
 

 

           Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 23. března 2022  

via zoom 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

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

M. Žák; později (po poradě na RUK) V. Kuboň (od 10:10) a M. Kulich (od 

10:16) 

j. h. F. Zajíc do 11:07  

Omluven: M. Vlach 

 

 

(A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Děkan 

a) Covid-19 

i) Nemocnost na MFF UK lze vyjádřit slovem „stagnace“. Číselnou tabulku děkan 

promítl.  

ii) Sady pro antigenní testování, které na fakultě zůstaly nevyužité (přibližně 3100 

ks), budou zčásti dány do zásoby sekcím (350 ks pro sekci M, 350 ks pro sekci I, 

600 ks pro sekci F, 300 ks pro děkanát), zčásti zůstanou v rezervě. Sekční 

proděkani sdělí vedoucímu SB, kam mají být testy pro pracoviště sekcí doručeny.  

 

b) Informace o závěrech výjezdního RKR UK, konaného ve dnech 17. a 18. 3. 2022, děkan 

jednak poslal e-mailem formou zápisu, jednak referoval k podstatným bodům přímo na 

zasedání kolegia.  

i) Podpora ukrajinských studentů, podpora přijímání ukrajinských zaměstnanců. 

Ohledně studentů více v bodě sub B2a. Co se týká ukrajinských kolegů, aktuálně 

byli přijati tři na fyzikální sekci (KFPP). Fakulta neplánuje inzerovat možnost 

zaměstnání, ale je připravena vyjít vstříc v konkrétních případech, na základě 

individuálních kontaktů mezi akademiky.  

Stalo se po KD: Instrukce a metodické pokyny, týkající se přijímání ukrajinských 

zaměstnanců, přišly z RUK a děkan je vzápětí přeposlal celému kolegiu.  

ii) Předběžné informace o rozpočtu na rok 2022 a roky následující. Rozpočet 2022 

lze očekávat teprve v červnu.  

iii) Ukazatel D a jeho „nástupce“: finanční zdroje alokované na mobilitu lze využít 

mj. na úhradu pobytu studentů a zaměstnanců z Ukrajiny, aktuální bude patrně ve 

druhé polovině tohoto roku. Děkan požádal prod. Z. Doležala a jeho 

prostřednictvím také doc. P. Svobodu, aby věc sledovali a včas podali za MFF UK 

požadavky. (Vloni se tak bohužel nestalo.)   

iv) Financování PhD studií: ke změně v dohledně době nedojde, nebezpečí, že vysoké 

školy budou muset financovat (ministerstvem zvýšená) stipendia, aktuálně 

nehrozí, neboť záměr byl vázán mj.  na novelu vysokoškolského zákona. Podle 

dostupných informací může být novela účinná nejdříve od ledna 2024.   

v) Pror. M. Vlach ustavuje univerzitní skupinu KaPR (Karlovka a PRopagace).  

vi) Je žádoucí co nejdříve vypracovat lokální/fakultní harmonogramy, mj. kvůli 

plánování mobility v rámci programu Erasmus+. Z: prod. V. Kuboň. 

vii) Specifický vysokoškolský výzkum (SVV): zatím nedochází ke změně a lze 

očekávat, že SVV poběží další tři roky podle stejných principů jako dosud. 

Rozdělení prostředků pro rok 2022 na MFF UK: prod. J. Sgall nabídl, že provede 

pracovní výpočet interního přerozdělení a výsledek pošle sekčním proděkanům 
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a prod. Z. Doležalovi. Poslouží to jako podklad pro rozhodnutí vedení fakulty, zda 

na fakultě přerozdělovat finance na SVV podobně jako dosud, nebo přejmout 

metodu rozdělení od RUK. 

Stalo se po KD: Vzhledem k malým rozdílům se přikláníme k rozdělení od RUK 

beze změn. 

viii) Pracovní skupina pro rovné příležitosti: pí tajemnice vyjasní spolu s prod. 

Z. Doležalem a vedoucím PERS zastoupení MFF UK, a sice s ohledem na to, že 

vloni v dubnu nominovala do téže/podobně zaměřené komise Mgr. T. Jančáka. 

Pokud by šlo o jinou/novou komisi, vyjádřil prod. Z. Doležal ochotu být do ní za 

fakultu navržen.   

Stalo se po KD: Na základě návrhu odborové organizace byl do skupiny fakultou 

nominován RNDr. Petr Dohnal, Ph.D., (KFPP). 

   

 

 

(B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Cena Schmidt Science Fellows: UK může nominovat až 5 kandidátů, podrobnosti 

o ceně byly v podkladech. Loni byly za MFF UK podány dva návrhy, přičemž dr. 

Tereza Ďurovcová byla vyhlášena finalistkou soutěže a pozvána k pohovoru.  

Výsledky budou vyhlášeny v červnu. Pro letošní soutěž prosí OVZS dostat návrhy 

do 22. 4. 2022, max. po jednom z každé sekce. Prod. Z. Doležal doplní tuto 

informaci o termín, do kdy přijímá návrhy RUK. Podle toho pak KD projedná 

návrhy za fakulty buď na zasedání, nebo per rollam.  

 

b) Univerzitní soutěž vysoce kvalitních monografií 2022. KD schválilo následující 

nominace (návrhy a seznam monografií byly v podkladech):   

i) Doubek, M - Jurčo, B (MUUK) - Markl, M (MU UK) - Sachs, I: Algebraic 

Structure of String Field Theory, Springer International Publishing, Cham, 

221 s., 2020 

ii) Rosen, A (UFAL) - Hana, J (UFAL) - Vidová Hladká, B (UFAL) - Jelínek, 

T (UFAL) - Škodová, S - Štindlová, B - Compiling and annotating a learner 

corpus for a morphologically rich language - CzeSL, a corpus of non-native 

Czech, Karolinum, Praha, 281 s., 2020.  

Prod. Z. Doležal dodatečně sdělí sekčním proděkanům termín pro dodání 

zpracovaných návrhů na OVZS. 

 

c) Univerzita Karlova se stala členem platformy Crowdhelix, pror. L. Krištoufek 

žádá o šíření této informace na fakultách; e-mail od RUK byl mezi materiály.  KD 

vzalo se souhlasem na vědomí, že kontaktní osobou za MFF UK bude PhDr. 

Ivana Herglová, Ph.D., (OGAP).  

 

d) GAČR 

i) Návrhy projektů: interní termín připadá na 24. 3. 2022. Navrhovatelé budou 

posílat návrhy projektů e-mailem vedoucím pracovišť a sekčním 

proděkanům k odsouhlasení, v kopii na OGAP. OGAP zahájí kontrolu 

návrhů.  

https://crowdhelix.com/
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ii) (Navazuje na bod Bcii zápisu z KD konaného 23. 2. 2022 a další.) Probíhají 

jednání o realizaci grantu Outgoing PIF, přesněji konzultace s daňovým 

poradcem. Vzhledem k tomu, že není dosud zaručeno, že částku za zvýšené 

životní náklady lze vyplácet v nezdaněné formě, byli všichni zájemci 

o přihlášku v této výzvě na rok 2023 a vedoucí jejich pracovišť upozorněni 

na to, že příspěvek může být vyplacen jako zvýšení mzdy s odpovídající 

povinností odvodů a daní. Prod. V. Dolejší v této souvislosti uvedl, že 

v matematické sekci bylo šest zájemců o tento grant, ale kvůli popsaným 

problémům požádají o standardní grant.   

 

e) Cena Neuron 

i) Informace obsažené v zápisu z KD konaného dne 9. 2. 2022 (bod B1e) se 

nezměnily, tzn. že návrhy na cenu Neuron lze podávat do 31. 3. 2022.  

Kandidáty nominují vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo 

představitelé výzkumných organizací, v případě „Ceny Neuron za propojení 

vědy a byznysu“ také zástupci komerčních subjektů a přímí investoři. Pokud 

by měla být nominace učiněna děkanem fakulty, přijímá děkan kompletní 

a předepsaným způsobem vypracované návrhy, opatřené vyjádřením 

podpory sekčního proděkana, do 29. 3. 2022. V době jednání KD měl děkan 

informaci o třech návrzích, ve všech případech je připraven je podat. 

Návrhy byly mezi materiály. Prod. J. Sgall sdělil, že v informatické sekci se 

připravují ještě dvě nominace na cenu pro juniorské pracovníky.  

Stalo se po KD: Děkan dostal podklady pro nominace včas a všechny tři 

návrhy dne 30. 3. podal.  

 

Prod. V. Dolejší  

f) Rada Cooperatia Mathematics řešila situaci v panelu GAČR P202 Matematika 

a Informatika. Dle sdělení členů panelu má panel 12 osob, z toho 6 matematiků 

a 6 informatiků, přičemž 3 z matematiků jsou z matematické sekce MFF UK, a 

tak je při projednávání návrhů z MFF UK matematická část panelu víceméně 

paralyzována. Rada se domnívá, že by bylo vhodnější při příští výzvě na podzim 

nominovat do panelu odborníky ze zahraničí. Otázkou je, jak je to s potřebou 

jejich prezenční účasti na jednáních. Řada jednání se nyní konala distančně. Po 

krátké diskusi děkan požádal prod. Z. Doležala, aby věc probral jak s GAČR, tak 

s předsedy panelů, s cílem zjistit jejich mínění.   

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Podpora studentů postižených důsledky války: otázky formuloval prod. M. Kulich 

písemně, byly ve společném úložišti. Na jednání sdílel zápis z právě skončené 

schůze s pror. Martínkovou na RUK. Závěry diskuse kolegia děkana: 

i) Fakulta využije možnost změnit pro uchazeče z Ukrajiny podmínky 

přijímacího řízení. Návrh připraví studijní proděkani na základě podkladů ze 

sekcí, přičemž sekce posoudí také své kapacitní možnosti, odvislé mj. od 

počtu již evidovaných přihlášek ke studiu. T: na 13. 4. 2022. 

ii) Poplatek spojený s přihláškou ke studiu bude uchazečům z Ukrajiny, kteří 

jej nemohou zaplatit, odpuštěn, resp. uhrazen z jiných zdrojů. 
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iii) Rozhodnutím vedení UK bude finanční podpora pro tzv. free movers činit 

15 tis. Kč měsíčně na osobu. Vztahuje se jen na studenty ukrajinských VŠ 

s ukrajinským občanstvím mající status uprchlíka a fyzicky přebývající 

v ČR. Další podmínkou UK je zapsání těchto studentů do SIS. K tomu prod. 

M. Kulich uvedl, že za splnění této podmínky budou do SIS zavedeni jako 

stážisté.  

iv) Na dotaz z KD ohledně přijímání ruských studentů prod. M. Kulich sdělil, 

že je v rámci mimořádného přijímacího řízení neočekává, neboť s vysokou 

pravděpodobností nebudou mít status uprchlíků.   

v) Prod. M. Kulich projedná s vedoucí STUD vypsání mř. přijímacího řízení 

s termínem např. srpen 2022. 

vi) Prod. M. Kulich obešle pracoviště fakulty e-mailem, ve němž požádá, aby 

se všichni potenciální ukrajinští zájemci o studium na MFF UK obraceli na 

něj jako na proděkana pro studijní záležitosti. Cílem je předejít informačním 

šumům. 

vii) Další informace by měl RUK poslat během příštích dní.  

(Stalo se po KD: Paní rektorka poslala metodické pokyny e-mailem 24. 3. 

2022.)  

 

Detaily prodiskutují děkan se sekčními a studijními proděkany po skončení KD.  

 

b) Vedení fakulty schválilo vyhradit letos ze stipendijního fondu fakulty 6 mil. Kč na 

podporu válkou postižených studentů. Uspořádání veřejné sbírky po diskusi 

(spíše) nedoporučilo, protože administrativa s tím spojená by podle vyjádření pí 

tajemnice znamenala další zátěž pro už beztak přetížená oddělení děkanátu (HO, 

OFS) a výtěžek by zdaleka nestačil na pokrytí potřeb.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Bez příspěvku. 

 

Děkan  

b) Pronájmy, zapůjčení prostor fakulty 

i) Pronájem Refektáře pro benefiční koncert (výtěžek z dobrovolného 

vstupného půjde ve prospěch Ukrajiny) za režijní poplatek 1500 Kč: KD 

schválilo.   

ii) Pronájem Strouhalovy posluchárny Českému klubu skeptiků Sisyfos na 

předávání Bludných balvanů dne 27. 5. 2022: KD žádost o pronájem 

schválilo včetně toho, že souhlas bude provázet děkanův dopis žádající 

organizátory, aby ceremoniál proběhl korektně a s grácií. V opačném 

případě by vedení fakulty muselo případné příští zapůjčení prostor fakulty 

znovu zvažovat.  

iii) Uspořádání tradiční studentské slavnosti Beánie v prostorách fakulty: KD 

souhlasilo, za obdobných podmínek jako v minulosti. Nutným 

předpokladem samozřejmě je hygienická situace ve státě.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
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Prod. L. Skrbek 

a) KD schválilo instalaci věšáků do budovy IMPAKT: šatní stěny s háčky do 

poslucháren s cihlovou vyzdívkou (6 ks), samostojné věšáky na kabáty do 

poslucháren se sádrokartonovými stěnami, oboje jako neinvestiční stavební akci 

SB v odhadované ceně 80 tis. Kč. Děkan doporučil informovat o instalaci arch. 

Jaroše. Stalo se po KD: arch. Jaroš neměl námitek. 

 

b) (Navazuje na bod B4c zápisu z KD konaného 23. 2. 2022.) Prod. L. Skrbek 

zmínil, že požadavky na další prostory vznikají nejen na děkanátu, ale i na 

pracovištích fakulty; jejich potřeba přímo souvisí s udělenými ERC granty, 

momentálně na KCHFO v souvislosti s projektem dr. M. Kozáka (viz také bod 

C1f tohoto zápisu). Případnou změnu ve využití studentské počítačové laboratoře 

v budově Ke Karlovu 3 děkan doporučil projednat nejprve se SKAS, jednání pí 

tajemnice se studentskými zástupci se plánuje osobně zúčastnit.  

Stalo se po KD: Jednání SKAS, na které byl zařazen i bod o počítačové 

laboratoři, bylo naplánováno na 12. 4. 2022. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Příprava kariérního řádu MFF UK: nazrává doba na sepsání návrhu opatření 

děkana. Děkan počítá se spoluprací sekčních proděkanů a pí tajemnice, účast 

v pracovní skupině nabídne akademickému senátu (po jednom zástupci ZK a SK) 

a odborové organizaci. První schůzku skupiny děkan plánuje na počátek dubna.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Místo konání DOD: po zvážení možností a s nimi se pojících ne/výhod rozhodlo 

vedení fakulty uspořádat letos DOD v areálu Troja, přičemž těžiště programu 

bude situováno do IMPAKT. Teprve zkušenost ukáže, nakolik dobré rozhodnutí 

to bylo. K námětu, který tlumočil děkan, totiž konat DOD v sobotu, se prod. M. 

Žák vyjádřil spíše odmítavě, podobně smýšleli proděkani J. Sgall a V. Kuboň. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. V. Dolejší 

a) Stříbrné pamětní medaile MFF UK: KD schválilo návrh na udělení medaile třem 

jubilantům z matematické sekce. Podrobná zdůvodnění byla předem k dispozici. 

Medaile předá děkan při vhodné příležitosti. 

 

Děkan 

b) Slavnostní ceremoniály v Karolinu 

i) Udělení čestného doktorátu UK prof. Davidu N. Weisstubovi v úterý 5. 

dubna 2022 od 14:00: děkana zastoupí prod. Z. Doležal, využití dalších 

dvou pozvánek, do taláru, zajistí sekretariát děkana.   
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ii) Slavnost k výročí založení Univerzity Karlovy ve středu 6. dubna 2022 od 

15:00: zúčastní se děkan a prod. Z. Doležal.  

 

 

(C)    PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Změna časového plánu: příští zasedání vědecké rady fakulty se bude konat ve 

středu 13. dubna 2022.  Na programu jednání budou mj. habilitační řízení dr. 

Kolorenče a návrh na jmenování doc. Kružíka profesorem. Jestliže to situace 

dovolí, bude se zasedání VR konat presenční formou. 

 

b) Ke dni 1. 4. 2022 bude jmenován docentem Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.   

 

c) Závěrečné zprávy o řešení projektů Primus: interní termín pro odevzdání má 

datum 24. 3. 2022.  

 

d) Projekty Cooperatio byly děkanem MFF UK signovány, poté odevzdány na 

RUK, resp. odeslány k podpisu na spoluřešitelské fakulty. 

 

e) GAČR 

i) Mezinárodní projekty s Německem: Univerzita Karlova získala celkem šest 

agenturou podpořených projektů, z toho dva projekty jsou z MFF UK, a sice 

granty řešitelů doc. Z. Hlávky a doc. M. Kopy.   

ii) Dodatečnou finanční podporu získaly projekty dr. I. Khalakhana, doc. 

M. Hladíka a prof. P. Heřmana.  

 

Děkan/prod. Z. Doležal 

f) Ve vyhlášených výsledcích ERC Consolidator Grant figuruje jen jediný odborník 

z českých institucí (P. Plevka, CEITEC): 

https://www.ceitec.cz/pavel-plevka-ziskal-prestizni-erc-consolidator-grant-

evropske-vyzkumne-rady/t10925 

ERC Consolidator Grant však dostal také S. Žitný, absolvent magisterského studia 

informatiky na MFF UK z roku 2005, dnes v Oxfordu, viz: 

https://www.cs.ox.ac.uk/standa.zivny/zivny-cv-short.pdf 

https://www.jesus.ox.ac.uk/computer-science-fellow-awarded-five-year-e2m-

erc-consolidator-grant-naasp/ 

 

Stalo se po KD: ERC Starting Grant získali dva pracovníci MFF UK, dr. M. 

Kozák z KCHFO a dr. T. Verhagen, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/na-matfyz-putuji-dva-granty-erc 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Žádný příspěvek.  

 

https://www.ceitec.cz/pavel-plevka-ziskal-prestizni-erc-consolidator-grant-evropske-vyzkumne-rady/t10925
https://www.ceitec.cz/pavel-plevka-ziskal-prestizni-erc-consolidator-grant-evropske-vyzkumne-rady/t10925
https://www.cs.ox.ac.uk/standa.zivny/zivny-cv-short.pdf
https://www.jesus.ox.ac.uk/computer-science-fellow-awarded-five-year-e2m-erc-consolidator-grant-naasp/
https://www.jesus.ox.ac.uk/computer-science-fellow-awarded-five-year-e2m-erc-consolidator-grant-naasp/
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/na-matfyz-putuji-dva-granty-erc
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Prod. V. Kuboň 

b) Pror. M. Martínková připravila finální text stanoviska UK k novele zákona 

o pedagogických pracovnících a poskytla tento materiál ČKR. Připomínky 

didaktiků z MFF UK byly v materiálu zohledněny. 

c) Na RVH byly odeslány opravené kontrolní zprávy za doktorské studijní programy 

Matematika se zaměřením na vzdělávání a Deskriptivní geometrie se zaměřením 

na vzdělávání. 

 

d) Národní plán obnovy: projektová žádost za UK byla projednána v KR UK i RKR 

UK, po projednání Správní radou UK dne 29. 3. 2022 bude postoupena na 

MŠMT.  

 

Děkan 

e) Děkan převzal záštitu nad ústředním kolem 71. ročníku Matematické olympiády, 

dne 20. 3. 2022 se v Teplicích zúčastnil spolu s prod. V. Kuboněm slavnostního 

zahájení a přislíbil udělit cenu za originální řešení problému. Děkan ocenil péči, 

kterou studentům a matematické olympiádě věnuje doc. T. Bárta z KMA.  

Stalo se po KD: Děkan na návrh poroty ústředního kola MO udělil dvě ceny za 

originální řešení problému: po jedné v kategoriích A a P.  

 

f) Industriální Ph.D. student: návrh smlouvy ještě stále prochází připomínkami, 

zabývá se jím skupina složená z děkana, prod. J. Sgalla, doc. M. Nečaského a doc. 

M. Vlacha. Po bilaterálních jednáních je na 29. 3. 2022 dohodnuto prezenční 

setkání za účasti děkana, prod. J. Sgalla, doc. M. Nečaského, Ing. B. Joudalové 

a právníka Mgr. Chrásky. Cílem je dospět ke konečnému znění dokumentu.  

 

g) Úprava cen v restauraci Profesní dům. Předseda SKAS vzal bez námitek na 

vědomí informaci, že podle předběžné domluvy s nájemkyní pí A. Starostovou 

dojde od 1. 4. t. r. k mírnému zdražení: o 10,- Kč na jedno jídlo/oběd. Podklady 

pro formální podchycení této úmluvy zaslal prod. J. Sgall tajemnici a fakultní 

právničce.   

 

Tajemnice 

h) Hlavně předsedovi SKAS byla určena informace, že tajemnice prodiskutovala s 

I. Pawlasovou a Ing. Bulíčkem možnost proškolit studenty fakulty z BOZP online 

formou; Ing. Bulíček probere s odborníky ÚVT UK možnost proškolení v rámci 

SIS.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Opláštění TL: ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel TDS/BOZP, a sice firma 

Project Management Service, s. r. o., se kterou byla podepsána příkazní smlouva. 
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KD vzalo toto sdělení na vědomí včetně podrobnějších informací, např. že firma 

připravuje podklady pro předání stavby dne 25. 3. 2022. 

 

b) Byly podniknuty administrativní kroky k ukončení provozu fotovoltaické 

elektrárny umístěné na budově TL v Troji k 18. 4. 2022, aby mohla být odpojena 

a v první polovině května pak demontována a ekologicky zlikvidována.  

 

c) Stavební adaptace tzv. rotundy na MS (fáze I): proběhla instalace skleněných 

příček, postupně je dodáván nábytek.  

 

d) Ve výběrovém řízení na dodavatele úklidových služeb pro budovu IMPAKT byla 

úspěšná firma RPM Service s.r.o.  

 

e) Stavební adaptace zasedací místnost v suterénu budovy Ke Karlovu 3 pokračuje, 

zatím platí nový předpokládaný termín dokončení 19. 4. 2022.   

 

Děkan  

f) Praha: informace o plánovaných akcích města a developerů v oblasti Pelc-

Tyrolka, jak je zaznamenal na březnovém jednání RKR UK, předal děkan celému 

kolegiu. V plánu je mj. výstavba jednosměrné veřejné komunikace mezi budovou 

IMPAKT a dálnicí. Vedení fakulty bude vývoj sledovat, za univerzitu nyní jedná 

pror. P. Doleček.  

 

Koord. M. Vlach 

g) Partnerský program: prodloužení smlouvy MFF UK s Generali Českou 

pojišťovnou děkan podepsal 23. 3. 2022.  

 

h) Dny firem: web https://dnyfirem.matfyz.cz/ spuštěn, kapacita obou avizovaných 

dnů je již téměř naplněna, kromě firem se účastní i některé ústavy AV ČR. Další 

schůzka k webu Dnů firem proběhla toto úterý. Viz také bod C6d tohoto zápisu.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Do OGAP nastoupí od 1. 4. 2022 dvě nové referentky: 

i) Marie Křížková, která převezme agendu institucionální podpory vědy 

(PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, UNCE), agendu TAČR a agendu 

resortních programů (VVI, MPO, MV, MK, MZ); 

ii) nová referentka, která vzejde z právě probíhajícího výběrového řízení. Ta 

nahradí Ing. Markétu Svobodovou, t. č. ve výpovědní lhůtě, a převezme její 

agendu GAUK, SVV a programy MŠMT. V tomto případě bude využita 

nabídka personální agentury.  

Od 1. 5. 2022 by měla OGAP personálně posílit Ing. Kaprálová.  

 

b) KD vzalo na vědomí informace pí tajemnice k připravovanému školení řidičů 

a BOZP. Školení jsou plánována na měsíc duben, formou on-line. KJP pracuje na 

překladu textové části testů do AJ. Služba externí autoškoly přestane být fakultou 

využívána.   

 

https://dnyfirem.matfyz.cz/
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Zlaté promoce 23. 4. 2022: přípravy pokračují, registrováno je na 60 absolventů, 

probíhá třetí kolo oslovování potenciálních účastníků. Do slavnostního sboru 

přislíbili za MFF UK účast prof. Baumruk, doc. Zvára, prof. Němeček, prof. 

Šafránková, doc. Boček, prof. Sgall. OPMK prosí kolegium o zvážení účasti ještě 

jednoho reprezentanta.  

 

b) Den CŽV (též 23. 4. 2022): MFF UK se bude prezentovat stánkem (prezentující: 

dr. Halas) a doprovodným programem SPIE/OSA. Reklamní předměty na soutěže 

byly zaslány V. Noskové do UK Point. 

 

c) (Navazuje na bod C6b zápisu z KD konaného dne 9. 3. 2022.) Podklady pro 

kontrolu Finančního úřadu jsou připraveny, OPMK však stále vyjednává s MŠMT 

o zaslání kopií originálů některých dokumentů, které se však MŠMT nedaří 

nalézt. Pokud nebudou nalezeny, zašle OPMK příslušné dokumenty ve formě 

výpisu z automatických systémů MŠMT, tj. bez originálních podpisů. MŠMT v 

této věci nevyjadřuje přílišnou vstřícnost, originály nebyly nikdy dříve zasílány a 

vše bylo řešeno na bázi automatického systému. 

 

d) Pokračuje vývoj webu pro Dny firem, včetně složité vnitřní databázové struktury 

umožňující různé kategorie registrace, generování automatických dokumentů 

apod. OPMK upozorňuje, že rozdíl mezi výchozí představou a následnými 

cílovými požadavky je značný, což komplikuje i další webové projekty. V 

obdobných případech bude vhodnější předem lépe definovat cílový stav, o což 

OPMK tímto prosí. Grafikovi byl zadán návrh loga pro tuto akci v duchu 

vizuálního stylu Matfyz. 

 

e) OPMK děkuje za zaslání podkladů pro výroční zprávu fakulty za loňský rok. Ještě 

čeká na materiál z matematické sekce. 

 

f) Na Matfyz.cz byly zveřejněny první z řady gratulací 70/70. První přání vyslovil 

emeritní děkan prof. Kratochvíl, viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-jan-nbsp-kratochvil 

       následují  

RNDr. Martin Kozák, Ph.D., viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-martin-kozak 

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc., viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-vladimir-matolin 

Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-ondrej-dusek 

prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-josef-malek 

 

g) Natáčení filmu Beckenbauer v areálu Troja si vyžádalo dva přípravné dny navíc. 

OPMK se znovu omlouvá za komplikace, které kvůli tomu dolehly na dotčené 

vyučující; většinou byla situace přijata s pochopením.  

 

https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-jan-nbsp-kratochvil
https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-martin-kozak
https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-vladimir-matolin
https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-ondrej-dusek
https://www.matfyz.cz/clanky/70-70-josef-malek
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Děkan 

h) Cena Miroslava Petruska za rok 2021: podle oznámení od RUK (e-mail ze dne 22. 

3. 2022 adresovaný děkanovi) návrh z MFF UK nebyl k ocenění vybrán.  

 

i) Dne 18. 3. 2022 úspěšně proběhla soutěž Náboj, a sice on-line. 

 

j) Slavnostní předání cen Univerzity Karlovy se bude konat 12. 4. 2022 od 14:00 

hodin ve Vlasteneckém sále Karolina.  

7. RŮZNÉ 

 

Prod. Z. Doležal a tajemnice 

a) KD vzalo na vědomí informaci o vyřízení žádosti o informace týkající se 

spolupráce fakulty s čínskými institucemi, podané podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Tajemnice mj. ocenila úsilí kolegyň a kolegů z děkanátu, kteří podklady pro 

odpověď na dosti široce pojatou žádost zpracovali.  

 

 

Zasedání skončilo v 12:20 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 


