
Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 14. 9. 2022  

v zasedací místnosti ve druhém patře budovy Ke Karlovu 3 

(akademický rok 2022/2023) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, 

B. Svobodová, M. Žák 

j. h. V. Švandelík za SKAS a C. Matyska, oba do 10:45 

Omluven: Z. Doležal 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin.  

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

a) Děkan oznámí předsedovi AS MFF UK, že vedení fakulty nemá k projednání na 

případné zářijové zasedání (21. 9. 2022) zpracovaný žádný bod, a to ani v rámci 

důležitých sdělení vedení fakulty. Současně mu sdělí, že prod. V. Kuboň připravuje 

ke schválení podmínky přijímacího řízení do doktorského studia, s největší 

pravděpodobností pro zasedání senátu plánované jako výjezdní na 21. 10. 2022. KD 

za účasti zástupce senátu V. Švandelíka diskutovalo o možnostech svolání 

případného dalšího řádného jednání senátu v říjnu t. r.; o výsledku děkan rovněž 

zpraví předsedu AS.  

   

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal (korespondenčně) 

a) Vysoké školy a jejich součásti mají povinnost hlásit změny mj. členů vědecké rady 

uvedených v žádosti o akreditaci, viz Metodický materiál k povinnosti vysokých 
škol informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností, 
č. 203/2022, schválený 14. 7. 2022:  

https://nauvs.cz/attachments/article/87/RNAU-schvaleno-2022-203-

Metodika%20informacni%20povinnost%20VS.pdf  

Administrativně věc zajistí prod. Z. Doležal a OVZS, pokyny určené zejména 

sekčním proděkanům byly v úložišti. Na RUK je materiály třeba doručit do 31. 10. 

2022, a proto OVZS žádá dostat podklady do 21. 10. 2022, aby je mohlo připravit 

pro zasedání KD 26. 10. 2022. Oficiální přípis paní rektorky v této věci byl 

děkanem předán rovněž prod. Z. Doležalovi.  
 

b) Nominace odborníků do seznamu hodnotitelů NAÚ: MFF UK letos navrhuje 

celkem 17 odborníků, což je o 3 méně než posledně. Přehled návrhů byl 

v materiálech; děkan požádal zejména sekční proděkany, aby seznam podrobili 

pečlivé kontrole, protože ten původní nebyl prost chyb. OVZS žádá dostat úplné 

podklady do 15. 9. 2022, aby kompletní návrh mohlo poslat na RUK v předepsaném 

termínu 16. 9. 2022. 

 

https://nauvs.cz/attachments/article/87/RNAU-schvaleno-2022-203-Metodika%20informacni%20povinnost%20VS.pdf
https://nauvs.cz/attachments/article/87/RNAU-schvaleno-2022-203-Metodika%20informacni%20povinnost%20VS.pdf
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c) KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Doležala o incidentu při ubytování 

německých doktorandů, kteří v rámci česko-německé spolupráce financované 

bilaterálním projektem DFG-GAČR přijeli na třítýdenní stáž do laboratoří MFF UK 

v Troji. Pokoje na Koleji 17. listopadu, ve kterých měli být ubytováni, našli ve zcela 

nehygienickém stavu, a museli se přesunout do hotelu. E-mail s ilustračními 

fotografiemi, který poslal pracovník fakulty doc. Mysliveček řediteli Kolejí a menz 

UK, mělo kolegium k dispozici. Ze strany KaM UK přišla omluva a příslib, že 

zaplatí náhradní ubytování v hotelu. Jeden z doktorandů se přesto rozhodl 

odcestovat. Protože o věci je blíže informován prod. M. Žák, požádal ho děkan, aby 

zjistil podrobnosti ohledně omluvného dopisu studentům samotným a aby dal vědět, 

je-li potřeba ještě zvláštní dopis od děkana fakulty.   
Stalo se po KD: prod. M. Žák potvrdil, že dopis s omluvou a nabídkou kompenzací, 

který byl poslán vedoucí KaM, je postačující, a tedy zvláštní dopis děkana MFF UK 

není zapotřebí. 

 
 

Doc. C. Matyska 

d) OP JAK: doc. C. Matyska shrnul připomínky k projektovým fiším projektů UK ve 

výzvě Špičkový výzkum. Připomínky vzešly z kontroly na RUK. Příslušné soubory 

mělo KD v materiálech.   

i) Centrum pro analýzu a modelování přírodních ohrožení a rizik: byla 

doporučena výměna hlavního odborného manažera z PřF UK, ten následně 

z přípravy projektu odstoupil. O odstoupení z vedení výzkumného záměru 

(dále VZ) uvažuje také reprezentant z MFF UK. Zvažuje se redukce počtu 

VZ.  

ii) Rozvoj analytických a statistických nástrojů a nástrojů strojového učení ve 

společenskovědních disciplínách: doporučena výměna odborného manažera 

a případně i vedoucích VZ; žádoucí jsou odborníci mající zkušenosti 

s řešením mezinárodních grantů.  

iii) Centrum Kampus Albertov: doporučeno zvážit nominace jednotlivých 

vedoucích VZ, s tím, že je třeba demonstrovat excelenci ve výzkumu 

(zahraniční spolupráce, h-indexy). Pozor na úvazky: u vedoucích VZ by bylo 

dobré mít alespoň na 0,3 FTE (full time equivalent).  

 

e) Aktualizovaný seznam projektů připravovaných do výzvy Špičkový výzkum, u nichž 

MFF UK figuruje jako partner, byl v materiálech. Nově se připravuje projekt 

Matematika a informatika s aplikacemi; hlavním řešitelem je Matematický ústav 

AV ČR. O podíl na řešení mají zájem odborníci se sekcí matematické 

a informatické MFF UK, kontaktní osobou za část matematickou bude prod. 

V. Dolejší, informatická sekce svou kontaktní osobu teprve určí. Doc. Matyska 

připomněl, že finanční spoluúčast činí 5 %, režie 7 % (režie ale nelze „oddělit“ 

předem čili zakomponovat je do rozpočtu). Seznam odešle na RUK v předepsaném 

termínu 16. 9. 2022 vedoucí OGAP. Budou-li se věci vyvíjet očekávaným 

způsobem, tak do Vánoc 2023 bude známo, co fakulta v rámci výzvy Špičkový 

výzkum OP JAK fakulta získala.  

 

Děkan 

f) Kandidáti do Vědecké rady Grantové agentury ČR: KD vzalo na vědomí neformální 

sdělení, kterým pror. Krištoufek informoval děkana o výsledku projednání návrhů 

v Kolegiu rektorky UK. Za UK budou uplatněny dva fakultní návrhy, a sice na prof. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=468172&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003679867
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J. Hajiče a prof. J. Kalbáčovou Vejpravovou. Děkan předpokládá, že od RUK přijde 

ohledně nominací ještě oficiální sdělení. 

 

g) Výběr excelentních publikačních výsledků pro hodnocení vědy (Excellence2022): 

o selekci požádal Mgr. J. Kuča sekční proděkany e-mailem, poslal k tomu seznam 

publikací, ze kterých je třeba vybrat, a tabulku k vyplnění. T: do 30. 9. 2022. 

Fakultě byla stanovena kvóta celkem 27 položek; rozdělení mezi sekce navrhl 

vedoucí Knihovny takto: 13 z fyzikální sekce a po 7 do sekcí matematické a 

informatické.  Děkan při této příležitosti uvedl, že již delší dobu plánuje v kolegiu 

prodiskutovat lokální hodnocení vědeckých výstupů, kvůli tvorbě rozpočtu. A jako 

další parametr pro sestavení rozpočtu připomněl kompenzaci výuky mezi sekcemi.  

Stalo se po KD: Vedoucí knihovny Mgr. J Kuča oznámil e-mailem ze dne 3. 10. 

2022, který adresoval děkanovi, sekčním proděkanům a proděkanovi pro vědu 

a zahraniční styky, že výběr excelentních výsledků byl úspěšně dokončen; 

poděkoval rovněž všem zainteresovaným za spolupráci. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Návrh otevřít sdružené učitelské bakalářské studium kombinace Fyzika-

Informatika byl na podzim projednán s didaktickými katedrami fakulty, následně 

byly akreditovány změny ve studijním programu Informatika se zaměřením na 

vzdělávání. Uvedená kombinace je tedy připravena k otevření přijímacího řízení do 

ak. roku 2023/2024. Kolegium děkana vyjádřilo otevření studia podporu. 

Zveřejnění informací o nové kombinaci studia zajistí prod. V. Kuboň ve spolupráci 

s vedoucím OPMK.  

 

Prod. M. Kulich 

b) Fakultní studijní předpisy: prod. M. Kulich předložil k úvaze návrh na 

změny/úpravu výnosů či předpisů.  

i) Kolegium doporučilo návrh změn v pravidlech pro vypisování a zadávání 

bakalářských a diplomových prací, totiž schvalovat zadání výhradně 

elektronicky, bez tištěných ručně podepisovaných verzí. V první fázi (před 

zveřejněním tématu) téma schválí vedoucí pracoviště. Zadání tématu 

konkrétnímu studentovi schválí garant programu. Tím bude téma přiřazeno. 

SIS požadovanou funkcionalitu obsahuje, stačí ji jen aktivovat. Aby se dal 

návrh provést, bude třeba upravit Směrnici děkana č. 4/2019, pravidla pro 

evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. Novelu výnosu 

předloží prod. M. Kulich, zapracuje do ní ještě návrh změn v ustanovení 

o povinném počtu výtisků závěrečných prací (viz bod B2a) zápisu z KD 

konaného 31. 8. 2022).  

ii) Studijní proděkani společně vypracují a kolegiu k posouzení předloží návrh, 

jak ve fakultním předpisu podchytit postup pro případ, kdy student odevzdá 

závěrečnou práci, která zásadním způsobem porušuje stanovené požadavky.  

iii) Kodifikace možnosti studenta odstoupit od obhajoby, pokud je jeho práce 

v posudcích vedoucího i oponenta označena jako nevyhovující. Práce by 

v takovém případě byla hodnocena známkou „neprospěl“, ale obhajoba by se 

nemusela konat. Podobná ustanovení už mají některé z fakult UK (FF, PedF, 

PřF, FSV). Podobně jako v bodu sub ii) tohoto bodu požádal děkan, aby 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=468172&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003679867
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studijní proděkani společně navrhli a kolegiu předložili varianty řešení, 

ovšem až poté, kdy budou znát mínění SKAS. Příslušné podklady poskytl 

děkan zástupci SKAS V. Švandelíkovi, aby mohl s náměty seznámit studenty.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD schválilo následující rozpočtové úpravy.   

 

Odkud Kam Částka 

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky Bude 

provedeno dne  

RUK 300-01/300PROV 118 788 NIV Monografie 15.09.2022 

RUK 700-01/700PROV 316 900 NIV Školitelé, 1Q 2022 15.09.2022 

RUK 700-01/700PROV 367 600 NIV Školitelé, 2Q 2022 15.09.2022 

RUK 207-01/LCT 164 764 NIV Mzn. stud. programy 15.09.2022 

RUK 305-04/305207010 18 520 NIV Odměny 15.09.2022 

RUK 200-04/200COOP 416 891 NIV Odměny 15.09.2022 

RUK 300-04/300COOP 302 101 NIV Odměny 15.09.2022 

RUK 100-04/100COOP 344 642  NIV Odměny 15.09.2022 

Pozn.: V případě převodu prostředků za monografii jde o publikaci oceněnou v univerzitní 

soutěži vysoce kvalitních monografií za rok 2021; formální sdělení RUK o ocenění a jeho výši 

přišlo v květnu 2022. Výplatu odměny za oceněnou monografii (z matematické sekce) provede 

z účtu sekce proděkan V. Dolejší.    

 

b) Možnost vyměnit běžné finanční prostředky na kapitálové: požadavek lze předložit 

na RUK do 10. 10. 2022. E-mail od RUK přeposlala kolegiu pí tajemnice, spolu 

s žádostí o podklady do 5. 10. 2022. Věc se týká především sekčních proděkanů 

a proděkana pro rozvoj. Půjde-li o centrální prostředky, předloží tajemnice návrh 

na výměnu ke schválení na KD.  

 

Děkan 

c) Energetické úspory. MPO vydalo metodický pokyn, jak lze šetřit energie ve 

veřejných budovách, viz:  

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-

zpravy/2022/7/Manual_uspory.pdf 

KD se seznámilo s dosti podrobným materiálem od vedoucího správy budov, 

obsahujícím návrhy, kde a jak by bylo lze na energiích ušetřit, probralo i náměty 

vzešlé přímo z diskuse. Děkan osloví v dané věci pracovníky fakulty e-mailem, ve 

druhé polovině září; definitivní znění textu pošle ke schválení per rollam celému 

KD.  

Stalo se po KD: Děkan rozeslal e-mail dne 21. 9. 2022.  

 

d) (Navazuje na bod B2d zápisu z KD konaného dne 31. 8. 2022.) KD vzalo na vědomí 

informaci děkana o nových zjištěních v této věci a souhlasilo s jeho rozhodnutím 

nabídku nepřijmout.   

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=468172&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003679867
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2022/7/Manual_uspory.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2022/7/Manual_uspory.pdf
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) (Navazuje na bod B4d zápisu z KD konaného dne 31. 8. 2022.) Dodatek č. 2 ke 

Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce střechy a opláštění objektu TL Troja“ bude 

v blízkých dnech připraven k podpisu děkana. Zdroj financování byl s děkanem 

předem prodiskutován, jde o částku zhruba 8,5 mil. Kč navíc oproti původnímu 

předpokladu. (Dodatek č. 1 k téže smlouvě představoval zhruba 4 mil. Kč navíc). 

KD uzavření dodatku schválilo.  

Stalo se po KD: Děkan podepsal Dodatek č. 2 dne 30. 9. 2022, téhož dne byl 

dokument zveřejněn v Registru smluv. 

 

b) KD vzalo na vědomí informaci, že akce „Kulový blesk 2“ se chýlí ke svému 

zdárnému ukončení, a akceptovalo návrh příslušného dislokačního opatření děkana. 

Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření děkana č. 18/2022, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-18-2022 

 

c) KD vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o dlouhodobém výpadku systému 

OCTOPUS v budově Ke Karlovu 5 a o potížích s dodávkou náhradních dílů na 

servisní opravu. Neplánovaná odstávka systému způsobuje problémy, neboť na 

Karlově nelze provádět fyzikální experimenty, které jsou standardně systémem 

OCTOPUS cestou přes vrty chlazeny. Alternativní chlazení vodou z vodovodního 

řadu je drahá záležitost. Prod. L. Skrbek proto po dohodě se SB navrhl kvůli 

finanční úspoře dočasně omezit náročné fyzikální experimenty a umožnit do konce 

měsíce září jen ty zásadní, které lze vodou z řadu chladit. Počátkem října pak 

vyhodnotit efektivitu takového opatření. Fyzikální pracoviště bude informovat 

prod. J. Franc.  

 

d) Děkan nahrál do společného úložiště kolegia text pí náměstkyně Wildové týkající      

se energetické krize.   

Stalo se po KD: V souvislosti s nutností finančních úspor děkan požádal pracovníky 

fakulty, aby zvážili provádění všech energeticky náročných pokusů (náročných na 

vodu, plyn, elektřinu) a aby v případě plánování pokusů či měření s velmi vysokou 

energetickou náročností toto nahlásili energetikovi fakulty s předstihem cca 1,5 

měsíce (platí i pro provoz zkapalňovače v areálu V Holešovičkách). Viz děkanův e-

mail z 21. 9. 2022.  

 

Prod. J. Sgall 

e) Stavební akce v informatické sekci: prod. J. Sgall se zajímal o stav již delší dobu 

plánovaných akcí jako jsou přepažení velké místnosti v budově IMPAKT 

a pokračování adaptace tzv. rotundy v malostranské budově. Prod. L. Skrbek uvedl, 

že přepažení je problematické, jsou na něj různé názory a např. architekt ho 

nedoporučuje. Druhá část přestavby rotundy čeká na cenovou nabídku. Děkan 

doporučil, aby na příslušná jednání byl zván proděkan pro informatickou sekci.    

          

Děkan 

f) Zasedací místnost v suterénu budovy Ke Karlovu 3 je připravena k používání. 

Rezervovat ji bude možné v SIS, technicky to zajistí odd. PSíK.   

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=468172&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003679867
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-18-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-18-2022
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Tajemnice 

g) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „návrh zákona“), byl 

postoupen v rámci meziresortního připomínkového řízení na UK a RUK ho poslal 

tajemníkům fakult k připomínkám, s termínem do 23. 9. 2022. Tajemnice 

dokumenty poskytla kolegiu děkana, vedoucímu PERS a fakultní právničce. Za 

daných časových okolností děkan považuje tento bod spíše jako věc na vědomí.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Bez příspěvku.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) (Navazuje na bod B6a zápisu z KD konaného 22. 6. 2022.) Kalendář na rok 2023: 

výsledek hlasování členů KD vedl k závěru tištěný fakultní kalendář nepořizovat. 

K dispozici ke stažení z webu bude skládanka v pdf, ze které po vystřižení a slepení 

vznikne dvanáctistěn s kalendářem. Odkaz na link může doprovázet elektronické 

novoročenky. Z: OPMK. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Beánie dne 26. 10. 2022: kolegium schválilo žádost studentů o umožnění konat 

studentskou slavnost v prostorách fakulty. Podmínkou je pomoc studentů při úklidu 

a dohled organizátorů na umírněný průběh akce. Celkový úklid prostor po skončení 

Beánie zajistí správa budov 27. 10. ráno.   

 

b) KD vzalo na vědomí upozornění tajemnice na zvýšený počet krádeží v budovách 

na Karlově. Opatření, která by mohla o něco zlepšit bezpečnost před zloději, budou 

ještě předmětem jednání. Zkušenosti ukazují, že zajištění dveří čipy nebývá 

účinným řešením, protože jednak není možné znemožnit vstup např. uchazečům 

o studium, kteří před zápisem do studia ještě nemají ISIC ani čip umožňující vstup, 

jednak se nevítaní návštěvníci dokáží snadno vmísit do hloučků studentů. 

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Habilitace, profesury 

i) Slavnostní předání jmenovacích dekretů novým docentkám a docentům se 

bude konat dne 25. 10. 2022 od 12:00 v Karolinu. Děkana zastoupí prod. 

Z. Doležal. Jmenovací dekrety jsou připraveny také pro osm pracovníků MFF 

UK. Jsou jimi (bez titulů): A. E. Feldmann, J. Hanuš, J. Šaroch, I. Khalakhan, 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=468172&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003679867
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O. Pejcha, M. Žák, J. Prchal, P. Kolorenč (posledně uvedený byl jmenován 

docentem s účinností od 1. 7. 2022). 

ii) Na program VR UK dne 22. 9. 2022 bude zařazen návrh na jmenování doc. 

F. Galloviče profesorem pro obor Geofyzika. Jednání se za MFF UK zúčastní 

děkan.  

iii) Na KR UK dne 26. 9. 2022 budou zařazeny návrhy na jmenování dr. M. 

Běhounkové, dr. D. Heyrovského a dr. J. Proklešky docentkou/docentem. 

iv) Vědecká rada MFF UK dne 5. 10. 2022 bude mít na programu mj. návrhy na 

jmenování doc. M. Pokorného a dr. M. Vohralíka profesorem.  

 

b) Na RUK proběhla zajímavá přednáška na téma Case Studies on Counter Foreign 

Interference paní Lynne Cox, vedoucí oddělení vědy na Imperial College London. 

Za MFF UK se účastnili prod. Z. Doležal, vedoucí OVZS M. Menšíková 

a Bc. J. Suchomel. Prezentaci měli členové KD v materiálech.  

 

Děkan 

c) Ceny předsedy GAČR budou předány 29. září 2022 od 14 hod. v Refektáři 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.  

 

d) Stalo se po KD: Děkan poslal kolegiu e-mailem informaci, že novými členkami 

a členy RVVI jsou: PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., prof. PhDr. Dana Hamplová, 

Ph.D., prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA, prof. 

PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Ing. Miloslav Nič, Ph.D., prof. JUDr. Kateřina 

Ronovská, Ph.D., a prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Na webu fakulty jsou k dispozici anglické překlady informací pro studenty se 

speciálními potřebami, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/en/students/counselling/special-needs 

 

b) Na návrh SKAS provedl děkan změny v zastoupení studentů v poradních orgánech 

vedení fakulty, a sice: i) do Pracovní skupiny pro Fakultní školy jmenoval Mgr. 

A. Yaghobovou, ii) do Komise pro studentskou anketu jmenoval Mgr. A. Farkaše, 

M. Novotnou, Bc. V. Švandelíka a Mgr. A. Yaghobovou, iii) do Komise pro 

studentské granty jmenoval Mgr. A. Farkaše, Mgr. A. Yaghobovou, iv) do Ediční 

komise jmenoval Mgr. Lukáše Nowaka. Aktuální složení komisí je na webu viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=5 

 

c) KD vzalo na vědomí informace prod. M. Kulicha o závěrech schůzky studijních 

proděkanů, konané dne 12. 9. 2022.   

 

d) KD vzalo na vědomí informaci o počtu ukrajinských studentů přijatých ve 

zvláštním přijímacím řízení do bakalářského studia: studijní program Informatika 

v ČJ 52, Informatika v AJ 6, Fyzika 5, Finanční matematika 9, Obecná matematika 

4, Matematika pro informační technologie 8, Matematické modelování 4. Někteří 

uchazeči byli přijati do dvou a více programů. Zápis do studia se koná 21. 9. 2022. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=468172&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003679867
https://www.mff.cuni.cz/en/students/counselling/special-needs
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Prod. V. Kuboň 

e) Ve dnech 8. a 9. 9. 2022 proběhla konference Dny vzdělávací činnosti 

k problematice doktorského studia. Za MFF UK se konference zúčastnil prod. 

V. Kuboň. MŠMT ústy náměstkyně pro VŠ prof. Wildové potvrdilo, že se 

zavedením nového způsobu financování doktorského studia počítá s účinností od 

ak. roku 2024/2025. Finanční a legislativní parametry ještě nejsou definitivní, 

počítá se však s tím, že nová metodika se bude týkat jen nových doktorandů. 

Z debaty na konferenci také vyplynulo, že není definován obsah pojmu „profesní 

program“.  

 

Děkan 

f) (Navazuje na bod B2e zápisu z KD konaného dne 22. 6. 2022) Vypořádání 

připomínek k novele zákona o vysokých školách: informace byla v materiálech. 

Podnět z MFF UK ohledně možnosti snížit doktorandské stipendium byla 

zamítnuta. Děkan uvažuje o tom, že společně s doc. C. Bromem, členem AS UK, 

uplatní připomínku znovu, protože se domnívá, že nebyla dobře pochopena.   

 

g) Zpráva o výsledcích testů studijních předpokladů z matematiky pro posluchače 

1. ročníku MFF UK, provedených letos na Albeři (školní rok 2022/23) je mezi 

materiály na úložišti KD. Ve všech sledovaných skupinách došlo oproti loňskému 

roku ke zlepšení. Bc. V. Švandelík navrhl, aby výsledky za jednotlivé roky byly 

zveřejněny, např. na fakultním webu. KD proti tomu nemělo námitky, ovšem za 

předpokladu, že s tím bude souhlasit doc. L. Hanyková, která spolu s doc. H. 

Valentovou testy provádí a zpracovává.  

 

Zástupce SKAS V. Švandelík vznesl několik dotazů. 

h) K akci „Kulový blesk 2“: studentské respirium na Karlově je, jak sdělil prod. 

L. Skrbek, hotové, schází jen nábytek. 

 

i) Budou vyučujícím zaslány nějaké pokyny stran výuky, např. o případné distanční 

formě nebo o nahrávání přednášek? Děkan sdělil, že nikoli; teprve kdyby se reálně 

schylovalo k on-line výuce, vydá instrukce. Proděkan pro studijní záležitosti může 

svým dopisem doporučit vyučujícím, aby využili technických možností ve velkých 

posluchárnách a přednášky zaznamenávali.    

 

j) Termín zápisu studentů do předmětů je v SIS otevřen vždy od 00:00 hodin daného 

dne, což některým studentům připadá nevýhodné až obtížné. Vzhledem k tomu, že 

v harmonogramu akademického roku je určeno datum, nikoli hodina zápisu, 

považují nicméně studijní proděkani stávající systém za jediný možný. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Veřejné zakázky: finanční limit na právní služby advokátní kanceláře Schmitz 

& Partner (JUDr. M. Polický) je téměř vyčerpán, bude provedeno 10% zákonné 

navýšení. Současně fakulta vypíše novou veřejnou zakázku na právní služby, do 

konce tohoto září. Pí tajemnice požádala o nahlášení všech požadavků na vypsání 

veřejných zakázek.   

Stalo se po KD: Dodatek o 10% navýšení byl oběma stranami podepsán 4. 10. 2022. 
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b) Dynamický nákupní systém (DNS) na rok 2023: do poloviny října t. r.  budou 

shromážděny podklady k vyhlášení na další období.  

 

c) Pojištění majetku univerzity/fakulty: RUK žádá vědět do 19. 9. 2022, zda by měla 

fakulta zájem připojit se k celouniverzitní zakázce na centrální pojištění majetku, 

pokud taková bude soutěžena. Tajemnice sdělí, že MFF UK zatím ne.  

 

d) Hospodářské oddělení připravuje krátký návod vztahující se k nákupům zboží ze 

zahraničí a placení za něj. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

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

kanalizace VFN na Albertově: dne 13. 9. 2022 se z iniciativy MFF UK uskutečnila 

schůzka za účasti náměstka ředitele pro techniku a provoz VFN, jednalo se na ní 

o způsobu, jak definitivně odstranit průsak splaškových vod na pozemek fakulty. 

Vedoucí SB P. Michálek o tom sepsal zevrubnou zprávu a zaslal ji děkanovi 

a tajemnici. Oprava kanalizace je složitá věc a ani sebedůkladnější korespondence 

mezi oběma institucemi by na tom podle mínění prod. L. Skrbka mnoho nezměnila. 

Tedy se čeká na kroky ze strany VFN.  

 

b) Dne 16. 9. 2022 se má uskutečnit závěrečná prohlídka nově vybudované cesty, která 

propojuje zahradu Ztracenka a Albertovské schody. Pokud bude cesta zdárně 

zkolaudována, mohla by fakulta vstoupit v jednání s MČ Praha 2 o zrušení 

průchodu na zahradu přes pozemek MFF UK (podél západní fasády Ke Karlovu 3). 

Děkan se vyjádřil v tom smyslu, že zatím není potřeba něco měnit.  

 

c) Stavební akce "Havarijní oprava střešních plastik" proběhne, až ji schválí příslušné 

orgány. V jejím rámci dojde k záboru části chodníku a ulice Albertov podél budovy 

Ke Karlovu 5. Předpokládaný termín: říjen-listopad 2022.  

 

M. Vlach 

d) Partnerský program (PP) 

i) Oddělení firemní spolupráce (OFS) připravuje informační on-line setkání 

o PP. Osloveny budou fakultní kontaktní osoby v PP, ale nabídku na 

informování se o možnostech PP obdrží také pracoviště fakulty, pro případ 

nového zájmu o spolupráci s firmami.   

ii) Smlouvy s partnery: před podepsáním jsou smlouvy nové i obnovované.  

 

e) V přípravě jsou  

i) informační e-mail o akcích organizovaných OFS, v dohledné době ho 

oddělení rozešle; půjde např. o prezentace témat firem 20. 10. 2022, 

transferovou přihlášku nebo připomenutí inzercí; 

ii) plán akcí pro studentky a studenty na ZS 2022/23, např. seminář Ochrana 

duševního vlastnictví s dr. M. Machů nebo semináře pro rozvoj sociálních 

kompetencí studentů. 
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f) Podepsána je smlouva se společností Unity o kolaborativním výzkumu, obsahuje 

také pasáž o poskytování darů týmu doc. A. Wilkieho, z nichž se bude financovat 

industriální Ph.D. student (zaměstnanec).  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Juniorská Univerzita Karlova: na základě rozhodnutí vedení UK bude do programu 

zařazena přednáška Hrátky s pravděpodobností - teorie, simulace, aplikace. 

Pronese ji RNDr. Martin Holub, Ph.D., v termínu, který s ním přímo dohodne Mgr. 

Tyrpáková z RUK. 

b) Bez větších komplikací probíhají přípravy hlavních oslav 70. výročí MFF UK 

i) Propagační materiály jsou hotové, spuštěny různé registrace k podchycení 

účasti hostů, na slavnostní shromáždění v Karolinu byli pozváni též všichni 

docenti fakulty a další vybrané osoby. Dílčí kroky operativně konzultuje 

OPMK s vedením fakulty. – Děkan nechal na zasedání kolovat publikací 

70/70 a časopis Vesmír s přílohou věnovanou právě výročí MFF UK.  

ii) Výročí fakulty se bude věnovat další díl fakultního podcastu A. Farkaše, 

hosty budou emeritní děkani prof. Němeček a prof. Kratochvíl. 

iii) Na úterý 11. 10. 2022 je zorganizován fakultní koncert v Karolinu, účinkovat 

na něm bude houslista Pavel Šporcl za doprovodu komorního orchestru. 

Protože děkan bude s největší pravděpodobností na plánované hospitalizaci, 

osloví prod. M. Žák prod. Z. Doležala s žádostí, aby místo p. děkana koncert 

zahájil - prod. Doležal souhlasí 

 

c) Třetí ročník Ceny Albertus pokračuje, porota dokončuje výběr semifinalistů. 

Semifinále proběhne hybridně 6. 10. 2022 dopoledne na MFF UK, předpokládá se 

účast děkana a proděkana pro PRopagaci, v této věci by je měl kontaktovat předseda 

poroty doc. J. Dolejší. Předávání proběhne opět na galavečeru Českých hlaviček 

25. 10. 2022 v Brně. Na slavnostní vyhlášení přijal pozvání děkan fakulty.   

 

d) V koordinaci s oddělením pro vnější vztahy UK probíhají přípravy účasti MFF UK 

na veletrzích vzdělávání v ČR a SROV. Ve většině případů se daří částečně krýt 

náklady ze zdrojů RUK. 

 

e) Dotazníkové šetření mezi nastupujícími studenty započaté na Albeři pokračuje 

v rámci zápisu do studia také v Praze. Uzavření elektronických dotazníků je 

nastaveno na 20. 9. 2022.  

 

Děkan 

f) Dne 6. 9. 2022 zahájil svou činnost v prostorách Kampusu Hybernská projekt 

Didaktikon, za účasti JM rektorky UK a děkana MFF UK. 
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7. RŮZNÉ 

 

a) Návrh změny Organizačního řádu Správy budov a zařízení UK: vedení MFF UK 

nebude vznášet připomínky (dokumenty od AS UK jsou v materiálech).  

 

b) Děkan potvrdil svou účast na Slavnostním zahájení akademického roku 2022/2023 

vysokých škol České republiky, které se bude konat ve čtvrtek 6. října 2022 od 

16:00 ve Velké aule Karolina.  

Stalo se po KD: Dne 22. 9. t. r. požádal RUK jménem pí rektorky o šíření pozvánky 

na tuto slavnost mezi dalšími zaměstnanci a studenty univerzity. Účast je možné 

potvrdit prostřednictvím linku: https://forms.office.com/r/A99nf6Uka2  

 

c) Prod. L. Skrbek informoval, že doc. P. Svoboda přislíbil vypracovat zprávu o plnění 

PPSŘ. Je třeba vykázat také náklady na internacionalizaci; podklady mu k tomu 

poskytne vedoucí OVZS.   

 

d) Děkan provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání. Bude tak činit pravidelně. Po 

zasedání ještě požádal členy KD, aby pokud možno neprodleně předávali informace 

o závěrech jednání a úkolech z nich vyplývajících dále, typicky na příslušná 

oddělení děkanátu.  

 

 

 

Zasedání skončilo v 12:19 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=468172&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003679867
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