
 

 

Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 12. ledna 2022 

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; F. Zajíc, předseda SKAS, j. h. (do 10:26) 

 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemnice, děkan 

a) Nemocnost a podmínky provozu MFF UK ve zkouškovém období. Počet osob 

s pozitivním testem na covid-19 evidovaných v období od 22. 12. 2021 do 4. 1. 

2022 je následující: 8 studentů (1 ze sekce F, 5 ze sekce I, 2 ze sekce M), 12 

zaměstnanců (1 z děkanátu, 4 ze sekce F, 2 ze sekce I a 5 ze sekce M). Celkem 20 

osob. V období 5. 1. do 11. 1. 2022: 7 studentů (2 ze sekce F, 4 ze sekce I a 1 ze 

sekce M) a 7 zaměstnanců (2 z děkanátu, 2 ze sekce F, 1 ze sekce I a 2 ze sekce 

M), celkem tedy 14 osob.  

Krizový štáb fakulty probral 11. 1. 2022 novou organizaci testování zaměstnanců 

od 17. 1. 2022, popíše ji na „covidové“ stránce.  

   

b) Protože se na fakultě množí případy krádeží, poslala tajemnice 11. 1. 2022 

zaměstnancům e-mail, ve kterém na tuto situaci upozorňuje a současně je nabádá 

k obezřelosti. SKAS bude informaci sdílet na svých sociálních sítích.  

 

 

   

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

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

jejich duplicitu: prod. Z. Doležal poděkoval členům KD za připomínky a 

komentáře a předložil další verzi textu. Kolegium návrh po faktické stránce 

schválilo a doporučilo postoupit ho právničce. Dobu vydání určí děkan, předtím 

s tajemnicí zkontroluje platnost odkazů, vedoucích na zatím neaktualizované 

směrnice.  

 

      Prod. V. Dolejší 
b) Závěrečné zprávy programů Progres musejí být ve schváleném znění odevzdány 

do 28. 2. 2022. Po diskusi bylo dohodnuto, že prod. Z. Doležal zjistí 

prostřednictvím OGAP, jaké přesně instrukce dostali řešitelé, a s jejich znalostí 

pak ve spolupráci s děkanem poskytnou víceméně centrální pokyny. Relevantní 

opatření rektora je zde: https://cuni.cz/UK-11468. Pokud by řešitelé žádali o 

https://cuni.cz/UK-11468
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podklady od Mgr. J. Kuči (výběr excelentních výsledků), učiní tak cestou prod. Z. 

Doležala.  

 

Prod. J. Sgall 

c) Dotaz na SVV ve třetím roce řešení: prod. Z. Doležal uvedl, že platí pokyny 

z původního e-mailu Mgr. P. Nohela z RUK, tj. uvést částky z roku 2021. E-mail 

obdrželi všichni řešitelé tohoto typu projektů. Je možné, že dojde ke korekci výše 

částek.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Projekty NPO – studijní programy: z diskuse s didaktickými katedrami i s dalšími 

pracovníky zejména z informatické sekce (doc. Kruliš, doc. Nečaský) vyplynulo, 

že MFF UK nebude předkládat žádné projekty ve specifickém cíli A. Důvodem je 

nedostatek kapacit i příliš striktní podmínky v tomto specifickém cíli projektů 

NPO. Ve specifickém cíli B (studijní programy v progresivních oborech) 

přihlašuje MFF UK dva společné programy – doktorský program Bioinformatika 

a výpočetní biologie společný s PřF UK a doktorský program Kvantové 

technologie společně s FEL ZČU, NTC ZČU, CY University Paříž a MUAS 

Mnichov. Co se týká programu Bioinformatika a výpočetní biologie, PřF UK 

souhlasí s tím, aby program garantoval doc. D. Hoksza a aby studenti byli zapsáni 

na MFF UK (formální oznámení o úmyslu předložit návrh tohoto nového 

studijního programu bylo v podkladových materiálech). Jako třetí společný 

program s účastí MFF UK bude podávat PřF UK společný bakalářský program 

Science. KD vzalo informaci se souhlasem na vědomí.  

 

b) Oprávnění k bakalářským studijním programům Matematika se zaměřením na 

vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání a Deskriptivní geometrie se 

zaměřením na vzdělávání a dále změna bakalářského studijního programu 

Informatika se zaměřením na vzdělávání: příslušné žádosti vyhotovila didaktická 

pracoviště fakulty, materiály byly v úložišti. Kolegium doporučilo postoupit je 

k projednání fakultnímu AS a následně ke schválení VR.  

Stalo se po KD: materiály byly poslány k projednání AS MFF UK na jeho 

zasedání dne 23. 2. 2022. 

 

c) Návrh opatření děkana „Pravidla pro vypisování závěrečných prací ve sdruženém 

studiu pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy“ byl 

k dispozici mezi materiály. Kolegium schválilo ideový rámec pravidel 

a doporučilo, aby prod. V. Kuboň návrh poslal jak k právnímu posouzení na 

úrovni fakulty, tak na RUK.  

 

Děkan 

d) Pro onemocnění prod. M. Kulicha zplnomocnil děkan k výkonu jeho pravomocí 

v plném rozsahu prod. V. Kuboně, a to na dobu od 5. do 16. ledna 2022 včetně.  

 

e) Fond Karla Urbánka: byl obnoven kontakt s paní L. Urbánkovou a dohodnuto, že 

do 31. 5. 2022 se mohou studenti doktorského studia ucházet o finanční podporu 
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studijního pobytu v USA na akad. rok 2022/2023 z tohoto fondu. Vyhlášení 

podmínek je na fakultním webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-

karla-urbanka 

Děkan požádal zejména sekční proděkany, aby informaci šířili.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) (Navazuje na bod C3b zápisu z KD konaného dne 15. 9. 2021 a další.) KD vzalo 

na vědomí informace vyplývající z podkladů ohledně dalšího pronájmu 

restauračních prostor na MS a v Troji (nájemkyně pí Starostová). Pí tajemnice dá 

pokyn fakultní právničce, aby začala pracovat na přípravě nové nájemní smlouvy.  

 

b) Návrh upgrade/rozšíření modulu VERSO: největší objem prací se týká 

avizovaných změn v souvislosti s administrací veřejných zakázek. Přehled 

požadavků vč. dalších menších požadavků, které vzešly z používání VERSO, a 

cenová kalkulace byly v podkladech. Předpoklad implementace: deset týdnů po 

podpisu smlouvy, tedy odhadem koncem března 2022. KD nemělo proti věci 

námitky, příslušný finanční nárok na rozpočet 2022 budou sledovat tajemnice ve 

spolupráci s kolegy z odd. PSíK.   

 

c) KD schválilo tyto rozpočtové úpravy: 

 

Odkud Kam Částka 

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky 

RUK 700-01/700PROV 401 400 neinvestice školitelé mzdy + pojištění 

RUK 7242-01/7242 350 000 neinvestice zahraniční studenti (stipendia) 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výběrové řízení na opláštění budovy TL: došly čtyři nabídky, hodnoticí komise 

ve složení (bez titulů): Doležal, Hošna, Skrbek, Michálek, Vrbová a administrátor 

Polický se sešla v pondělí 10. 1. 2022 odpoledne, své doporučení předloží 

děkanovi.  

 

b) Podklady pro závěrečnou zprávu o plnění institucionálního plánu Univerzity 

Karlovy za rok 2021 připraví a na RUK odešlou prod. L. Skrbek a doc. P. 

Svoboda. Vyhodnocení IP si vyžádal pror. J. Hála.   

 

Prod. M. Vlach 

c) (Navazuje na bod B6a zápisu z KD konaného 22. 12. 2021.) Ideový návrh textu 

opatření děkana o koordinátorovi Partnerského programu byl mezi podklady, ve 

výsledku bude děkanův výnos sestávat ze základní části a tří dodatků. Prod. 

M. Vlach stručně informoval o výsledku schůzky konané 11. 1. 2022, které se 

kromě něj zúčastnili děkan, tajemnice, Mgr. I. Vrbová, vedoucí OFS a vedoucí 

HO. KD s navrženou organizační strukturou souhlasilo. Návrh na jmenování 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
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nástupce doc. M. Vlacha v roli proděkana pro PRopagaci předloží děkan 

akademickému senátu fakulty na únorovém jednání, samotné jmenování pak 

provede s účinností od 1.března 2022. Na přechodnou dobu, tzn. na měsíc únor, 

bude výkonem funkce proděkana pro PRopagaci pověřen doc. M. Vlach.   

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Od 1. ledna 2022 je účinné Opatření rektora č. 56/2021, katalogy prací a 

pracovních pozic pro zaměstnance UK, viz:  

https://cuni.cz/UK-11539.html 

V koordinaci s vedoucím PERS Mgr. Jančákem byli v souladu s tímto opatřením 

převedeni akademičtí lektoři z mzdové třídy L1 do mzdové třídy L2. Děkan 

upozornil, že urychlenou novelizaci si žádá Směrnice děkana č. 1/2016, zejména 

její Příloha 2, obsahující nyní již neplatný katalog prací. Návrh připraví vedoucí 

PERS v kooperaci s děkanem a tajemnicí. T: 31. 1. 2022.  

 

b) K dotazu prod. V. Dolejšího ohledně nastavení zdroje mezd z 04 v souvislosti se 

změnou ve financování (projekty Progres vs. projekty Cooperatio) děkan 

doporučil většinu mezd nastavit ze zdroje Cooperatia a jen malou odhadnutou část 

nechat na vrub projektů Progres. Blízké měsíce ukážou přesnější čerpání.  

Kofinancování projektů GAČR: účty budou mít nastaveno 01, prod. Z. Doležal už 

věc konzultoval/dohodl s pí Podolskou z HO.   

Viz také bod C1c tohoto zápisu.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Návrhy na ceny, konkrétně na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci a Cenu za 

reprezentaci a propagaci MFF UK: prod. M. Vlach předložil několik tipů. KD se 

po diskusi shodlo, že za fakultu bude nominována inscenace „AI: Když robot píše 

hru“, kterou uvedlo Švandovo divadlo. Prod. M. Vlach pověří vedoucího OPMK, 

aby ve spolupráci s nominovanými připravil pro děkana potřebné podklady. Co se 

týká druhé ze jmenovaných cen, sekční proděkani vybídnou k nominacím 

pracoviště svých sekcí; vypracované návrhy pak očekává děkan dostat do 15. 2. 

2021. S ohledem na termín plesu MFF UK a na změnu v obsazení funkce 

proděkana pro PRopagaci bude stačit k projednání návrhů kolegiem děkana měsíc 

březen.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 
a) Plnění Plánu realizace SZ 2021 a nový PR SZ 2022: děkan poděkoval členům 

vedení za vyplnění podkladů. Dokumenty si ze společného úložiště stáhl a 

provede jejich konečnou editaci.   

Stalo se po KD: Dokument Plnění Plánu realizace SZ 2021 byl po konečné editaci 

a připomínkování členy KD odeslán AS MFF UK na jeho únorové zasedání. Nový 

PR SZ 2022 bude předložen AS MFF UK na jeho březnovou schůzi. 

 

https://cuni.cz/UK-11539.html
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b) K návrhu dílčí změny Jednacího řádu Akademického senátu UK neobdržel děkan 

od členů KD žádné připomínky, a proto mu vyjádřil za fakultu pouze podporu. 

Navrhovaná změna by umožnila distanční či hybridní formu jednání AS UK.    

Stalo se po KD: Podle neoficiálních zpráv z 21. 1. 2022 nebyl návrh změny 

schválen.  

c) V týdnu od 14. do 18. února 2022 bude pověřen zastupováním děkana prod. J. 

Sgall. Dovolenou během prvního čtvrtletí plánují členové vedení fakulty takto: 

děkan a prod. Z. Doležal od 14. do 18. 2., prod. M. Kulich od 31. 1. do 4. 2., prod. 

V. Kuboň od 7. do 11. 2., prod. M. Vlach 10. a 11. 2., 11. 3. 2022, prod. J. Sgall 

od 31.1. do 12. 2.  

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., získal, jako jeden ze čtyř úspěšných žadatelů 

v ČR a jediný z VŠ, ERC Starting grant, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/doktor-ondrej-dusek-ziskal-

grant-erc 

KD vzalo na vědomí informaci k žádostem dalších tří žadatelů z fakulty.  

 

b) Na kontrole dílčích zpráv o řešení projektů GAČR se podílejí 4 osoby, typicky 

projektové manažerky, jejich činnost koordinuje vedoucí OGAP.   

 

c) Kofinancování grantů a podklady pro jeho stanovení: vstupy ze systému jsou 

nejednoznačné, a tudíž vyžadují pozornost a pečlivou kontrolu. 

 

d) Obě habilitace, které byly na programu zasedání VR MFF UK dne 5. 1. 2022, 

proběhly zdárně. Uchazeči byli Mgr. Jan Hanuš, Ph.D., a Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. 

 

e) Prezident republiky jmenoval k datu 15. 12. 2021, kromě jiných, také dva nové 

profesory navržené VR MFF UK, a sice Davida Krejčiříka a Zdeňka Dvořáka. 

 

f) AS UK přijal 27. 12. 2021 materiál „Metodika výběru a financování EIZ 

(CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023-2027“ ve verzi, navržené 

Matematicko-fyzikální fakultou. AS UK hlasoval per rollam: pro návrh hlasovalo 

42 členů senátu, proti byli 3 a 2 se zdrželi. Prod. Z. Doležal připomněl, že nyní se 

zpracovává cenový odhad schváleného seznamu časopisů.   

 

g) Strouhalovskou přednášku přednese před VR fakulty dne 2. 3. 2022 prof. 

Jens Hesselbjerg Christensen z University of Copenhagen. Přednáška nese název 

Climate Change Unfolding – A Physics Approach. Zatím se předpokládá distanční 

forma. Děkan požádal, aby OVZS ve spolupráci s fyzikální sekcí připravilo 

a nechalo zveřejnit pozvánku, T: do konce ledna.  

 

h) V soutěži vysoce kvalitních monografií se titul Time Series in Economics and 

Finance prof. T. Cipry, navržený fakultou, umístil na 12. místě. Druhá fakultou 

nominovaná monografie nebyla oceněna.  Kompletní výsledky viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/doktor-ondrej-dusek-ziskal-grant-erc
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/doktor-ondrej-dusek-ziskal-grant-erc
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https://cuni.cz/UK-11536.html 

 

i) Doc. T. Halenka získal projekt HORIZON – RIA s názvem Non-CO2 Forcers and 

their Climate, Weather, Air Quality and Health Impacts s rozpočtem pro MFF UK 

ve výši 1,2 mil. EUR na 4 roky. 

Děkan 

j) Fulbright Distinguished Scholar (FDS), dříve Fulbright Distinguished Chair 

(FDC): ze strany MFF UK byl potvrzen zájem o pobyt prof. Shifmana v 

akademickém roce 2022/23 v rámci FDS. Jednáním s dr. Kloubovou resp. dr. 

Ripkovou je v této záležitosti pověřen prod. Z. Doležal. Materiály prof. Shifmana 

byly mezi podklady, viz též:   

https://www.ictp.it/about-ictp/prizes-awards/the-dirac-medal.aspx#close 

Pobyt prof. Ostrouchova v rámci FDC, který měl být uskutečněn v tomto 

akademickém roce, byl ze zdravotních důvodů zrušen. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Dne 7. 1. 2022 uplynula lhůta pro přihlášky na pozici koordinátora poradenských 

služeb. Přihlásilo se celkem 12 uchazečů, z nichž 4 budou pozváni k ústnímu 

pohovoru (19. 1. 2022, v komisi je také zástupce SKAS). 

 

Prod. M. Vlach 

b) S fakultním koordinátorem U3V doc. J. Bečvářem byl projednán další postup 

U3V na rok 2022. V souladu s přípravou záměrů pro rok 2022 by mělo dojít k 

rychlejší aktualizaci stránek kurzů a také k doplnění dalších souvisejících 

informací. 

 

Prod. V. Kuboň 

c) (Navazuje na bod B2a zápisu z KD konaného dne 10. 11. 20221.) Program 

doktorského studia Obecné otázky matematiky a informatiky: KD vzalo na vědomí 

informaci, že po věcné stránce došlo mezi vedoucím KDM a doc. C. Bromem ke 

shodě. Rámcový plán studijního programu byl na jednání KD sdílen, věc 

komentovali kromě prod. V. Kuboně ještě děkan a prod. J. Sgall.  

 

      Děkan 
d) Na zasedání VR dne 5. 1. 2022 byly vyhlášeny výsledky soutěže o cenu děkana 

MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci obhájenou v akademickém 

roce 2020/21. Výsledky jsou zveřejněny na stránce: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/oceneni-pro-nejlepsi-

bakalarske-a-diplomove-prace-2020-2021  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD vzalo na vědomí informaci o výsledku kontroly MŠMT, jejímž předmětem 

bylo hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z prostředků kapitoly 333 

MŠMT na financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace 

https://cuni.cz/UK-11536.html
https://www.ictp.it/about-ictp/prizes-awards/the-dirac-medal.aspx#close
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/oceneni-pro-nejlepsi-bakalarske-a-diplomove-prace-2020-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/oceneni-pro-nejlepsi-bakalarske-a-diplomove-prace-2020-2021
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a na vybraný projekt řešený v rámci programu Inter-Excellence na Univerzitě 

Karlově v roce 2020. Závěr kontroly je příznivý, bez sankcí. 

 

b) Od 1. ledna 2022 je účinné Opatření rektora č. 57/2021, svěření nemovitého 

majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen 

výkon správy majetku, viz: 

https://cuni.cz/UK-11540.html 

 

c) Zvýšené ceny energií a zvýšená hranice minimální mzdy se nutně promítnou do 

přípravy letošního rozpočtu fakulty. Tajemnice fakulty připravuje pro KD návrh 

na zvýšení cen krátkodobých pronájmů a garsoniér.   

 

d) (Navazuje na bod C3b zápisu z KD konaného dne 22. 12. 2021.) Objem financí 

vynaložených na nákupy ICT techniky za rok 2021 lze shrnout to následujících 

dat. 

i) Dynamický nákupní systém, zavedený od května 2021: 16 810 286,- Kč bez 

DPH.  

ii) Rámcová dohoda, uzavřená k 19. 5. 2021: 1 811 350,- Kč bez DPH; během 

ledna 2022 doběhnou řízení v objemu do 2 mil. Kč bez DPH). 

iii) Nákup výpočetní techniky realizovaný před zavedením instrumentů sub i) a 

ii) tohoto bodu + několik výjimek udělených v souladu s opatřením děkana 

činil zhruba další 2 mil. Kč bez DPH. 

Celková suma představuje zhruba 20,5 mil. Kč bez DPH, což je dvojnásobek 

předpokladu učiněného na základě objemů vykazovaných v předchozím roce.  

 

e) KD vzalo na vědomí informaci k agendě BOZP (pilotní školení, hledání vhodného 

referenta BOZP).  

 

Děkan, tajemnice 

f) Hranice pojmu „investice“ se má posunout ze 40 tis. na 80 tis. Kč, s platností od 

1. ledna 2023. Vydání příslušného opatření rektora UK se očekává v blízké době. 

Oficiální výnos je důležitý mj. jako opora pro plánování vědeckých projektů.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Rekonstrukce/adaptace (navazuje na body sub C4 zápisu z KD konaného 22. 12. 

2021). 

i) Rekonstrukce tzv. rotundy na MS: dne 6. 1. 2022 bylo předáno staveniště 

firmě protedo uni s.r.o. jako zhotoviteli I. fáze rekonstrukce - "Kanceláře 

projektových manažerů". Dohodnutý časový plán je následující: do11. 1. 

2022 zhotovitel zaměří kabelové trasy a příčky, do 14. 1. 2022 dodá 

harmonogram prací, do 22.-23. 1.  provede bourací a přípravné práce pro 

kabelové trasy v 1NP, do 29.-30. 1. v 2NP. Celá stavební akce by měla být 

hotova 18. 3. 2022. 

ii) Rekonstrukce zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3: 

dodavatel nesplnil termín, předložil nový harmonogram vč. změnového listu 

na vícepráce: harmonogram spolu s posunutým termínem dokončení (1. 2. 

2022) je předmětem dodatku ke smlouvě, který vyhotovil dr. M. Polický. 

https://cuni.cz/UK-11540.html
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Zhotoviteli je tímto dodatkem prodloužena lhůta pro dokončení podlahy 

o 1 týden (zdůvodněno vícepracemi), za další prodlevu mu pak bude až do 

předání díla nabíhat finanční pokuta, ve shodě se smlouvou o dílo.  

iii) Tzv. čisté laboratoře v Troji: kvůli průtahům ze strany zhotovitele se 

nepodařilo akci dokončit v termínu stanoveném smlouvou. Po konzultaci s 

fakultní právničkou bude o posunu termínu dodání sepsán dodatek ke 

smlouvě. Vysoutěženou cenu by to ovlivnit nemělo. 

 

b) Ve výběrovém řízení na dodávky kryokapalin uspěla firma Linde, zajistí pro 

MFF UK dodávky ve výši do 10 mil. Kč, tj. zhruba na dva roky. Soutěž 

administroval dr. M. Polický.  

  

Prod. M. Vlach 

c) Partnerský program: podepsány jsou smlouvy s firmami Ematiq a CzechInvest 

(inkubátor ESA BIC), v jednání je partnerství s dalšími dvěma firmami. 

 

d) Výuka předmětu Ochrana duševního vlastnictví, zajišťovaného dr. Matějem 

Machů z CUIP ve spolupráci s OFS a STUD, úspěšně proběhla.  

 

e) (Navazuje na bod B4c)vi zápisu z KD konaného 22. 12. 2021.) S ohledem na 

jednání 11. 1. 2022 týkající se strategií a financování aktivit nakladatelství 

MatfyzPress, jehož se zúčastnili děkan, tajemnice, proděkani Z. Doležal a M. 

Vlach a vedoucí HOSP, souhlasil prod. M. Vlach s návrhem Ing. Z. Šediny, že 

koncept nabídky tzv. tisku studijních materiálů na zakázku v rámci 

Reprografického střediska fakulty (služba pro pracoviště) předloží vedoucí 

nakladatelství až v průběhu února t. r. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Vlach 

a) Byl zveřejněn text inzerátu na uvolněné místo referentky/referenta na OFS, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/volna-mista/oddeleni-

firemni-spoluprace-do-31-1-2022 

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2022. 

 

b) Na schůzce s prg.ai, které se kromě jiných zúčastnila vedoucí OFS, se hovořilo 

o kvantitativním výzkumu mezi zahraničními výzkumníky působícími v Praze.  

(dokument prg.ai Qualitative Survey Results of International Researchers in 

Prague byl pro informaci v úložišti materiálů). 

 

Děkan 

c) (Navazuje na bod B7d/iv) zápisu z KD konaného 22. 12. 20221.) Mzdová politika 

fakulty: dopis rektora UK ze 13. 12. 2021 a odpověď děkana MFF UK ze 7. 1. 

2022 byly k dispozici mezi materiály. Věcí se bude na úrovni UK zabývat 

pracovní skupina, ustavená p. rektorem a složená z vybraných členů EK AS UK. 

Podle neoficiální informace zpochybnili účastníci prvního jednání skupiny 

výchozí data o platových poměrech na fakultách, a tudíž budou pokračovat na 

zadaném úkolu, až dostanou hodnověrné/přesnější podklady, odhadem za měsíc.   

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/volna-mista/oddeleni-firemni-spoluprace-do-31-1-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/volna-mista/oddeleni-firemni-spoluprace-do-31-1-2022
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Prod. Z. Doležal 

d) Personální stav OGAP: nově vybraná pracovnice, která měla zajišťovat agendu 

GAČR a TAČR, po Novém roce ze zdravotních důvodů nenastoupila. Je vypsán 

inzerát, na dva nové referenty do OGAP, prod. Z. Doležal doporučil využít tzv. 

aktivní vyhledávání uchazečů. Děkan informaci doplnil v tom smyslu, že 

personální obměna děkanátu je stále v pohybu, před koncem roku daly výpověď 

dvě pracovnice HO a zatím se nedostává kvalitních náhrad. Tajemnice uvedla, že 

totéž platí i pro obsazení pozice bezpečnostního technika (viz bod C3e tohoto 

zápisu.). Požádala vedoucího PERS, aby tzv. aktivní vyhledávání uchazečů 

nastavil zatím u jednoho inzerátů, zkušenost pak ukáže, nakolik může být takový 

krok účinný a prospěšný.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Závěrečnou zprávu o šetření nastupujících 1. ročníků v roce 2021, vypracovanou 

v rámci smluvního Dlouhodobého monitoringu studentů a uchazečů o studium na 

MFF UK, převzal od týmu dr. J. Vinopala (FF UK) prod. M. Vlach. Dokument se 

nachází v připomínkovém řízení u vybraných pracovníků MFF UK. Šetření se 

zúčastnilo na 400 studentů a ukázalo mj., že zhruba polovina studentů se 

rozhoduje pro studium na MFF UK až v posledním ročníku SŠ. V plánu je 

příprava 2. modulu šetření; uskutečnilo by se v polovině tohoto roku, a to na 

Fakultních školách MFF UK a na asi 10 školách mimo tento okruh.   

 

b) (Navazuje na bod C6f zápisu z KD konaného dne 22. 12. 2021.) Fakultní kalendář 

byl distribuován na všechna pracoviště. Mobilní aplikace funguje většinou bez 

větších potíží, jen na starších zařízeních, nemajících hardwarovou přípravu pro 

rozšířenou realitu, nejde aplikaci spustit. Operativně proto byla doplněna webová 

stránka s náhledy fotografií a popisky, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/70/kalendar/popisky 

 

c) (Navazuje na bod C6e zápisu z KD konaného dne 8. 12. 2021.) Příprava účasti 

MFF UK na veletrhu Gaudeamus Praha započala.  

 

d) (Navazuje na bod C6h zápisu z KD konaného dne 8. 12. 2021.) OPMK zatím 

s účastí fakulty na veletrhu vzdělávání ProEduco Košice počítá a připravuje se na 

ni. Činí tak mírně a opatrně, neboť není vyloučené, že epidemická situace nakonec 

nedovolí veletrh konat ani v náhradním termínu.   

 

e) Je zajištěna účast fakulty na prezentaci Na Karlovu on-line, kterou organizuje 

RUK.  

 

f) (Navazuje na bod B4b zápisu z KD konaného dne 22. 12. 2021.) Živé vysílání 

pořadu úspěšně proběhlo, upoutávky na něj ČT vysílala předem. Blíže na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matematika-v-ohnisku-ct 

Uznání za podíl na hladkém průběhu akce si zaslouží mj. p. M. Doležal ze správy 

budov a vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka. Prod. M. Vlach navrhne děkanovi mř. 

finanční odměny.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/70/kalendar/popisky
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matematika-v-ohnisku-ct
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g) Informatická sekce vyjádřila zájem o vysílání živého přenosu přednášek v náhradě 

za klasický Jeden den s informatikou a matematikou; porady v rámci sekce však 

zatím nepřinesly konkrétní závěr. OPMK se obává důsledků časové prodlevy, 

kvůli technickému a organizačnímu zajištění. Prod. J. Sgall k tomu uvedl, že 

podle informace doc. C. Broma došlo k příznivému posunu a přípravu lze 

stihnout.  

 

 

h) Zajímavé články: 

i) https://www.matfyz.cz/clanky/maso-prilakalo-rekordni-pocet-soutezicich 

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/david-nesvorny-na-zacatku-byla-tenka-

knizka-o-astronomii 

iii) https://www.matfyz.cz/clanky/studenti-radi-studentum-jak-zvladnout-

zkouskove 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) (Navazuje na bod C6b zápisu z KD konaného dne 22. 12. 2022.) Žádost 

o zaslání podkladů už vedoucí OPMK na pracoviště rozeslal. Děkan 

apeloval na sekční proděkany, aby termín pro podklady dodrželi, zprávu 

schvaluje akademický senát fakulty a dokument musí dostat s předepsaným 

předstihem.  

 

b) Novoroční přání děkana fakultní veřejnosti bylo zveřejněno 3. 1. 2022, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/novorocni-prani-dekana-

mff-uk-2022 

Jakousi součástí zdravice byl i “Novoroční podcast 2022: První výročí” za 

účasti děkana fakulty a prod. M. Kulicha, a to v rámci fakultní série 

podcastů, které vede Mgr. A. Farkaš, viz:  

https://www.matfyz.cz/podcast 

 

Děkan 

c) Děkan připomněl program jednání fakultního AS, které se koná 12. 1. 2022.  

 

d) Dne 1. ledna 2022 zemřela ve věku 85 let paní Jana Rodová, bývalá vedoucí 

knihovny MFF UK.  

 

 

Zasedání skončilo v 12:08 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

https://www.matfyz.cz/clanky/maso-prilakalo-rekordni-pocet-soutezicich
https://www.matfyz.cz/clanky/david-nesvorny-na-zacatku-byla-tenka-knizka-o-astronomii
https://www.matfyz.cz/clanky/david-nesvorny-na-zacatku-byla-tenka-knizka-o-astronomii
https://www.matfyz.cz/clanky/studenti-radi-studentum-jak-zvladnout-zkouskove
https://www.matfyz.cz/clanky/studenti-radi-studentum-jak-zvladnout-zkouskove
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/novorocni-prani-dekana-mff-uk-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/novorocni-prani-dekana-mff-uk-2022
https://www.matfyz.cz/podcast

