
           Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 25. května 2022  

distanční formou přes aplikaci 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. Žák 

j. h. C. Matyska, F. Zajíc (do 10:43).  

 

Jednání bylo zahájeno v 9:03 hodin.  

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Bez příspěvku.  

  

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Elektronické informační zdroje (EIZ): KD projednalo varianty závazné objednávky 

fakultou hrazených EIZ na období 2023-2025, podrobněji zdůvodněný materiál 

mělo v podkladech. Po diskusi zvolilo v obou předkládaných bodech druhou 

z variant.  

 

b) Monografie 2022: výsledky jsou na univerzitním webu, viz: 

https://cuni.cz/UK-11870.html 

Fakultou navržené publikace umístění nezískaly. Kolegium vzalo zveřejněné 

výsledky na vědomí, včetně toho, že úspěchu se těší i tisky, které jsou např. 

překladem titulů otištěných v lokálních časopisech. Možná jde o způsob 

redistribuce finančních prostředků v rámci UK; v tom případě se ale nabízí otázka, 

proč hovořit o „Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK“. KD vzalo na vědomí, 

že děkan napsal v tomto smyslu neformální e-mail p. prorektorovi.  

Sdělení o tom, že RUK poukázal fakultě příslušnou částku za monografii prof. 

T. Cipry Time Series in Economics and Finance, oceněnou v předmětné soutěži za 

rok 2021, bylo na fakultu doručeno v minulých dnech.  

 

Prod. J. Sgall 

c) KD souhlasilo s tím, aby do oborové rady GA UK byli za MFF UK navrženi 

následující odborníci: 

Jméno Pracoviště Sekce  Podsekce 

Mgr. Ján Antolík, Ph.D. MFF UK (KSVI) A INF 

RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. MFF UK (KSI) A INF 

RNDr. Petr Novotný, Ph.D. FI MUNI A INF 

doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. MFF UK (ÚFAL) A INF 

doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. FIT VUT v Brně A INF 

Ing. Jan Švec, Ph.D. FAV ZČU v Plzni A INF 

RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. MFF UK (FÚ UK) B FYZ 

doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. MFF UK (KCHFO) B FYZ 

RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. MFF UK (KMF) B FYZ 

https://cuni.cz/UK-11870.html
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Prod. Z. Doležal, děkan, koord. C. Matyska 

d) Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK): KD vzalo na vědomí informace 

o stavu vyhlášení projektů a dále o zájmu pracovníků MFF UK účastnit se přípravy 

návrhů. Jako podklady kolegiu sloužily materiály z RKR konaného 23. 5. 2022: 

dokument „Strategické priority UK pro operační program J. Á. Komenský 

a související dotační zdroje na léta 2022-2026 (resp. 2028) – 3. verze – výzva 

Špičkový výzkum“ a jeho příloha obsahující tabulku navrhovaných intervencí, ve 

které se „Špičkový výzkum“ uvádí jako jedna z tzv. strategických intervencí 

v rámci Priorit; k dispozici byla ještě tabulka nastiňující návrhy, kde by byla UK 

hlavním řešitelem a kde spoluřešitelem. Shrnutí děkana po RKR je následující. 

i) Projekty OP JAK ve výzvě “Špičkový výzkum” budou patrně moci podávat 

jen ty instituce, jejichž roční dotace na RVO činí alespoň 45 milionů. Projekty 

lze podávat s celkovým rozpočtem na 4 roky v rozmezí 50-500 mil. Kč. 

ii) UK bude moci podat maximálně 5 projektových žádostí. Bonifikovány budou 

projekty multidisciplinární, budou tedy vznikat větší konsorciální projekty 

(pro úspěch projektu je zřejmě nutné zapojit i subjekty mimo UK). 

iii) Podpořeno bude odhadem celkově cca 15-18 projektů. Navíc bude projekty 

nutno přiřadit k Ford, na základě toho bude probíhat hodnocení a podpořeny 

budou v prvním kole 1–2 projekty v každém Fordu. 

iv) Současný stav návrhů na oněch 5 projektových žádostí podávaných UK 

(1) Návrh projektu navazujícího na projekt NPO - plánované stavby 

Biocentra; zejména půjde o technologické vybavení. 

(2) Návrh projektu navazujícího na projekt NPO - plánované stavby 

Mephared; zejména půjde o technologické vybavení. 

(3) Návrh „humanitního“ projektu, navazující na projekty řešené v OP 

VVV s předpokládanou koordinací přes FF UK se zapojením dalších 

fakult. 

(4) Návrh projektu v oblasti společenskovědního výzkumu s předpokladem 

koordinace FSV UK, se zapojením dalších fakult a součástí v oblasti 

rozvoje analytických a statistických nástrojů a nástrojů strojového 

učení ve společenskovědních disciplínách. 

(5) Návrh projektu s předpokladem koordinace PřF UK a MFF UK 

v oblasti modelování přírodních globálních jevů a změn.  

Očekává se zapojení MFF UK do projektů sub (1), (4) a (5); co se týká 

projektu uvedeného sub (5), aktivně se jím momentálně zabývají děkani MFF 

UK a PřF UK.  

 

Fakulty jsou žádány, aby cestou odboru projektové podpory RUK průběžně 

informovaly vedení univerzity „o aktuálně zvažovaných zapojeních do přípravy 

návrhů projektů jiných žadatelů s cílem eliminace konkurenčních projektů 

a celkovou správu portfolia zapojení“.  

Předběžný harmonogram OP JAK uvedl a současně komentoval koord. 

C. Matyska. 

v) Avízo výzvy “Špičkový výzkum” se očekává v červnu 2022, vlastní výzva 

má přijít v červenci 2022. Lhůta pro podání přihlášek: odhadem leden 

2023. 

vi) Vedení UK do konce června t. r. připraví pro 5 připravovaných záměrů 

formulář „projektové fiše“ ke zpracování do konce srpna, zejména kvůli 

jednání s externími subjekty. Po vyhlášení avíza výzvy se uskuteční 

seminář k výzvě a ke zpracování projektových fiší. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=285472&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003452211
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vii) Součástí přípravy vybraných návrhů projektů, resp. jejich fiší bude také 

celkový plán komplementárního využívání různých zdrojů a výzev 

(tj. vztahu OP JAK a jiných nástrojů podpory), a to zejména pro řešení 

potřeb v oblasti přístrojového vybavení. 

Nyní panuje období čekání na červnové avízo výzvy. Děkan požádal sekční 

proděkany, aby pracovníci sekcí sledovali aktuální dění a informace vztahující 

se k OP JAK, aby pak byli připraveni reagovat/zapojit se. Ke 

kapacitním možnostem OGAP věnovat se administrování projektů operačních 

programů se vyjádřil prod. Z. Doležal skepticky, ještě to prodiskutuje s vedoucí 

oddělení dr. Z. Bubeníkovou. Řešení by se zřejmě dalo nalézt v osobách 

administrátorek těch projektů, jejichž řešení končí.  

Koord. C. Matyska informoval ještě o výzvě „Rozvoj infrastrukturního zázemí 

doktorských studijních programů“; plánované avízo v září, samotná výzva 

v říjnu (celková alokace 3 mld. Kč na investice do doktorského studia). 

Podmínky zatím známy nejsou. Jako každá z výzev, i tato bude potřebovat svého 

koordinátora a administrativní zázemí. A podstatné bude znát její podmínky.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Návrh úpravy Pravidel pro organizaci studia na MFF UK, který by umožnil 

rozdělené konání jednotlivých částí SZZ v navazujících magisterských studijních 

programech nejen na informatice, ale i na fyzice, nahrál prod. V. Kuboň do 

společného úložiště. Kolegium návrh věcně schválilo, po úpravě textu ve smyslu 

připomínek děkana ho prod. V. Kuboň připraví pro Akademický senát MFF UK. 

Text předtím pošle kolegiu k náhledu.   

 

b) KD souhlasilo s tím, aby prod. V. Kuboň zahájil jednání o smlouvě mezi MFF UK 

a PřF UK, jejímž předmětem bude spolupráce při provozování doktorského 

studijního programu Bioinformatika. Bude při tom věc konzultovat mj. s proděkany 

M. Kulichem a J. Sgallem.  

 

Prod. M. Kulich  

c) Cena Arnošta z Pardubic: kolegium schválilo podat návrhu na cenu za vynikající 

počin, a sice pro kolektiv organizátorů akce Přijímačky z matematiky pro SŠ 

nanečisto.   

 

d) Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných 

vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd 

České republiky: kolegium se seznámilo se dvěma návrhy a po krátké diskusi 

schválilo podat návrh na ocenění absolventky fakulty (konkrétně absolventky 

programu Algebra, teorie čísel a matematická logika).  

 

e) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy 

studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů: kolegium schválilo 

podat návrh na ocenění absolventky fakulty (konkrétně absolventky doktorského 

programu Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum).  

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=285472&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003452211
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f) Dodržování termínů pro odevzdání bakalářských a diplomových prací do SIS: 

kolegium vyslechlo podnět, ke kterému dospěl prod. M. Kulich po debatě s PhDr. 

P. Hoffmannovou, a souhlasilo s tím, aby prod. M. Kulich ve smyslu svého návrhu 

i diskusních příspěvků členů kolegia dále konal. Podstatou věci je nulová tolerance 

k překračování termínů (s výjimkou odůvodněných technických problémů).   

        

Děkan 

g) KD per rollam schválilo organizaci turnusů letošního seznamovacího kursu 

studentů prvního ročníku na Albeři: 

 

1. turnus:  Ne 28. 8. - Út 30. 8. Matematika  

 2. turnus:  Út 30. 8. - Čt    1. 9. Fyzika  

 3. turnus:  Čt   1. 9.  - So   3. 9. Informatika  

 4. turnus:  So   3. 9. - Po    5. 9. Informatika + Učitelství  

Pozn.: 4. turnus bude nakonec otevřen pro všechny studenty, ale až po naplnění 

jejich primárních turnusů. 

 

h) (Navazuje na bod B2e zápisu z KD konaného dne 11. 5. 2022 a volně na dopis 

náměstka MŠMT Velčovského ohledně mzn. sankcí vůči Rusku a Bělorusku.) Na 

dotaz prod. Z. Doležala, zda je něco známo o postoji vůči studentům z Ruska či 

Běloruska, resp. o případném omezení jejich přístupu ke studiu „rizikových“ oborů, 

děkan konstatoval, že nikoliv, žádná omezení ze strany vedení UK nebyla 

formulována.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD vyhovělo žádosti společnosti Alevia, a sice žádosti o slevu z nájemného za 

pronájem Refektáře pro uspořádání akce Výzkumné infrastruktury a jejich role 

v systému výzkumu, vývoje a inovací české republiky konané 18. 10. 2022 v rámci 

V. ročníku konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Více 

na webu zde: https://www.alevia.cz/konference/ MFF UK poskytne slevu ve výši 

35 % z plné ceny. 

 

Děkan 

b) KD projednalo návrh rozpočtu fakulty na rok 2022 a po zevrubném komentáři 

děkana doporučilo návrh předložit ke schválení fakultnímu akademickému senátu 

na jeho zasedání 8. 6. 2022. Podklady byly předem k dispozici.  

 

c) Kolegium schválilo následující obecné principy pro rozdělení dotace na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále DRKVO) cestou 

projektů Cooperatio. 

i) V souladu s čl. 3 odst. 3 Opatření rektora č. 18/2021 je 95 % dotace na 

DKRVO (včetně režie) rozděleno mezi jednotlivé vědní oblasti a obory, do 

nichž je fakulta zapojena, a to prostřednictvím rozdělení dotace třem sekcím 

fakulty. 

ii) Podíl jednotlivých sekcí na této částce je stanoven v poměru fixovaných 

procent z předchozího roku, tj. v poměru, v jakém byly mezi sekce rozděleny 

prostředky Progres v roce 2021. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=285472&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003452211
https://www.alevia.cz/konference/
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iii) Rozdělení částek, které budou takto přiděleny sekcím, na jednotlivé projekty 

Cooperatio řešené v příslušných sekcích, je určeno dohodou v rámci sekce, 

zejména dohodou sekčního proděkana, vedoucích příslušných pracovišť 

a členů rady toho kterého projektu Cooperatio.  

iv) Celkem 5 % z dotace na DKRVO je prostřednictvím tzv. „nástroje 

podporujícího strategické priority součásti v oblasti tvůrčí činnosti“ (čl. 3 

odst. 3 Opatření rektora č. 18/2021), dále jen „strategického fondu“, využito: 

(1) k financování 50 % částky, kterou se podílí řešitelé Primus/MFF UK 

na dofinancování těchto projektů (jde o cca 45 % „strategického 

fondu“); 

(2) k bonifikaci za projekty ERC řešené v roce 2022, určené pro danou 

sekci (jde cca o 30 % „strategického fondu“); 

(3) zbytek částky je rozdělen mezi sekce v dohodnutém poměru 2:1:1; 

tato částka je určena pro podporu strategických priorit dané sekce (jde 

cca o 25 % „strategického fondu“). 

Obecná pravidla pro dělení financí budou časem zveřejněna na fakultním webu, na 

stránce věnované projektům Cooperatio. Z: vedoucí OGAP.  

Stalo se po KD: V souladu s požadavkem, který plyne z Opatření rektora 

č. 18/2021, schválil uvedené principy rozdělení dotace na DKRVO Akademický 

senát MFF UK, a to body i), ii) a iii) na zasedání dne 25. 5. 2022, a bod iv) na 

zasedání dne 8. 6. 2022. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

Bez příspěvku. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy): děkan požádal sekční 

proděkany, aby mu své návrhy na vypsání standardních konkursů (typicky OA) 

poslali do 30. 6. 2022. Jde o pozice s předpokládaným nástupem od 1. ledna 2023. 

Prod. J. Sgall i letos navrhne, aby v srpnu děkan vypsal konkurs na místa AP1 

v informatické sekci. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

Bez příspěvku. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) KD schválilo návrh na udělení stříbrné pamětní medaile fakulty významnému 

jubilantovi z fyzikální sekce.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=285472&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003452211
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b) Krátce po svých devadesátých narozeninách zemřel dlouholetý pracovník Katedry 

geofyziky, čestný člen vědecké rady MFF UK a emeritní profesor Univerzity 

Karlovy prof. RNDr. Vlastislav Červený, DrSc.: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-vlastislav-

cerveny 

 

c) Zasedání kolegia děkana v pondělí 27. 6. 2022 se koná v Troji (od cca 13:30 hodin) 

v Kryopavilonu, předcházet mu bude společný oběd od 12:00. Zasedání bude mít 

charakter diskuse o koncepčních záležitostech fakulty a nebude z něj pořizován 

zápis. Od 16:00 se pak koná setkání zaměstnanců.  

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Soutěž Česká hlava 2022: návrhy posílá do hlavní kategorie, kterou je Národní cena 

vlády Česká hlava, rektor univerzity. RUK žádá dostat návrhy do konce června 

2022, OVZS do 3. června 2022; pracoviště budou obeslána prostřednictvím 

rozesílacího listu OVZS.  

 

b) Medaile Josefa Hlávky 2022: ocenění je spojeno s udělením nadačního příspěvku 

ve výši 75 000,- Kč; za UK podává návrh rektor; každá nominace by měla 

obsahovat podepsané zdůvodnění (cca jedna strana A4) a stručný životopis 

navrhovaného. RUK žádá dostat návrhy do konce června 2022, interní termín 

OVZS: 16. 6. 2022.  

 

c) Na zasedání VR MFF UK dne 1. 6. 2022 proběhnou tři habilitační řízení, uchazeči 

jsou dr. Běhounková, dr. Heyrovský a dr. Prokleška. Jednání vědecké rady 

proběhne hybridní formou.   

 

d) Technologická agentura ČR (TA ČR): v rámci programu Národní centra 

kompetence podala Fakulta strojní ČVUT projekt BOVENAC (Božek Vehicle 

Engineering National Center of Competence). MFF UK (KFPP) je jedním z celkem 

29 spoluřešitelů.   

 

e) ERC workshop dne 27. 5. 2022: pohovory žadatelů z MFF UK (StG a CoG). 

 

Děkan 

f) Druhé místo v soutěži Wernera von Siemense o nejlepší disertační práci za rok 2021 

získala absolventka MFF UK Mgr. Ivana Víšová, Ph.D., za práci The study on 

interactions of functional surfaces with biological systems, napsanou pod vedením 

RNDr. Hany Lísalové, Ph.D. (FZÚ AV ČR). 

 

g) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK: doporučená kritéria 

univerzity jsou předmětem revize skupiny pod vedením pror. J. Kuklíka. Postřehy 

a náměty z fakult jsou vítány do 30. 6. 2022. Z: prod. Z. Doležal.  

Stalo se po KD: Dopis pror. Kuklíka byl na fakultu doručen 1. 6. 2022. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=285472&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003452211
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-vlastislav-cerveny
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-vlastislav-cerveny
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h) Ke dni 10. října 2022 končí funkční období většině členů výzkumné rady 

Technologické agentury ČR. RVVI v této souvislosti schválila text výzvy 

k podávání návrhů kandidátů na 9 členek či členů této rady, s termínem pro zasílání 

přihlášek nejpozději do 31. července 2022. Výzva bude zveřejněna na webu 

www.vyzkum.cz. 

 

i) Některá čísla, týkající se státního rozpočtu „na vědu“ (částky jsou uvedeny v mld. 

Kč): 
 

 Skutečnost Plán 

 2022 2023 2024 2025 

Institucionální podpora ze státního 

rozpočtu 21,75 21,50 24,33 25,45 

z toho MŠMT 11,44 11,47 13,14 13,78 

z toho OP JAK 0,42 1,03 1,80 1,90 

z toho RVO 8,85 8,36 9,22 9,68 

       

Účelová podpora ze státního rozpočtu 17,32 17,84 19,33 19,77 

z toho MŠMT (SVV, ERC CZ…) 4,22 4,16 4,36 4,55 

z toho GAČR 4,55 4,53 4,80 5,02 

z toho TAČR 4,78 5,37 5,85 5,90 

       

Celkem inst. + účelová podpora 39,07 39,34 43,66 45,22 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Studentská anketa za letní semestr 2021/2022 bude studentům otevřena od 30. 5. 

do 16. 9. 2022.  

 

Prod. V. Dolejší 

b) Day of Doctoral Students matematické sekce se bude konat ve středu 29. června 

2022, viz:  

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~knobloch/DDS-M/2022/index.html 

Děkan by účastníky pozdravil na začátku, bude-li se tento konat ráno. Týž den se 

od 18 hodin koná univerzitní zahradní slavnost ve Valdštejnské zahradě.  

 

Děkan 

c) Licence Zoom, které hradí UK: nově se počítá s 50% podílem fakult. Očekává se 

dopis obsahující žádost o revizi stávajícího počtu licencí a stanovení licencí, které 

fakulta opravdu potřebuje. Podle děkanova odhadu půjde řádově o desítky tisíc Kč.  

 

d) Britské univerzity vbrzku ukončí svou účast v programu Erasmus. Hledají se další 

možné formy spolupráce. RUK upozorňuje, že britští studenti mohou používat 

Turingovo stipendium i pro akce, pořádané mimo Velkou Británii; je o tom možno 

uvědomit britské studenty, kteří plánují účast na našich konferencích. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=285472&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003452211
http://www.vyzkum.cz/
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~knobloch/DDS-M/2022/index.html
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

i) Jednotný ekonomický systém UK: KD vzalo na vědomí informaci o postupu prací. 

RUK oceňuje aktivní přístup MFF UK a některých dalších fakult.  

 

Děkan 

b) Od 16. 5. 2022 funguje upravený elektronický modul žádanek v systému Verso. 

Podle sdělení tajemnice nejsou zatím známy žádné stížnosti nebo negativní reakce 

uživatelů.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Stavební a rekonstrukční akce, opravy: KD vzalo na vědomí krátké situační zprávy.    

i) Datovou schránkou byla doručena zpráva o schválení rekonstrukce 

Albertovských schodů. Fakulty se to dotkne ve spojitosti s rekonstrukcí plotu, 

finanční náklady se projeví nejspíš až v příštím roce.    

ii) Kanalizace na volejbalových kurtech: SB podniká poslední pokus o lokální 

opravy. Teprve na základě výsledku bude sepsán dopis řediteli VFN, jak bylo 

uloženo na minulém KD.  

iii) Opláštění a oprava střechy TL v Troji: stavební práce znesnadňuje současné 

větrné a deštivé počasí.   

iv) Adaptace zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3: přestavovací 

stěna je instalována, pro její používání bude zřejmě třeba poučené obsluhy. 

Děkan by rád věřil, že zasedací místnost bude v kompletní podobě hotova 

před letními prázdninami tohoto roku.   

 

Koord. M. Vlach 

b) Dny firem 2022: na webu jsou doplněny informace o nedávno skončeném ročníku, 

viz: 

https://dnyfirem.matfyz.cz/2022) 

včetně linku na článek v UK Forum: 

https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8411-necekejte-az-dostudujete-

zacnete-sbirat-zkusenosti-z-praxe-jiz-pri-skole 

Studenti, alespoň soudě z výsledků ankety mezi nimi provedené, nejvýše hodnotili 

společnost Thermofisher, ta je zaujala nejvíce.  

 

c) Partnerský program (PP) 

i) Prezentace témat studentských prací v rámci PP proběhne dne 20. 10. 2022 

od 16 hodin. Program bude moderovat bude doc. M. Nečaský. Na úvod bude 

přítomen děkan, aby pozdravil přítomné účastníky akce. Odpoledne 

pravděpodobně proběhne i přednáška zajímavé zahraniční osobnosti se 

zkušenostmi z transferu poznatků; v této věci jedná skupina ve složení prof. 

K. Mathis, pror. M. Vlach a vedoucí OFS Ing. B. Joudalová. 

ii) Setkání partnerů dne 30. 5. 2022 se zúčastní zástupci odhadem 20 firem. Mj. 

obdrží certifikát o partnerství, podepsaný děkanem.  

Stalo se po KD: více na univerzitním webu zde: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=285472&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003452211
https://dnyfirem.matfyz.cz/2022
https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8411-necekejte-az-dostudujete-zacnete-sbirat-zkusenosti-z-praxe-jiz-pri-skole
https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8411-necekejte-az-dostudujete-zacnete-sbirat-zkusenosti-z-praxe-jiz-pri-skole
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https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15759&locale=cz 

iii) Některé z končících smluv o partnerství budou obnoveny, vedle toho 

probíhají jednání s novými zájemci o vstup do PP.  

 

Děkan 

d) KD vzalo na vědomí, že česká vláda schválila výstavbu Biocentra a Mephared a že 

navýšila vládní rozpočet pro tyto stavby o (donedávna spornou) DPH. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD vzalo na vědomí informaci o modulu od firmy Elanor, a.s., modulu vztahujícím 

se k evidenci pracovní doby, o který má MFF UK zájem. Zájem má rovněž RUK, 

a kdyby fakulta přijala úlohu pilotně modul testovat, nabízí RUK uhradit jí část 

nákladů na pořízení. Tajemnice po konzultaci s vedoucím PERS, vedoucím PSíK, 

Mgr. J. Skalickým a dr. P. Zakouřilem doporučuje nabídku přijmout. Děkan to 

akceptoval; přeje si být včas informován, jaké nároky by nový modul žádal od 

pracovníků fakulty, případně dalších pracovníků.   

 

Prod. Z. Doležal 

b) Personální situace na OGAP: od 1. 6. 2022 bude dvěma projektovým manažerům, 

kteří dosud pracují na oddělení na částečný pracovní úvazek, tento úvazek zvýšen. 

Převezmou agendu Ing. L. Čermákové, a sice takto: Ing. Š. Sedláčková UNCE, 

MŠMT, MZd, MK; Ing. P. Bažant, CSc., MBA, převezme Primus, TAČR, MV, 

MPO. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Výročí 70 let fakulty 

i) Redakci časopisu Vesmír byly předány kontakty na autory příspěvků (jsou 

jimi řešitelé ERC projektů na MFF UK) pro zvláštní přílohu k 70. výročí 

fakulty, dále základní informace k řešeným projektům ERC. Podoba přílohy 

bude i nadále průběžně konzultována s děkanem fakulty a proděkanem pro 

PRopagaci. 

ii) Na základě výběru děkanem fakulty byla zadána výroba reprezentačních 

propisovaček k 70. výročí (Pierre Cardin), dále bylo zadáno zpracování 

grafického pojetí publikace 70/70 (Studio NoBrother, Miloš Homola). 

 

b) Český rozhlas vznesl ústy/písmem redaktora zpravodajství Víta Kubanta několik 

dotazů k problematice sexuálního obtěžování na MFF UK; dotazy jsou součástí 

širšího průzkumu ČRo, necílí tedy pouze na MFF UK. Odpovědi byly zaslány 

v korektní a neadresné podobě; výsledný materiál není (k 20. 5. 2022) fakultě znám.  

 

c) Výročí fakulty (70) podruhé: 

i) Byly doplněny texty pro brožurku, která vyjde u příležitosti emise známky 

s motivem rotundy sv. Václava. Menší část nákladu brožury bude upravena 

pro přímé propagační účely fakulty. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=285472&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003452211
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15759&locale=cz
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ii) Výběr hostů zvaných k oslavám 70. let MFF UK: první verzi seznamu poskytl 

děkan, soupis bude předmětem úprav a doplňování ze strany OPMK. 

Pozvánky by děkan rád nechal rozeslat před letními prázdninami.   

 

d) Pokračují přípravy na účast MFF UK na Veletrhu vědy AV ČR (2.-4. 6. 2022), 

expozici naplní pokusy s dusíkem a další experimenty, dále budou prezentovány 

korespondenční semináře. 

 

e) (Navazuje na bod B6d) zápisu z KD konaného dne 27. 4. 2022.) Vedoucí OPMK 

Mgr. L. Veverka přijal členství v Komisi pro komunikaci a PR UK (KaPR). 

 

f) Probíhá komunikace s výrobci kalendářů, na příštím kolegiu bude představen užší 

výběr včetně cenových nabídek. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) (Navazuje na bod B5b zápisu z KD konaného dne 27. 4. 2022.) Zlatou pamětní 

medaili MFF UK převzal dne 18. 5. 2022 prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., dr. h. c. 

mult.  

 

Stalo se po KD: 

b) Bylo vydáno OP č. 21/2022, Pravidla pro přijímání a prošetřování oznámení 

protiprávního jednání spočívajícího v porušení práva Evropské unie 

(whistleblowing), účinné od 1. 6. 2022. Viz: 

https://cuni.cz/UK-11850.html 

 

 

 

Zasedání skončilo ve 12:13 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=285472&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003452211
https://cuni.cz/UK-11850.html

