
           Zápis ze 3. schůze kolegia děkana konané dne 26. 9. 2022  

v budově IMPAKT v Troji 

v seminární místnosti N207, 2. patro 

(akademický rok 2022/2023) 

 

Přítomni: 

 

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

Skrbek, B. Svobodová (on-line), M. Žák (od 10:35) 

j. h. F. Zajíc za SKAS (do 10:24) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

a) Ve dnech 10. až 17. října 2022 děkana zastupuje proděkan prof. Z. Doležal. Příští 

zasedání kolegia děkana se přesouvá z 12. října na 19. října 2022.  

   

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) (Navazuje na bod B1a zápisu z KD konaného 14. 9. 2022) Nahlášení změn ve 

složení vědecké rady fakulty: sekce připravují potřebné podklady, finální dokument 

doladí děkan s proděkany Z. Doležalem a V. Dolejším.   

 

b) Vyhlášení jubilejního 25. ročníku Ceny Wernera von Siemense pro studenty, 

pedagogy a vědce technických a přírodovědeckých oborů v ČR: s ohledem na 

skutečnost, že návrhy v rámci kategorie Nejlepší pedagogický pracovník podléhají 

projednání v KR UK, prosí OVZS o zaslání nominací nejpozději do 10. 11. 2022. 

Požadavky na kladené na nominanty byly ve sdíleném úložišti kolegia. Kolegium 

doporučilo opakovat svůj minulý návrh na ocenění vybraného pedagoga z fyzikální 

sekce“. 

 

c) Cena RVVI pro nadané studenty za mimořádné výsledky výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací: KD doporučilo tři návrhy za MFF UK, bez 

pořadí důležitosti, materiály nominovaných byly k dispozici ve sdíleném úložišti. 

Návrhy vypraví OVZS, Z: prod. Z. Doležal.   

 

d) GAUK: bylo vyhlášeno 20. kolo soutěže GAUK, přihlášky nových projektů lze 

podávat od 3. 10. do 15. 11. 2022. OGAP pošle informaci fakultní veřejnosti, 

přičemž zjistí, zda SKAS plánuje zorganizovat seminář pro zájemce. Z diskuse 

vyplynulo, že seminář určený potenciálním žadatelům o grant připravuje na 18. 10. 

2022 SIAM (Ing. J. Hrabovský), nikoli SKAS; OGAP chystá seminář pro ty 

studenty, kteří už grant získali a budou jim užitečné rady, jak s financemi na projekt 

hospodařit.  
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro české i anglické studijní 

programy: návrh obou textů byl mezi materiály. Prod. V. Kuboň upřesní podmínky 

v tom smyslu, že písemný jazykový test se koná presenční formou, poté bude 

návrhy konzultovat s RUK. Výsledné znění bude předloženo ke schválení 

fakultnímu akademickému senátu na jeho říjnové zasedání.   

 

Prod. M. Kulich  

b) Schvalování (nehabilitovaných) školitelů doktorandů: prod. M. Kulich upozorní 

vědeckou radu na jejím říjnovém jednání, že při momentálním počtu vypsaných 

témat doktorských prací hrozí, že množství materiálů, které by měla VR probrat, 

bude nadměrné. (VR přijala dne 4. 5. 2022 usnesení, „že by si příště přála 

schvalovat pouze školitele a téma, bez ohledu na to, zda je znám student nebo ne“. 

Viz zápis z VR konané dne 4. 5. 2022, bod III.1.) 

Stalo se po KD: VR na svém říjnovém zasedání rozhodla, že po přechodné období 

bude projednávat zmíněnou agendu ještě „postaru“, mezitím dojde k pročištění 

seznamu vypsaných prací tak, aby v něm zůstaly jen skutečně aktuálně nabízené 

práce a agenda se dala zvládnout.   

 

c) Ceremoniály v Karolinu 

i) Imatrikulace ve čtvrtek 27. 10. 2022 v 9:00 (Informatika), 11:00 (Fyzika + 

programy vyučované v AJ), 13:00 (Matematika): zúčastní se děkan a prod. 

J. Sgall. Výuka v 1. roč. Bc. studia v tento den odpadá.  

ii) Bakalářské promoce 

− ve čtvrtek 10. 11. 2022 v 9:00 (OM), 10:30 (OM, MIT), 12:00 (FM, 

MMod, učitelství): děkana zastoupí prod. M. Kulich 

− v úterý 15. 11. 2022 v 9:00 (Fyzika), 10:30 (Fyzika, Informatika), 12:00 

(Informatika), 13:30 Informatika: na prvních dvou promocích děkana 

zastoupí prod. J. Franc, na dalších dvou pak prod. Z. Doležal.   

Sekční proděkani sdělí do 18. 10. 2022 pí Všechovské na STUD, kteří akademici 

se zúčastní promocí v taláru (na každý z obřadů jsou potřeba dva).  

 

d) Komise pro posouzení návrhů na Cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou 

a diplomovou práci obhájenou v akademickém roce 2021/2022: KD schválilo 

návrh prod. M. Kulicha, aby komise měla stejné složení jako vloni. Termín 

uzávěrky návrhů je 30.  9. 2022.  

Stalo se po KD: Děkan komisi jmenoval 27. 9. 2022.  

 

Děkan 

e) Prod. Kulich poslal sekčním proděkanům a děkanovi k náhledu předběžné výsledky 

studentské ankety. Pedagogové, navržení k ocenění, budou vyhlášeni na zasedání 

VR MFF UK dne 5. 10. 2022.   

Stalo se po KD: Malá dokumentace ze slavnostního vyhlášení je na fakultním webu 

zde:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nejlepe-hodnoceni-pedagogove-

v-akademickem-roce-2021-2022#&gid=1&pid=2 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=486176&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003704025
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nejlepe-hodnoceni-pedagogove-v-akademickem-roce-2021-2022#&gid=1&pid=2
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nejlepe-hodnoceni-pedagogove-v-akademickem-roce-2021-2022#&gid=1&pid=2
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f) Zprávy o výsledcích testů studijních předpokladů: z podnětu SKAS a se souhlasem 

doc. L. Hanykové jsou na fakultním webu zveřejněny výsledky tzv. IQ testů 

prováděných na Albeři mezi studenty nastupujícího prvního ročníku, a to od roku 

2015.  Viz: 

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

dokumenty/zpravy-o-vysledcich-testu-stud-predpokladu 

 

g) S účinností od 1. 10. 2022 platí OR č. 33/2022, Změna opatření rektora č. 26/2022 

– Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023, viz:  

https://cuni.cz/UK-12134.html 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Přehled fakultních platebních karet a jejich využívání v období od 1. 1. do 31. 8. 

2022, jak ho poskytla KB, byl k dispozici předem. Objem plateb, které jsou 

prováděny kartami, je poměrně významný. KD vzalo na vědomí, že tajemnice 

nechá provést interní audit na platby kartou, na jehož základě pak připraví 

metodické opatření.  

 

b) (Navazuje na bod B3a zápisu z KD konaného dne 31. 8. 2022.) KD vzalo po diskusi 

na vědomí návrh fakultní náhradové komise a její doporučení ve věci finanční 

vratky na projekt PAC a předepsání částečné náhrady škody zaměstnanci fakulty. 

Zápis z jednání komise byl k dispozici v úložišti. Další kroky v této věci podnikne 

tajemnice s právničkou, vždy po konzultaci s panem děkanem.  

 

c) (Navazuje na bod B1c zápisu z KD konaného 8. 6. 2022.) Granty GAČR PIF 

Outgoing:  

i) tajemnice předložila návrh děkanova opatření stanovujícího příslušnou 

metodiku; 

Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření děkana č. 22/2022, Určení metodiky 

některých způsobilých nákladů projektu POSTDOC INDIVIDUAL 

FELLOWSHIP – OUTGOING, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-22-2022 

ii) cenu za zpracování stanoviska firmy Euro-Trend k problematice minimálních 

životních nákladů zaplatí ze dvou třetin RUK.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD schválilo návrh dislokačního výměru, který vyplynul z rekonstrukce zasedací 

místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3.  

Stalo se po KD: Příslušné opatření děkana je na webu zde: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-19-2022 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=486176&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003704025
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/zpravy-o-vysledcich-testu-stud-predpokladu
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/zpravy-o-vysledcich-testu-stud-predpokladu
https://cuni.cz/UK-12134.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-22-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-22-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-19-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-19-2022
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b) KD nedoporučilo, aby v podzemních garážích budovy IMPAKT mohla být 

zaparkována i vozidla nájemců, kteří mají sídlo v areálu Troja. Míst na parkování 

je obecně nedostatek, přednost musejí mít zaměstnanci fakulty.  

 

    Děkan 

c) Upozornění na zvýšení počet krádeží v budovách na Karlově a náměty na opatření, 

která by pomohla situaci zlepšit. Děkanův e-mail z 20. 9. 2022 dostalo celé 

kolegium. Děkan mj. poslal na RUK požadavek, aby výdejní centrum průkazek UK 

bylo přemístěno z budovy MFF UK, Ke Karlovu 3, do jiné univerzitní lokality. 

Dostal příslib, že věc bude zvážena, ale řešení si vyžádá čas. KD doporučilo zamezit 

vstupu do budov fakulty jinudy než okolo vrátnice. Jedinou výjimkou je postranní 

vchod umožňující přístup do podatelny. Vchod do budovy směrem od zahrady 

Ztracenka bude pouze na čip.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Bylo vydáno Opatření rektora č. 31/2022, výkon práce z domova (home office). Je 

účinné od 1. 10. 2022. Na webu si ho lze přečíst zde: 

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

 

Tajemnice 

b) KD projednalo návrhy na opatření děkana. 

i) Výnos obsahující závazné pokyny pro uzavírání, změnu a ukončení 

pracovního poměru na Matematicko-fyzikální fakultě: tajemnice předložila 

ke schválení finální návrh i změnovou verzi. 

Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření děkana č. 20/2022, Závazné pokyny 

pro uzavírání, změnu a ukončení pracovního poměru na Matematicko-

fyzikální fakultě, viz: 
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-

dekana/opatreni-dekana-c-20-2022 

 

ii) Výnos týkající se sjednávání dohod o provedení práce a dohod o pracovní 

činnosti: tajemnice předložila finální návrh i změnovou verzi.  

Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření děkana č. 21/2022, O sjednávání 

dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-21-2022 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Jednotný vizuální styl Univerzity Karlovy: přípis pror. M. Vlacha (čj. 

UKRUK/471291/2022 z 19. 9. 2022) vyřídí prod. M. Žák a vedoucí OPMK. KD 

vzalo na vědomí.  

 

b) Mechanismus prověřování firem a dalších partnerů fakulty z hlediska 

bezpečnostních rizik: po dohodě s doc. M. Vlachem bude řešit přímo Oddělení 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=486176&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003704025
https://cuni.cz/UK-11540.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-20-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-20-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-21-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-21-2022
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firemní spolupráce, reklamu a další partnery pak OPMK, které prověří danou 

společnost (především v systému Newton) a podle výsledku pak po zvážení požádá 

o spolupráci Mgr. R. Bindase z RUK. Děkan požádal sekční proděkany, aby na to 

upozornili v sekcích. Je velmi důležité o nových potenciálních partnerech fakulty 

důsledně informovat OFS, resp. OPMK.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Slavnostní zasedání akademické obce UK dne 10. 10. 2022 od 11:00 hodin, na 

kterém budou předány dva čestné doktoráty univerzity: děkan se ze zdravotních 

důvodů musí omluvit, na slavnosti ho zastoupí prod. Z. Doležal. Na fakultním 

koncertu, kterým budou dne 11. 10. 2022 uzavřeny oslavy 70. výročí založení MFF 

UK, děkana zastoupí také prod. Z. Doležal. (Registrace na fakultní koncert, 

pořádaný dne 11. 10. 2022 jako poslední akce pořádaná k letošnímu výročí založení 

fakulty, byla otevřena.) 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Fakultní nominace 17 odborníků do seznamu hodnotitelů NAU byly odeslány na 

RUK pror. J. Polákovi.  

 

b) Soutěž projektů MSCA Postdoctoral Fellowships: příjem přihlášek byl dne 14. 9. 

2022 uzavřen, výsledky budou známy na počátku roku 2023. Z fakulty byly podány 

3 projekty pro přijíždějící uchazeče (Nagpal Vipin z Indie se hlásí na KFKL, pánové 

Joel Swallow z Velké Británie a Luboš Bician ze Slovenska se hlásí do ÚČJF) a 

1 projekt na výjezd (Sophie Ju z KFPP se uchází o pobyt na Université Paris Cité). 

V případě, že by projekty nezískaly finanční podporu z EU a byly hodnoceny na 

70 % nebo výše, bude podána žádost o MSCA Fellowships CZ v rámci programu 

OP JAK. 

 

c) TAČR: Evropská partnerství jsou nový nástroj unijního programu Horizont Evropa 

pro mezinárodní spolupráci v kolaborativním výzkumu.   

Jsou otevřeny následující výzvy:   

i) Partnerství pro biodiverzitu, alokace 170 000 €, do 9. 11. 2022. 

ii) Water4All, alokace 700 000 €, do 31. 10. 2022. 

iii) CHIST-ERA Call Open Research Data, alokace 500 000 €, do 14. 12. 2022.  

 

Děkan 

d) VR UK dne 22. září 2022 výsledkem svého tajného hlasování schválila návrh na 

jmenování doc. RNDr. Františka Galloviče, Ph.D., profesorem pro obor Geofyzika 

(46 přítomných, 46 kladných hlasů). 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=486176&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003704025
https://www.tacr.cz/evropska-partnerstvi/
https://www.tacr.cz/program/partnerstvi-pro-biodiverzitu/
https://www.tacr.cz/soutez/water4all/call-2022/
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Stalo se po KD: 

e) Fond Junior: rozhodnutí o výsledcích předložených návrhů XV. Výzvy Fondu 

Junior (čj. UKRUK/479735/2022) poslal děkan sekčním proděkanům. Celá zásilka 

byla via ESSS předána vedoucí OVZS, v kopii prod. Z. Doležalovi.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Aktuální počty zapsaných bakalářských studentů k 22. 9. 2022 (včetně studentů 

přijatých v rámci zvláštního přijímacího řízení): 

 

FP IPP 

MOM

P 

MFM

P 

MIT

P 

MMO

P 

FMU

P 

MIU

P 

MDU

P 

MAU

P 

MFU

P 

MNU

P 

142 313 122 80 23 33 20 7 7 1 1 1 

 

Celkem 750 (loni 803, z toho FP 177, IPP 330, MOMP 128, MFMP 65, MITP 34, 

MMOP 33, FMUP 23, ostatní učit. 13). Očekává se zápis ještě několika jednotlivců. 

Děkan doplnil tyto informace sdílením výsledků přijímacího řízení, jak je má 

zpracované za poslední roky.  

 

Prod. V. Kuboň 

b) Vybrané části prezentace z konference MŠMT Dny vzdělávací činnosti vysokých 

škol k dopadům novely VŠ zákona z roku 2016 a k plánované reformě doktorského 

studia byly v úložišti. Analýzu hodnocení výuky v době covidu, kterou zpracovala 

Bc. M. Kokešová na základě výsledku univerzitního šetření, nahraje příležitostně 

prod. V. Kuboň mezi materiály ve společném úložišti. Obecně lze konstatovat, že 

podle provedeného šetření se kvalita hodnocené výuka konstantně lepšila přes 

všechna covidová období.    

 

Děkan 

c) SKAS provedla anketu o studiu mezi doktorandy a její výsledky zaslala děkanovi 

a studijním proděkanům. Téma bude diskutováno na výjezdním zasedání AS MFF 

UK. I tento dokument se dostane na úložiště KD. Prod. M. Kulich disponuje 

výsledky ankety pro doktorandy prováděné v rámci hodnocení výuky v roce 2021 

(a obecně v lichých kalendářních letech). Tato anketa sestávala z osmi otevřených 

otázek a slovní odpovědi studentů je obtížné přehledně shrnout. Tabulka 

s odpověďmi byla dána k dispozici členům KD a SKAS.  

 

d) (Navazuje na bod B2d zápisu z KD konaného 31. 8. 2022.) Termín pro zasílání 

návrhů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací 

činnost na vysoké škole pro rok 2022, byl prodloužen do pátku 14. října 

2022.  Návrhy na udělení ceny mohou podávat rektoři vysokých škol, děkani fakult 

vysokých škol, členové akademických senátů vysokých škol a fakult vysokých škol 

z řad studentů. Jedna navrhující osoba může v jednom roce podat maximálně pět 

návrhů.  

 

e) KD vzalo na vědomí zprávu, zatím neoficiální, že RVH UK schválila nový studijní 

program Science.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=486176&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003704025
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Stavební akce „Kulový blesk 2“ v budově Ke Karlovu 3 je téměř dokončena, práce 

se chýlí ke zdárnému konci, probíhá stěhování. Prod. L. Skrbek za to vyjádřil velké 

uznání správě budov. 

 

b) V první polovině října t. r. budou instalovány informační tabule v katedrálním 

objektu a popisky na jednotlivých fasádách všech objektů v areálu Troja.  

 

c) Začátek topné sezony v lokalitách Karlov, Karlín, Malá Strana a Troja se pojí 

s datem 26. 9. 2022. Výjimkou bude v Troji objekt tzv. Těžkých laboratoří, kde 

bude provoz kotelny zahajován postupně od 29. 10. 2022 a ke spuštění topné 

soustavy dojde po dokončení rekonstrukce budovy, tedy okolo 31. 10. 2022. 

V objektu IMPAKT se již topí.   

 

d) Dne 19. 9. 2022 proběhla v budově IMPAKT schůzka ohledně možnosti přepažit 

místnosti KSVI. Výsledek: dělicí příčka se stavět nebude, optické separace se 

dosáhne postavením zástěn/paravánů podle požadavku uživatelů.  

 

e) Podoba projektovaného vzorového osvětlení v historické posluchárně budovy na 

MS byla ze strany památkářů předběžně schválena, osvětlení se nyní vyrábí, jeho 

instalace má proběhnout koncem října t. r.  

 

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

schůzka zástupců VFN a MFF UK se uskutečnila. Podle sdělení VFN se letos velká 

investiční oprava neuskuteční. Bylo ale dohodnuto, že proběhne vytrasování 

kanalizace po povrchu, odstranění všech náletových dřevin po dané trase ve směru 

od volejbalových kurtů k nádvoří VFN a následná lokalizace spadiště pod terénním 

zlomem. Pokud se to podaří, bylo by možné i tuto šachtu spadiště zaizolovat, aby 

nedocházelo k podmáčení stráně a výtoku splaškových vod na sportoviště fakulty 

(příslušný e-mail reprezentanta VFN p. Paly měl prod. L. Skrbek k dispozici).  

 

g) Nová cesta na zahradu Ztracenka pod tenisovými kurty zatím sice není 

zkolaudována, avšak je přístupná. Brána se přes den nezamyká.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Elektronická aplikace „Výběrové řízení“, která umožňuje sestavení, schválení a 

zveřejnění inzerátu na pracovní místo, se vyvíjí. Do budoucna je plánován rozvoj 

této aplikace tak, aby podchytila celý proces předepsaný Řádem výběrového řízení 

UK. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=486176&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003704025
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Stalo se po KD: Mgr. J. Skalický poslal na pracoviště fakulty a také kolegiu děkana 

dne 5. 10. 2022 e-mail s pozvánkou na prezentaci aplikace a s nabídkou dvou 

termínů (12. 10. 2022 a 14. 10. 2022).  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Vrcholí přípravy oslav 70. výročí založení MFF UK, dolaďovány jsou technické 

a organizační detaily. 

Stalo se po KD: Malá dokumentace ze slavnostního zasedání v Karolinu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-oslavil-70-vyroci-sveho-

zalozeni 

 

b) Připravena účast MFF UK na Noci vědců (30. 9. 2022).  

 

c) Pokračují přípravy na veletrhy vzdělávání, Mgr. L. Veverka se zúčastnil 

koordinační schůzky na RUK, prezentace fakulty je v letošním roce koordinována 

s centrálním OVV RUK, díky čemuž by se mohlo uspořit na nákladech.  

 

d) Postupně jsou zveřejňovány medailonky finalistů Ceny Albertus, další přípravy 

průběžně pokračují. 

 

e) Vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka se zúčastnil semináře ke krizové komunikaci UK 

a jejích fakult. Obsah semináře měl spíše informativní ráz, zmíněna však byla 

plánovaná příprava tzv. Desatera mediální krizové komunikace na UK. 

 

f) Zahájena je propagace cyklu Přednášek z moderní fyziky (prof. J. Podolský), 

informace budou rozesílány i nadále v rámci elektronické komunikace fakulty. 

 

g) Podmínky přijímacího řízení byly po technické stránce upraveny tak, aby je bylo 

možné bez problémů zobrazit na webu MFF UK; bude zveřejněno na pokyn STUD. 

 

h) Vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka byl osloven Výborem pro spolupráci s CERN, 

aby moderoval 12. 10. 2022 odpolední setkání s politickou reprezentací, setkání 

pořádané ke 30. výročí české účasti v této instituci. Nabídku nakonec přijal.  

 

i) Bc. D. Dupkala navazuje mezinárodní spolupráci pro FYKOS a Fyziklání, cílem je 

získat prostředky pro tyto akce z mimofakultních, zejm. mezinárodních zdrojů; 

jednotlivé kroky jsou předmětem dílčích jednání s děkanem a proděkanem pro 

PRopagaci. 

 

j) MŠMT vyhlásilo kapitolu na podporu soutěží v roce 2023. OPMK připraví žádosti 

v duchu předchozích let, plošně navýší jejich finanční objem o 10 %, nově bude 

žádat o podporu programátorské soutěže Kasiopea. Vzhledem k tomu, že dotační 

kapitola má jinou podobu než v předchozích letech, lze opět očekávat reálný pokles 

finančních prostředků z těchto zdrojů; detailům se věnuje dr. T. Bártlová. 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=486176&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003704025
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-oslavil-70-vyroci-sveho-zalozeni
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-oslavil-70-vyroci-sveho-zalozeni
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Stalo se po KD:  

k) Dopis pror. M. Vlacha obsahující informaci o práci Komise pro komunikaci a PR 

Univerzity Karlovy (KaPR) (čj. UKRUK/488315/2022) byl předán prod. M. Žákovi 

na OPMK.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Děkan podepíše dodatek k dohodě o spolupráci mezi MFFUK a iniciativou prg-ai 

(platnost stávajícího dokumentu vyprší 30. 9. 2022).   

 

b) Děkan podepsal dne 23. 9. 2022 Memorandum o spolupráci při vývoji počítačových 

her mezi MFF UK a FAMU.  

 

c) Prod. L. Skrbek zmínil informaci, kterou podala pí rektorka na minulém zasedání 

VR UK a která se týká financí pro vysoké školy na rok 2023, totiž že dosavadní 

jednání o navýšení rozpočtu vysokým školám byla zatím úspěšná jen částečně.   

 

d) Seminář Příčiny energetické krize a nástroje k jejímu řešení pořádaný 

hospodářským výborem PSP ČR ve spolupráci s AV ČR dne 2. 11. 2022: děkan 

nabídl účast členům KD, vedoucímu SB a také k šíření dalším potenciálním 

zájemcům. Osobně pozvání nemůže přijmout, má ve stejnou dobu již pevný 

program.  

 

e) Pozvánka na on-line setkání Protivlivové skupiny, na kterém Ing. Monika Kutějová 

z oddělení strategických informací a analýz NÚKIB přednese svou přednášku na 

téma Jak Čína využívá kyberprostor k dosažení svých geopolitických cílů, byla 

v materiálech. Setkání se koná ve čtvrtek 20. 10. 2022 v 13:00.  

 

f) Jarníkovskou přednášku dne 5. 10. 2022 přednese prof. RNDr. Josef Málek, CSc., 

DSc., pozvánka je na fakultním webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/pozvanky 

Stalo se po KD: Malá dokumentace z přednášky je rovněž na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/jarnikovska-prednaska-

profesora-malka 

 

g) Děkan provedl kontrolu plnění úkolů z předchozích kolegií.   

 

 

 

Zasedání skončilo v 11:47 hodin. 

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=486176&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003704025
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/pozvanky
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/jarnikovska-prednaska-profesora-malka
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/jarnikovska-prednaska-profesora-malka

