrole. Ta se vyjádřila k Provoznímu řádu 

Knihovny MFF UK (směrnice č. 6/2019) v tom smyslu, že výnos může zůstat 

v platnosti, protože jediná změna spočívá v podpůrném opatření rektora UK, 

přičemž stávající znění fakultní směrnice je s opatřením rektora v souladu.  

Směrnice děkana č. 12/2017 a č. 8/2008 budou zrušeny, návrh bude odeslán 

právničce, jakmile dojde k aktualizaci informací na WWW stránkách OVZS. 

Návrh, který měl být předložen kolegiu ke schválení 8. 12. 2021, je zpožděn a 

teprve bude předložen. Na posouzení právničky čekají ještě směrnice děkana 

č. 11/2018 a č. 5/2013 (týkají se začleňování mzdových grantových prostředků do 

mezd).  

 

c) Dne 6. 12. 2021 vyhlásila GAČR seznam podpořených projektů se začátkem řešení 

v roce 2022. Tabulku shrnující výsledky žádostí z MFF UK promítl děkan a stručně 

ji komentoval. Protože vypracování tabulky provázela velká časová tíseň, požádal 

děkan hlavně sekční proděkany o její kontrolu. Sekční proděkani poskytnou 

vedoucím pracovišť svých sekcí ty partie tabulky, která se jich týká. Obecně lze 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212


KD MFF UK 8. 12. 2021 

Čj. UKMFF/503740/2021 

 

6 

 

konstatovat, že ve srovnání s rokem 2018, kdy byla MFF UK v grantové soutěži 

GAČR velmi úspěšná, mají výsledky sestupnou tendenci. Prod. Z. Doležal přivítal 

námět prod. V. Dolejšího, aby byla tabulka rozšířena ještě o kolonku „hlavní 

řešitel“, neboť to umožní snáze odlišit projekty, na nichž se pracovníci fakulty 

podílejí v roli spoluřešitelů.  

 

d) Opatření rektora č. 46/2021, zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě 

Karlově pro rok 2022, je účinné od 1. ledna 2022, viz:  

https://cuni.cz/UK-11466.html 

 

e) Opatření rektora č. 47/2021, pravidla pro rozdělení prostředků určených na 

zabezpečení činnosti rad vědních oblastí programu Cooperatio, účinné od 1. ledna 

2022, viz: https://cuni.cz/UK-11467.html 

 

f) Projekty Primus: pokračuje příprava dohod a rozpočtu u pěti nových projektů 

Primus (zahájení realizace od 1. 1. 2022). 

 

g) Fond mobility UK: výsledky podzimního kola 2021 jsou mezi materiály v úložišti. 

Uchazečům z MFF UK bylo v součtu přiděleno 422 000,- Kč (žádáno o 621 300,- 

Kč). Podporu získalo celkem 8 uchazečů, především v kategorii „Podpora 

vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí“.  

 

h) UK POINT: za MFF UK byly podány 4 návrhy, celková požadovaná výše finanční 

podpory činí 609 tis. Kč. Největší zájem byl o kategorii „Podpora organizace 

mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí nehospodářské povahy 

organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK“. Výsledky by měly být známy 

v první polovině ledna 2022. 

 

i) MFF UK podala kompromisní návrh na změnu zařazení elektronických 

informačních zdrojů (EIZ) do tzv. páteřní skupiny. Prod. Z. Doležal uvedl, že 

finančně to znamená zvýšení centrálně hrazeného seznamu páteřních zdrojů 

z 25 mil. Kč na 26,4 mil. Kč; ostatní návrhy by znamenaly několikamilionové 

zvýšení. Připomněl, že návrh MFF UK je kromě jiného veden také snahou 

neopouštět dosud akceptovaný princip, že z centrálních prostředků se hradí 

multioborové zdroje, a nikoli úzce oborové/specializované. Financování EIZ bude 

předmětem jednání RKR UK.  

Stalo se po KD: Návrh na financování EIZ byl součástí materiálů pro RKR UK dne 

13. 12. 2021, a jako takový dán k dispozici celému kolegiu.  

 

Děkan 

j) Novým předsedou Grantové agentury České republiky se stal doc. RNDr. Petr 

Baldrian, Ph.D., viz: 

https://gacr.cz/o-ga-cr/ridici-organy/predsednictvo/ 

  

k) Stalo se po KD: MŠMT zveřejnilo informace o udělených oceněních vědkyň a vědců, 

viz: 

https://www.msmt.cz/ministr-plaga-ocenil-spickove-vedkyne-a-vedce 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14167&locale=cz 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212
https://cuni.cz/UK-11466.html
https://cuni.cz/UK-11467.html
https://gacr.cz/o-ga-cr/ridici-organy/predsednictvo/
https://www.msmt.cz/ministr-plaga-ocenil-spickove-vedkyne-a-vedce
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14167&locale=cz
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Cena děkana za nejlepší bakalářkou a diplomovou práci za akademický rok 

2020/2021: nominace a výsledky jsou mezi materiály v úložišti. Oznámení 

oceněným studentům jsou rozeslána, mimořádná stipendia vyplacena. Udělení cen 

vyhlásí děkan slavnostně na vědecké radě dne 5. ledna 2022.  

 

b) Žádosti o udělení SFG za ZS 2021/22: výsledky jsou mezi materiály v úložišti, 

děkan s návrhy komise souhlasil. KD vzalo bez námitek na vědomí.  

 

c) Podpora běloruských studentů: MFF UK získala od MŠMT částku 112 500 Kč, 

prostředky budou vyplaceny formou mimořádného stipendia. Podle předběžného 

zkoumání připadalo v úvahu asi 8 studentů, z toho 3 odpověděli, že předepsané 

podmínky splňují. Věc sleduje prod. M. Kulich.  

 

Prod. V. Kuboň 

d) Rozjíždí se příprava Národního plánu obnovy (NPO), ovšem očekávaná výzva 

zaměřená na transformaci vysokých škol ještě nebyla vyhlášena. Ze strany UK bude 

příprava zjevně řízena centralizovaně, RUK již vydal tabulku studijních programů, 

kterých by se výzva měla týkat, včetně studijních programů MFF UK. Schůzka 

k tomuto tématu je svolána na 10. 12. 2021 dopoledne, proběhne on-line, zúčastní 

se jí prod. V. Kuboň. Přihlašovací data může prod. V. Kuboň poskytnout ještě 

dalším zájemcům o účast.   

 

Prod. J. Sgall 

e) Dr. O. Pangrác rezignoval na funkci fakultního koordinátora programu Erasmus. 

Stalo se po KD: Děkan dr. Pangráce ze jmenované funkce uvolnil a nově do ní 

jmenoval doc. RNDr. Jiřího Felcmana, CSc. Změna je účinná k 1. 1. 2022.   

 

 Děkan 

f) Opatření rektora č. 41/2021, pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského 

a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově, 

účinné od 1. 12. 2021, viz: 

https://cuni.cz/UK-11411.html 

Prod. M. Kulich děkana ujistil, že referentky studijního oddělení se s obsahem 

výnosu seznámily, ve spolupráci s doc. P. Kolmanem.   

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Komentář k 3/4letní závěrce, určené Akademickému senátu MFF UK na jeho 

jednání dne 8. 12. 2021: materiály byly předem k dispozici v úložišti. Děkan uvedl 

mj. to, že fakultní FRM (dříve fond rozvoje investičního majetku FRIM) a jeho 

přirozená tvorba se jeví příznivě, takže plánované opláštění budovy TL v Troji by 

mělo být finančně zvládnutelné. Prod. L. Skrbek sdělil, že cenové nabídky firem 

zaslané do výběrového řízení na opláštění TL bude příslušná komise posuzovat 

v polovině ledna 2022.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212
https://cuni.cz/UK-11411.html
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Tajemnice fakulty 

b) Fakultní ceník služeb a pronájmů: v návaznosti na dotaz prod. Z. Doležala ohledně 

cen za pronájem prostor v budově IMPAKT informovala pí tajemnice, že chystá 

úpravy ceníku a příslušného opatření. Platný ceník je umístěn na fakultním webu 

mezi formuláři HO. 

 

c) Dne 6. 12. 2021 se uskutečnil on-line workshop ohledně veřejných zakázek. 

Prezentaci poslala pí tajemnice kolegiu dodatečně.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Prod. L. Skrbek obeslal dne 2. 12. 2021 pracoviště a útvary fakulty e-mailovou 

výzvou, aby do 18. 12. 2021 zaslaly své požadavky na investiční akce a opravy 

k zařazení do plánu správy budov na rok 2022. Součástí e-mailu bylo upozornění, 

že prioritou plánu stavebních akcí roku 2022 je opláštění objektu TL v Troji, a proto 

bude v případě ostatních akcí nutno počítat s výraznější finanční spoluúčastí 

pracovišť.   

 

b) První část adaptace malostranské rotundy: KD vzalo na vědomí informaci prod. 

L. Skrbka, že do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy a že obě byly vyzvány, 

aby nejpozději do 7. 12. 2021 dodaly chybějící údaje. Výsledek posoudí prod. 

L. Skrbek, dr. M. Polický a vedoucí SB, součinnost jim poskytne prod. J. Sgall.   

 

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

splaškové kanalizace u albertovských sportovišť: VFN stále řeší s firmami Veolia 

a Pražské vodovody a kanalizace možnosti přepojení do jiné kanalizační stoky, 

výsledek znovu urgován v pondělí, zatím bez termínu odstranění závady. Vedoucí 

správy budov P. Michálek dohodl alespoň přišroubování a utěsnění poklopu do 

šachty, bude hotovo do konce příštího týdne. 

 

d) Práce na adaptaci zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu pokračují.  

 

e) (Navazuje na bod B4aii zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021 a další.) Celkem 

15 schránek na odevzdávání písemných úkolů je zakoupeno, do konce roku budou 

v budově IMPAKT instalovány, pokyny stran popisu schránek sdělí prod. 

L. Skrbkovi proděkani V. Dolejší a J. Sgall. Klíče ke schránkám budou 

k vyzvednutí proti podpisu ve vrátnici budovy.  

 

f) Plot u spodního kurtu na Albertově: veškeré dohodnuté práce, které bude hradit ze 

svých zdrojů fakulta, jsou objednány. 

 

g) Správa budov dostává od pracovišť fakulty hodně požadavků na menší zakázky, 

kdy cílem je především využití financí z letošního rozpočtu, a tudíž realizace akcí 

do konce tohoto kalendářního roku. SB dělá, co je v jejích silách, avšak ne všechny 

požadavky jsou v daném termínu reálné.   

 

h) Obsazení pozice koordinátor/ka poradenských služeb: na otázku prod. L. Skrbka 

sdělil prod. M. Kulich, že inzerát byl zveřejněn, na fakultním webu je zde: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212
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https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/volna-

mista/koordinator-koordinatorka-poradenskych-sluzeb 

 

Uzávěrka přihlášek připadá na 7. 1. 2021 čili nelze čekat, že by nová síla nastoupila 

před 1. 2. 2022.  

 

Prod. M. Vlach 

i) Partnerský program (PP) 

i) Návrh smlouvy o účasti v PP na úrovni „partner“ byl potenciálnímu 

partnerovi odeslán, dojde-li ke spolupráci, bude kontaktní osobou pracovník 

z KDSS MFF UK.  

ii) Zajištění smluvních podkladů pro Dny firem: připravuje se schůzka Mgr. 

P. Chrásky a vedoucí OFS.   

iii) Na fakultním webu jsou uveřejněny nové podmínky PP, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/partnersky-program/teze 

 

j) Distanční formou proběhl kurz Mediální gramotnost, stejným způsobem se 

uskuteční dne 13. 12. 2021 i poslední letošní kurz Time management a zvládání 

stresu. 

 

k) Industriální student: dne 2. 12. 2021 děkan podepsal upravené znění dopisu pro 

firmu Meaning. Děkan tuto informaci doplnil o sdělení, že právník Mgr. P. Chráska 

pracuje na znění typických smluv, vztahujících se k problematice tzv. 

industriálního studenta; na základě nich pak připraví text příslušného děkanova 

opatření, specifikujícího především to, co by takovéto smlouvy měly obsahovat.   

       

Děkan 

l) Operační programy, kontaktní osoby pro PPSŘ, OP JAK a NPO. Po dohodě 

s děkanem přislíbili být kontaktními osobami za fakultu tito pracovníci: doc. RNDr. 

Pavel Svoboda, CSc., (PPSŘ); doc. RNDr. Ctirad Matyska, CSc., a RNDr. Zdeňka 

Bubeníková, Ph.D., (OP JAK); doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., a RNDr. 

Zdeňka Bubeníková, Ph.D., (NPO). Jména kontaktních osob sdělil na RUK 

v předepsaném termínu do 30. 11. 2021 prod. Z. Doležal.  

 

m) Kampus Albertov: do hodnoticí a odborné komise pro veřejnou zakázku 

“Poskytovatel právních služeb při přípravě a administraci veřejných zakázek pro 

projekt Kampus Albertov” děkan nominoval fakultní právničku Mgr. Ivanu 

Vrbovou. Reagoval tak na požadavek JM (čj. UKRUK/488865/2021). 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Děkan odeslal v termínu 3. 12. 2021 připomínky fakulty k dílčí novele Řádu 

výběrových řízení spolu s návrhem nového znění kritického článku novely; tento 

návrh vznikl po jeho diskusi s Mgr. Janem Bártou z FF UK a který Mgr. Bárta poté 

zformuloval. Připomínky se týkají možností převedení zaměstnance mezi 

mzdovými třídami a pracovními zařazeními bez nutnosti vypisovat pro tento proces 

výběrové řízení. Návrh změn i doprovodný dopis byly členům kolegia k dispozici 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/volna-mista/koordinator-koordinatorka-poradenskych-sluzeb
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/volna-mista/koordinator-koordinatorka-poradenskych-sluzeb
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/partnersky-program/teze
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v úložišti materiálů. Novela univerzitního předpisu je na programu jednání AS UK 

17. 12. 2021.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Záznam DOD má zhruba týden po vysílání přes 1400 zhlédnutí (stav k 1. 12. 2021), 

přenos lze označit jako úspěšný. Prod. M. Vlach poděkoval organizátorům, 

pracovníkům OPMK a všem garantům, proděkanům a SKAS za účast v besedě a 

vstřícnou spolupráci. 

 

b) Fakultní novoročenky jsou připraveny, OPMK je dodá dle požadavků, které 

členové KD elektronicky zaslali Mgr. L. Veverkovi do 3. 12. 2021. 
 

c) Fakultní kalendář na rok 2022 by podle posledních informací mohl být dodán 

v druhé polovině prosince 2021. 
 

d) Úspěšně proběhly veletrhy Gaudeamus v Nitře (odhadem 3000 návštěvníků), 

v Bratislavě (i za účasti prod. V. Kuboně, na 8 000 návštěvníků) a v Brně (asi 22 

tisíc návštěvníků), prezenční formou. Prod. M. Vlach poděkoval RNDr. N. 

Žaludové z OPMK za zvládnutí nesnadné organizace fakultní účasti. Matfyz na 

Gaudeamu Brno získal 3. místo za expozici stánku.  

 

e) Veletrh Gaudeamus Praha: centrálně organizovanou účast univerzita neplánuje. 

Matfyz se, jestliže to hygienická situace dovolí, zúčastní samostatně, ostatně tak 

tomu bylo i vloni.   

 

f) Proběhla akce Na Karlovku organizovaná RUK. Navštívilo ji odhadem 500 osob. 

 

g) MFF UK se účastnila virtuálního veletrhu Vysoké školy, viz:  

https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/univerzita-karlova/matematicko-

fyzikalni-fakulta/158 

Účast organizoval RUK.  

 

h) Veletrh PROEduco Košice, kterého se fakulta tradičně zúčastňovala a který byl 

plánován na začátek prosince tohoto roku, byl odložen na únor 2022 (16. - 17. 2.).   

 

i) OPMK připravuje žádosti fakulty o finanční podporu od MŠMT, podporu akcí pro 

nadané studenty, které jsou plánované na rok 2022. Podmínky soutěže jsou 

náročnější, zejména v oblasti vykazování. 

 

j) Prof. Lenka Zdeborová, absolventka MFF UK, působící nyní ve Francii (Institut de 

Physique Theorique) a letošní laureátka ceny Neuron, uvažuje o darování sumy 

spojené s cenou Neuron na rozvoj aktivit semináře FYKOS na Matfyzu. Probíhají 

jednání o darovací smlouvě.  

 

k) Dozvuky Zlatých promocí:  

https://www.matfyz.cz/clanky/karolinum-opet-zaplnily-zlate-promoce 

a Dne s experimentální fyzikou:  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212
https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/univerzita-karlova/matematicko-fyzikalni-fakulta/158
https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/univerzita-karlova/matematicko-fyzikalni-fakulta/158
https://www.matfyz.cz/clanky/karolinum-opet-zaplnily-zlate-promoce
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https://www.matfyz.cz/clanky/den-s-experimentalni-fyzikou-ukazal-jak-se-

dela-veda 
 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Děkan jmenoval k datu 1. ledna 2022 tři vedoucí pracovišť fakulty. Jsou jimi prof. 

Rupert Leitner (jmenován ředitelem ÚČJF), doc. Antonín Slavík (jmenován 

vedoucím KDM) a doc. Tomáš Novotný (jmenován vedoucím KFKL). Stalo se tak 

na základě výběrového řízení a po kladném vyjádření VR MFF UK.  

 

b) Na pravidelném zasedání Vědecké rady UK bylo oceněno osm významných 

osobností Univerzity Karlovy. Pamětní medaile převzali z rukou rektora Tomáše 

Zimy také tři zástupci Matfyzu, konkrétně doc. Markéta Lopatková, prof. Jan Hála 

a doc. Zdeněk Drozd. Více zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/tri-medaile-pro-matfyz 

 

c) Studenti a mladí vědci převzali dne 16. 11. 2021 na zámku v Lužanech u Přeštic 

významné ocenění Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Mezi 

letošní laureáty Ceny Josefa Hlávky patří i doktorandka Matfyzu Denisa 

Kubániová:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/hlavkova-nadace-ocenila-

studentku-matfyzu 

 

d) Česká hlava pro Matfyz: Cenu společnosti Veolia, cenu Doctorandus za přírodní 

vědy za vývoj nového typu antiferromagnetů získal dr. Libor Smejkal, více na webu 

např. zde:  

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14114&locale=cz 

 

e) Na dotaz prod. Z. Doležala ohledně řešení projektu ERC-CZ informovali prod. 

V. Dolejší a děkan o výsledku jednání s řešitelem dr. S. Schwarzacherem – bylo 

dohodnuto, že dr. Schwarzacher bude na řešení projektu pokračovat s úvazkem 

redukovaným na 50 %. 

 

f) Prod. M. Vlach se zmínil o možných tématech programu nadcházejícího jednání 

akademického senátu UK (zveřejňování výše platů na fakultách, vyšší pozornost 

tzv. predátorství). Prod. V. Dolejší v té souvislosti zmínil diskusi o predátorských 

a „téměř predátorských“ časopisech, která před časem proběhla na kolegiu 

matematické sekce, viz č. 3 bodu „Různé“ v tomto zápisu: 

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2022/zapis_KMS_c_03_2021-

22.pdf   

KD konstatovalo, že jde o závažnou problematiku a že by zaměstnanci MFF UK 

měli být při publikování velmi opatrní. 

 

Zasedání skončilo ve 12:03 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=503740&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002870212
https://www.matfyz.cz/clanky/den-s-experimentalni-fyzikou-ukazal-jak-se-dela-veda
https://www.matfyz.cz/clanky/den-s-experimentalni-fyzikou-ukazal-jak-se-dela-veda
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/tri-medaile-pro-matfyz
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/hlavkova-nadace-ocenila-studentku-matfyzu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/hlavkova-nadace-ocenila-studentku-matfyzu
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14114&locale=cz
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2022/zapis_KMS_c_03_2021-22.pdf
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2022/zapis_KMS_c_03_2021-22.pdf

