
Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 19. 10. 2022  

v zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3 

(akademický rok 2022/2023) 

 

Přítomni: 

 

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

B. Svobodová, M. Žák 

j. h. M. Novotná (SKAS) do 10:49, P. Michálek (SB) od 10:55 do 12:33  

 

Omluveni: L. Skrbek (v zahr.) 

 

  

Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 

Tajemnice představila nového vedoucího HOSP Ing. Miroslava Dykase.  

 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

a) Závěry z RKR UK konaného 3. 10. 2022 poslal děkan e-mailem vzápětí po jeho 

zasedání.  

 

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Probíhá příprava návrhů OP JAK, výzva Špičkový výzkum. 

i) Georizika: jednání o rozpočtu (MFF UK a PřF UK), za MFF UK doc. Pišoft. 

ii) Elleder: příprava textu návrhu (MFF UK, PřF UK a 1.LF UK). Kampus 

Albertov. Za MFF UK sleduje doc. Stráský.  

iii) Rozvoj analytických a statistických nástrojů: příprava textu návrhu. (CERGE 

a spol., z MFF UK doc. Kopa, prof. Koucký) změna řešitele (nyní prof. Karel 

Janda).  

Prod. Z. Doležal upozornil, že OGAP může v případě nezbytné potřeby nabídnout 

administrativní pomoc, avšak rozhodně nemá volnou osobu, která by psala 

projekty. 

 

b) OP JAK, výzva č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských 

studijních programů (PhD. Infra): HPC serverovna v Troji. Návrh MFF UK 

aktuálně podpoří PřF a 2. LF (FaF UK odstoupila z důvodu nasměrování podpory 

do Kampusu v Hradci Králové), na MFF UK budou mít výzvu na starosti doc. 

P. Svoboda a dr. Z. Mašín; avízo výzvy se očekává v nejbližších dnech.  

Stalo se po KD: Doc. C. Matyska poslal kolegiu 21. 10. 2022 informaci z porady 

na RUK, která se týkala právě této výzvy.  

https://opjak.cz/vyzvy/avizo-vyzvy-c-02_22_012-rozvoj-infrastrukturniho-

zazemi-doktorskych-studijnich-programu/#dokumenty 

 

https://opjak.cz/vyzvy/avizo-vyzvy-c-02_22_012-rozvoj-infrastrukturniho-zazemi-doktorskych-studijnich-programu/#dokumenty
https://opjak.cz/vyzvy/avizo-vyzvy-c-02_22_012-rozvoj-infrastrukturniho-zazemi-doktorskych-studijnich-programu/#dokumenty
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c) Prod. Z. Doležal informoval, že postavení ELI Beamlines se změnilo, nově se stalo 

evropskou infrastrukturou a není součástí Akademie věd ČR. Manažerem PR 

zůstává nadále prof. Ing. I. Wilhelm, dr. h. c. mult. KD nemělo námitky proti 

uzavření memoranda o spolupráci mezi ELI a MFF UK, případně smlouvy, která 

by ošetřila i školení doktorandů. Návrh vhodného dokumentu připraví prod. 

Z. Doležal.  

 

Děkan 

d) Ve dnech 19. - 21. dubna 2023 přijede do Prahy na pozvání Učené společnosti ČR 

nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 2020 Reinhard Genzel. Dne 20. dubna 2023 

od 14:00 pronese přednášku v Modré posluchárně UK. Na dotaz prof. Jana Palouše, 

zda požádat hosta ještě o jednu přednášku, např. v pátek 21. dubna 2023 v 10 h., 

odpověděl děkan kladně a požádal prod. Z Doležala o zorganizování akce. Prod. 

Doležal se věci ujal. KD akceptovalo jeho návrh uspořádat přednášku raději 

v Refektáři než v budově IMPAKT, aby nebylo nutné rušit výuku.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Novela Studijního a zkušebního řádu UK k připomínkám (T: do 20. 10. 2022). 

Prod. V. Kuboň uvedl, že hlavní změny se týkají zavedení pravidel pro písemné 

státní zkoušky v čl. 9. Navrhované změny jsou v souladu s praxí, kterou dosud 

prováděla informatická sekce při písemných bakalářských státních zkouškách. 

Prod. M. Kulich doporučil požádat RUK o upřesnění, jak rozumět „veřejnosti“ 

státní zkoušky.  

 

Prod. M. Kulich 

b) Slavnostní ceremoniály v Karolinu 

i) Magisterské promoce ve čtvrtek 1. 12. 2022:  

 9:00 (Informatika), zúčastní se děkan,  

10:30 (Fyzika), zúčastní se děkan 

12:00 (Matematika), zúčastní se děkan  

13:30 (učitelství + směs), děkana zastoupí prod. L. Skrbek. 

ii) Rigorózní promoce v úterý 29. 11. 2022 ve 12:00: děkana zastoupí prod. 

V. Dolejší.  

Sekční proděkani sdělí do 24. 10. 2022 na STUD pí M. Opicové jména dvou 

akademiků, kteří se promocí zúčastní v taláru. Výběr provedou na základě 

informace ze STUD, ke kterým sekcím příslušejí promované osoby.  

 

c) Změna poplatku za doktorské studium v jazyce anglickém: podle stanoviska 

MŠMT není přípustné stanovit výši poplatku na 0 Kč (příslušné sdělení od RUK 

bylo ve společném úložišti), a proto KD schválilo poplatek ve výši 1000,- Kč, čímž 

se dosáhne jednotné výše na celé UK.   

 

d) Kapacita výuky češtiny pro cizince poskytované KJP dlouhodobě nepostačuje, a to 

nejen kvůli nutnosti jazykového vzdělávání čerstvě přijatých ukrajinských 

studentů. Je třeba rozšířit nabídku a kapacitu této výuky. Na tomto se shodli oba 

studijní proděkani i doc. P. Kolman. Kolegium doporučilo zvýšit, v rozumné míře 

a podle možností fakulty, rozpočet KJP na rok 2023 tak, aby bylo možné výuku 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
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češtiny pro cizince rozšířit. Návrh předloží vedoucí KJP. Letos se nedostává na 

výuku celkem šesti studentů, což se vyřeší jejich jazykovou výukou na FSV UK; 

náklady na to (odhadem 30 tis. Kč) uhradí MFF UK, nejspíš z děkanovy rezervy.  

 

e) Komise pro anketu podala návrh změn při zveřejňování výsledků ankety v SIS, 

podklad byl mezi materiály. Změny spočívají ve dvou bodech: 

i) Zveřejnění ankety jako „neveřejné“, výsledky budou dostupné pouze pro 

přihlášené do SIS (týká se i uživatelů z jiných fakult). 

ii) Vyučující může v odůvodněných případech požádat o nezveřejnění 

nepodepsané slovní připomínky k jeho osobě či předmětu. 

KD souhlasilo se změnou ve smyslu bodu sub i), tj. umožnit zobrazení výsledků 

ankety pouze uživatelům přihlášeným do SIS.  Nezveřejnění jednotlivých slovních 

připomínek bude nadále v kompetenci studijního proděkana, kterého o vymazání 

konkrétní připomínky může vyučující požádat před zveřejněním slovních 

připomínek v SIS. Tento závěr je také ve shodě s názorem SKAS.  

 

f) Koncept rozvoje pedagogických kompetencí pracovníků UK (viz úložiště). KD se 

shodlo v mínění, že navrhovaná koncepce je nepřijatelná, protože není dostatečné 

zdůvodněna a vyhodnocena, implikuje nepřiměřené personální a finanční nároky 

(předpokládá vznik nových oddělení na všech fakultách) a zasahuje do mnoha 

dalších oblastí, z nichž většina je v kompetenci fakult (kariérní řád, požadavky 

k habilitačnímu řízení, mzdová pravidla). KD doporučilo požadovat následující.   

i) Aby fakulty dostaly možnost podávat písemné připomínky k celé koncepci 

i k jednotlivým bodům její realizace, které budou standardním způsobem 

vypořádány (ne pouze formou diskuse u kulatého stolu). Diskuse u kulatého 

stolu na to nestačí. (Pozvánku na Kulatý stůl k rozvoji pedagogických 

kompetencí akademických pracovníků a doktorandů na Univerzitě Karlově 

poslala pí rektorka, akce se bude konat v úterý 1. 11. 2022 od 15:00 v Malé 

aule Karolina.) 

ii) Aby koncepce rozvoje pedagogických kompetencí nejprve prošla pilotní fází, 

která prokáže, že navrhovaný systém skutečně vede k lepším studijním 

výsledkům a větší spokojenosti studentů s pedagogickým působením 

vyučujícího. 

iii) Aby byla koncepce zacílena tam, kde je třeba výuku nejvíce zlepšit, tj. 

soustředit ji na osoby, které mají ve výuce problémy.  

Prod. V. Kuboň v diskusi navrhl odmítnout koncepci jako celek, případně po 

konzultaci s jinými fakultami univerzity. Kolegium doporučilo, aby děkan o mínění 

vedení fakulty zpravil dopisem rektorku UK. Text dopisu připraví prod. M. Kulich 

ve spolupráci s prod. V. Kuboněm, kolegium se k němu vyjádří per rollam.    

Stalo se po KD: Dopis byl rektorce odeslán a problematika byla široce diskutována 

na Kulatém stole k rozvoji pedagogických kompetencí, za účasti (z MFF UK) 

děkana a doc. J. Dolejšího. Rektorka poděkovala za konstruktivní připomínky 

a zdůraznila, že diskusi na dané téma nevnímá jako ukončenou. 

 

g) Analýzu důsledků oddělení částí SZZ v magisterském programu Informatika 

předložil prod. M. Kulich předem, podklady byly v úložišti, včetně autorova 

komentáře, jak byla analýza provedena a jak chápat její výsledky. Zdá se, že 

oddělení obhajoby od ústní části mělo jak pozitivní efekty (snížení propadovosti 

u jednotlivých částí), tak efekty negativní (snížila se celková úspěšnost).  Výsledky 

potvrzují obavu, že část studentů odkládá zbývající část SZZ (typicky obhajobu) 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
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tak dlouho, až studium vůbec nedokončí, a že možnost rozložení státnic může vést 

ke snížení úspěšnosti studia v jeho úplně poslední fázi. Prod. M. Kulich na zasedání 

uvedl ještě další jevy. Uvedl dále, že by měla být stanovena lhůta, do které musí 

student druhou část SZZ složit; pro první část SZZ, jde-li o ústní část, by neměly 

být potřeba kredity za diplomovou práci. Děkan konstatoval, že vyjasnění situace 

s počtem kreditů pro připuštění k první části SZZ, je-li tato ústní, považuje za velmi 

důležité. Diskuse bude pokračovat na výjezdním zasedání AS MFF UK. Materiály 

od prod. M. Kulicha poskytl děkan Studentské komoře senátu.  

 

      Děkan 

h) Pozvánka na diskusní setkání k hodnocení výuky studujícími na Univerzitě Karlově 

konané dne 1. listopadu 2022 od 17:00 hodin v Modré posluchárně (poslal pror. 

J. Polák e-mailem 14. 10. 2022) je mezi materiály v úložišti.  

 

i) Setkání určené k reflexi fungování koordinačních rad doktorských studijních 

programů proběhne 2. listopadu 2022 od 10. hod. v Malé zasedací síni Karolina 

RUK. Zúčastní se ho děkan a prod. V. Kuboň.  

Stalo se po KD: Na uvedeném setkání seznámil děkan pror. Krištoufka 

s problematikou financování stipendií doktorandů z různých zdrojů a také 

s problémem kumulování pracovních smluv doktorandů. 

 

 

M. Novotná, SKAS 

j) (Navazuje na bod C2j zápisu z KD konaného dne 14. 9. 2022.) Studenti volají po 

posunutí času pro svůj zápis předmětů do SIS, aby nemuseli čekat do půlnoci; např. 

20:00 hodin. Na několika fakultách UK to je zařízeno, takže informační systém to 

zřejmě umožňuje. Technické možnosti na MFF UK prověří odd. PSíK. Děkan 

promítl přehled, kterých pět fakult univerzity má pro zápis jinou hodinu. 

V harmonogramu akademického roku by v řádku s datem byl přidán slovní popis, 

stanovující hodinu.  

 

k) SKAS by uvítala schůzku oborových rad doktorského studia. Během 

nadcházejícího výjezdního zasedání fakultního akademického senátu plánuje 

prezentovat výsledky „své“ ankety o doktorském studiu. Děkan sdělil, že hovořil 

s pror. Krištoufkem a že koordinační rady doktorského studia budou v brzké době 

svolány cestou RUK, jako tomu bylo i v minulosti. Zástupci studentů budou 

přizváni.   

  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD schválilo opatření děkana, týkající se provedení inventarizace majetku 

a závazků na MFF UK. 

Stalo se po KD: Výnos byl vydán, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-24-2022 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-24-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-24-2022
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b) Pronájmy, nájemné, nájemní smlouvy 

i) KD dne 29. 9. 2022 schválilo per rollam pronájem Refektáře na 14. 12. 2022 

pro koncert ženského komorního sboru, zájmového spolku. Jde o nekomerční 

akci. Současně schválilo 25% slevu z ceny pronájmu.  

ii) KD schválilo návrh na zvýšení cen krátkodobých pronájmů o 15 % a cen za 

pronájem garsoniér o 10 % (po vhodném zaokrouhlení), oboje s účinností od 

1. 1. 2023.   

iii) Pronájmy fakultních prostor na čas mimo pracovní dobu nebo dny pracovního 

klidu/volna: s ohledem na centrálně regulované vytápění budov je zapotřebí 

hlásit plánované akce správci budovy/areálu nejméně týden předem, aby šlo 

zajistit přenastavení časovačů topných systémů. Vedoucí SB mj. uvedl, že 

každá budova fakulty má topný systém jiný, takže i „náběh“ vytápění je různě 

dlouhý a v budově na MS dokonce musí nastavení provést externí firma, za 

úplatu. KD doporučilo, aby vedoucí SB navrhl, jak promítnout popsané 

okolnosti do ceny za pronájem (finanční „energetický“ paušál, reflektující 

technické odlišnosti budov; pro interní akce stanovit úlevu). T: do konce 

roku.  

Podle informací z RUK má univerzita do konce roku 2023 fixované ceny 

energií, podle současného odhadu lze na fakultě očekávat v roce 2023 

náklady na energie asi o 22 mil. Kč vyšší, než budou letos.  

iv) Nájemní smlouva s ÚTEF ČVUT na užívání prostor na MFF UK v Troji: 

děkan očekává konkrétní návrh včetně případné redukce pronajímaných 

ploch a výše upraveného nájemného. Z: tajemnice, prod. J. Franc.   

v) FJFI ČVUT požádala o odpuštění části nájemného, které platí Matfyzu za 

užívání prostor v Troji. Jako důvod uvedla stavební práce při opláštění 

budovy a střechy TL. KD žádosti vyhovělo a schválilo prominout jeden 

měsíční nájem za prostory, jejichž užívání bylo následkem stavby omezeno 

nebo úplně znemožněno.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek (zastoupil jej vedoucí správy budov P. Michálek) 

a) KD schválilo návrh opatření děkana, které obsahuje dislokační změnu na KFM 

(důsledek stavebního rozdělení místnosti). Aktuální pasportizace budov fakulty, 

která bude odrážet všechny schválené dislokační změny, bude k dispozici do Vánoc 

tohoto roku. Umožní to aktualizovat rozsah ploch užívaných sekcemi.   

Stalo se po KD: Výnos byl vydán a je na fakultním webu zde: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-23-2022 

 

b) KD schválilo opravu místností meteorologické stanice ČHMÚ na Karlově.  Na 

základě domluvy vedoucího SB s Ing. Vrchotou z ČHMÚ budou provedeny nutné 

opravy maleb, podlah a elektrorozvodů. Náklady půjdou na vrub stávajícího 

rozpočtu správy budov MFF UK.   

 

c) KD souhlasilo obeslat pracoviště s upozorněním, že při současné nutnosti šetřit 

energiemi platí ještě silněji, že není povoleno na fakultu vnášet a využívat elektrické 

spotřebiče sloužící k vytápění místností (např. přímotopná tělesa „do zásuvky“). 

Souvisí to nejen s opatřením rektorky, viz bod sub d) tohoto zápisu, ale také 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-23-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-23-2022
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s protipožární ochranou. Text e-mailu připraví vedoucí správy budov a proděkan 

pro rozvoj, rozešle jej děkan.  

 

d) Od 3. října 2022 jsou platná Pravidla pro vytápění objektů a místností na Univerzitě 

Karlově, viz Opatření rektora č. 35/2022: 

https://cuni.cz/UK-12180.html 

 

Pror. M. Vlach (korespondenčně) 

e) Dny firem 2023: KD schválilo návrh na uspořádání akce ve dnech 26. a 27. 4. 2023 

a v navrženém rozsahu prostorovém i finančním.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Bez příspěvku. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) KD akceptovalo termíny svých jednání v LS 2022/23. Jen ve dvou případech bude 

ve stejný den zasedat KD i vědecká rada. Časový plán je následující: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2 

Prod. M. Kulich se zajímal o plán zasedání fakultního akademického senátu. Ten 

není dosud znám.  

Stalo se po KD: Akademický senát MFF UK plánuje do konce kalendářního roku 

zasedat už jen jednou, a sice 23. listopadu 2022. 

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) KD vzalo na vědomí informace, zatím neoficiální, o dvou ERC grantech, které 

získali pracovníci fakulty.  

Stalo se po KD: Jedním z nich je ERC synergy grant, který získal doc. Libor Barto, 

viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/libor-barto-ziskal-erc-synergy-

grant 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
https://cuni.cz/UK-12180.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/libor-barto-ziskal-erc-synergy-grant
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/libor-barto-ziskal-erc-synergy-grant
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b) Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na jednoho člena 

Komise z oblasti technických/aplikovaných věd a jednoho člena Komise z oblasti 

přírodních věd, viz: 

https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=985126 

Univerzita Karlova bude podávat po dvou návrzích za každou z uvedených vědních 

oblastí. Termín na podání návrhů byl prodloužen do 4. 11. 2022. Návrh za MFF UK 

vygeneruje prod. Z. Doležal ve spolupráci se sekčními proděkany.  

 

c) Námět prod. Z. Doležala mít předpisy pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem také v anglické verzi je užitečný. Děkan je připraven platné české znění 

postoupit na RUK k oficiálnímu překladu, jakmile mu je prod. Z. Doležal pošle.   

 

d) OP JAK: změna výzvy Špičkový výzkum – doplnění dokumentace.  

 

e) Veřejné soutěže 

i) TAČR vyhlásila osmou veřejnou soutěž programu průmyslového výzkumu a 

experimentálního vývoje a inovací TREND 

https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/osma-verejna-soutez/ 

ii) Ministerstvo vnitra vyhlásilo druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích programu „Strategická podpora rozvoje 

bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)“ v podprogramu 3 

Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu, viz: 

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-

podprogramu-3.aspx 

 

f) Kolegium rektorky dne 10. 10. 2022 vybralo celkem tři nominace na Cenu vlády 

pro nadané studenty za UK. Mezi navrženými a na Úřad vlády ČR zaslanými 

návrhy je i jeden z MFF UK.  

 

g) Fond Junior: vybraný p. M. Fraccaroli se rozhodl odmítnout nabídku na 

postdoktorandské místo na MFF UK. Jedná se o využití stipendia pro dalšího adepta 

v pořadí, mimo MFF UK.  

 

h) Dne 11. 10. 2022 proběhlo na RUK setkání k 4EU+, vedoucí místní kanceláře 

4EU+ Pavel Senderák vysvětlil současný přechod od prvního vzdělávacího 

projektu EUP1 k projektu 1CORE, který začíná 1. listopadu 2022; předpokládá se, 

že tento 4letý projekt bude schválen. Novým členem Aliance se od srpna 2022 stala 

Université de Genéve, probíhá debata o dalším rozšiřování (mnoho univerzit „klepe 

na dveře”), v současné době je na stole aplikace Paris II Pantheon Assass (na 

doplnění Sorbonny).  

 

i) Fulbright Distinguished Scholar: v termínu únor až květen 2023 má na MFF UK 

přijet na prof. Mikhail Shifman, jehož odbornou specializací je teoretická 

a experimentální fyzika. Vedle výuky a konzultací se bude spolu s kolegy věnovat 

projektu Supersymmetry in Yang-Mills theories and sigma models at strong 

coupling in various dimensions. Prod. Z. Doležal projedná s doc. P. Svobodou 

možnost doplatit potřebný rozdíl na financování pobytu prof. M. Shifmana 

z prostředků na internacionalizaci.   

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=985126
https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/osma-verejna-soutez/
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx
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j) Ceny Neuron: mezi oceněnými jsou i dva badatelé z MFF UK, a sice Jan Kynčl 

(cenu získal v oboru matematika za průlomová́ zjištění v kombinatorice) a Martin 

Setvín (cena mu byla udělena v oboru fyzika za výzkum nevodivých materiálů). 

Více na webu zde: 

https://www.ukforum.cz/rubriky/veda/8608-letosni-ceny-neuron-ovladli-

laureati-a-laureatky-z-karlovky 

 

k) Habilitační řízení: na program zasedání VR MFF UK dne 2. 11. 2022 budou 

zařazena habilitační řízení dr. Schwarzachera, dr. Minárika a dr. Kynčla. Kolegium 

se krátce dotklo délky jednání vědecké rady, resp. délky přednášky a projednávání 

návrhů na jmenování.   

 

l) Řízení ke jmenování profesorem na VR UK 

i) Na program jednání dne 20. 10. 2022 je zařazen mj. návrh na jmenování doc. 

RNDr. Martina Kružíka, Ph.D., profesorem pro obor Matematika – 

matematické modelování a numerická matematika. Děkana zastoupí prod. 

Z. Doležal.  

Stalo se po KD: VR UK výsledkem svého tajného hlasování návrh 

jednomyslně schválila.  

ii) Na program zasedání dne 24. 11. 2022 jsou zařazeny mj. návrhy na jmenování 

profesorem doc. RNDr. Petra Pišofta, Ph.D., a doc. RNDr. Roberta Váchy, 

Ph.D. Děkan se zasedání zúčastní.  

 

m) GAČR hledá nové členy hodnoticích panelů, do 15. 12. 2022, agentura letos nově 

umožňuje také takzvané „samonominace“: „… přihlásit se může každý, kdo splňuje 

základní kritéria. Každý, jehož projekt byl někdy vybrán k financování, by měl 

podle svých možností přispět k hodnocení projektů jiných vědců.  Samozřejmě 

i nadále vítáme nominace odborníků ze strany vědeckých institucí.“ Viz: 

https://gacr.cz/paneliste2023/ 

Po dotazu prod. V. Dolejšího na případnou koordinaci návrhů ze strany vedení 

fakulty bylo dohodnuto, že sekční proděkani/KD dostanou jmenovitý přehled 

odborníků fakulty, kteří v panelech už jsou nebo kteří připadají v úvahu pro novou 

nominaci. Z: prod. Z. Doležal, T: do týdne. Kolegium pak nominace projedná 

během následujících 14 dní.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) V září 2022 byl mezi MFF UK a Matematickým ústavem AV ČR uzavřen Dodatek 

č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních 

programů. Dodatek se týká ukončení spolupráce při uskutečňování doktorského 

programu Obecné otázky matematiky a informatiky. 

 

Pror. M. Vlach (korespondenčně) 

b) Akce a semináře pro studenty v ZS 2022 jsou zveřejněny na webu zde:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/karierni-sluzby/akce-pro-studenty 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
https://www.ukforum.cz/rubriky/veda/8608-letosni-ceny-neuron-ovladli-laureati-a-laureatky-z-karlovky
https://www.ukforum.cz/rubriky/veda/8608-letosni-ceny-neuron-ovladli-laureati-a-laureatky-z-karlovky
https://gacr.cz/paneliste2023/
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/karierni-sluzby/akce-pro-studenty
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Děkan 

c) Od 1. 10. 2022 je účinné Opatření rektora 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 

 

d) Od 3. října 2022 je účinná Změna Opatření rektora č. 16/2022, Osvobození od 

poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, viz: 

https://cuni.cz/UK-12166.html 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD vzalo na vědomí výsledek externího auditu loňské účetní závěrky MFF UK, 

totiž že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky 

k 31. 12. 2021 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící k 31. 12. 

2021 v souladu s českými účetními předpisy. Příslušné materiály byly 

v podkladech.  

 

b) Návrh opatření děkana, které se bude týkat poskytování cestovních náhrad, je ve 

stádiu připomínek, jeho účinnost bude navržena od 1. 1. 2023.  

 

c) Na základě informace z porady tajemníků konané dne 21. 9. 2022 o ohledně energií 

a úsporných opatření v rámci UK bylo oznámeno zasmluvnění dodavatelů elektřiny 

a plynu pro rok 2023 vč. fixování částek. 

 

d) Ukončena je akce „Kulový blesk 2“ včetně přestěhování některých zaměstnanců 

děkanátu. 

 

e) (Navazuje na bod B1c zápisu z KD konaného 8. 6. 2022.) KD vzalo na vědomí 

informaci týkající se administrace PIF Outgoing a konkrétních kroků ve vztahu 

k projektu řešenému na fakultě.  

 

f) (Navazuje na bod C3d z jednání KD konaného den 31. 8. 2022.) KD vzalo na 

vědomí, že ČOI předepsala fakultě (nevysokou) finanční pokutu, přestože vytýkaný 

formální nedostatek byl fakultou okamžitě odstraněn. Finanční sankce předepisuje 

také GAČR, typicky za nedodržení lhůt.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek (zastoupil jej vedoucí SB P. Michálek) 

a) Probíhající a plánované stavební akce spojené s IT technikou projednala fakultní 

Komise pro informační systémy a technologie (KIST) dne 13. 10. 2022. Výsledná 

tabulka plánovaných akcí bude kolegiu k dispozici, až ji autorizují vedoucí SB 

a předseda KIST dr. P. Zakouřil.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
https://cuni.cz/UK-12134.html
https://cuni.cz/UK-12166.html
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b) Obnova trafostanice TS 329, která se nachází v kiosku ve dvoře budovy Sokolovská 

83: KD vzalo na vědomí žádost o součinnost od firmy PRE distribuce, a. s. Vedoucí 

SB zjistí na RUK, kdo dává souhlas k uzavření smlouvy o věcném břemeni, zda 

fakulta, nebo univerzita.  

 

c) Strategická studie Povltavská promenáda: Institut plánování a rozvoje hl. M. Prahy 

představil tuto studii dne 23. 9. 2022 v budově FHS UK v Troji. Za MFF UK se 

prezentace zúčastnil vedoucí SB. V diskusi byl kladen důraz zejména na brzké 

dořešení dopravní situace v okolí areálu MFF UK, FHS UK a KaM UK, dále pak 

na propojení a dostupnost obou areálů směrem k řece, na městský projekt lineárního 

parku se začleněním předpolí FHS UK v souladu se strategií rozvoje okolí 

Povltavské ulice apod. 

 

d) Výměna obvodového pláště a střešního pláště objektu TL v Troji: závěrečná 

kontrolní prohlídka je ohlášena na 25. 10. 2022. Vedoucí SB předpokládá, že 

definitivně bude stavební akce hotova skutečně i formálně 16. 11. 2022.  

 

Pror. M. Vlach (korespondenčně) 

e) Partnerský program 

i) Seminář pro kontaktní osoby z fakulty proběhne on-line 3. 11. 2022 od 17 

hodin. 

ii) E-mail pro partnery o možných aktivitách v ZS 2022 byl rozeslán 29. 9. 2022, 

opět v něm byla zmíněna možnost podpořit Nadační fond Bernarda Bolzana. 

iii) Témata studentských prací budou prezentována ve čtvrtek 20. 10. 2022 

v Refektáři, akci zahájí děkan. K datu jednání KD bylo přihlášeno 11 firem, 

členové kolegia jsou na prezentaci srdečně zváni. Veškeré informace jsou 

průběžně doplňovány na nové webové stránce (zatím jen v češtině), viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/partnersky-program/prezentace-temat-

studentskych-praci 

iv) Setkání firemních partnerů proběhne 22. 5. 2023 od 17 hodin v Didaktikonu 

v Kampusu Hybernská, účast potvrdili děkan, doc. M. Nečaský (oba z MFF 

UK) a pror. M. Vlach za vedení UK. O účasti dalších reprezentantů se jedná. 

v) Byly podepsány partnerské smlouvy na další období: Meteopress (startovní 

partner), Commerzbank (startovní partner), Česká spořitelna (partner), Red 

Hat (partner); novým startovním partnerem je Rockaway Capital.  

vi) Připravují se nebo už se uskutečnily schůzky s dalšími společnostmi jako 

potenciálními partnery fakulty.  

vii) Ve dnech 4.-6. 11. 2022 proběhne CASSINI Hackathon – Vesmír pro 

udržitelný finanční svět, viz: 

          https://www.cassini.eu/hackathons/czech-republic 

 Po vzájemné dohodě je MFF UK uvedena jako partner akce. Dr. Jakub    

Vaverka (KFPP) předběžně souhlasil se svou účastí v porotě. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Dne 13. 10. 2022 proběhlo první zasedání Rady pro rovné příležitosti UK. Zástupce 

fakulty dr. Petr Dohnal tlumočil e-mailem požadavek, aby se fakulty do příštího 

zasedání rady 14. 12. 2022 vyjádřily, k jakým změnám od auditu RP UK (2021) 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/partnersky-program/prezentace-temat-studentskych-praci
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/partnersky-program/prezentace-temat-studentskych-praci
https://www.cassini.eu/hackathons/czech-republic
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došlo a zda mají fakulty v oblasti RP nějaké potřeby. Toto "zmapování prostředí" 

bude provedeno ve formě jednoduchého formuláře, který rektorát v dohledné době 

pošle. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Jubileum 70 let MFF UK: oslavy proběhly podle plánu, závěrečný koncert 11. 10. 

2022 zaznamenal mimořádnou účast publika (účinkoval Pavel Šporcl a Praha 

Camerata). Ohlasy jsou výrazně pozitivní, souhrn zveřejněn v podrobném článku 

na hlavním webu fakulty, včetně videozáznamů: 

https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8583-matfyz-slavi-sedmdesate-

narozeniny 

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

zalozeni 

 

b) Účast MFF UK na letošní Noci vědců byla pravděpodobně nejúspěšnější za 

uplynulé roky: na Albertov, kde byly hlavní expozice fakulty, přišlo na 1300 osob. 

 

c) Připomínky 30 let české a slovenské účasti v CERN proběhly též podle plánu, za 

spoluúčasti MFF UK (moderace Mgr. L. Veverkou, program pro školy zajistil dr. 

Vojtěch Pleskot a další), většinou s kladným ohlasem, reflektováno Českou televizí 

a dalšími médii. Přehledový článek o akci připravuje UKForum, MFF UK ho po 

dohodě převezme, s úpravami. 

 

d) Porota rozhodla o letošních laureátech Ceny Albertus. Cena za fyziku je dělená 

(S. Gottwald a K. Kolářová), dále byly uděleny cena poroty za informatiku 

(M. Mráz) a cena poroty za fyziku (V. Koudelková). Obratem byla zadána výroba 

cen a diplomů pro laureáty. Ceny budou předány 25. 10. 2022 v Brně v rámci 

galavečera Českých hlaviček, děkan MFF UK se slavnosti osobně zúčastní.  

Více na webu např. zde: 

https://www.matfyz.cz/clanky/stanislav-gottwald-studenti-me-nabijeji 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/albertus-ocenil-dalsi-

mimoradne-pedagogy 

 

e) Děkanský sportovní den 9. 11. 2022 - informace jsou na webu zde:   

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/dekansky-den/2022  

Ceny, diplomy a poháry pro vítěze zajistí OPMK.  

 

f) Veletrh Gaudeamus Bratislava, který se konal ve dnech 4. až 6. 10. 2022, lze 

hodnotit jako standardní, expozice MFF UK se těšila přiměřenému zájmu, čísla 

ilustrující návštěvnost zatím nejsou k dispozici. 

 

g) Den otevřených dveří v Troji dne 22. 11. 2022: proběhla schůzka se zástupcem 

Dopravního podniku hl. m. Prahy ohledně posílení dopravy v den konání DOD, na 

akci je předběžně dojednáno též umístění "foodtrucku" v areálu. Kolegium 

rozhodlo, že DOD se uskuteční presenční formou.   

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456
https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8583-matfyz-slavi-sedmdesate-narozeniny
https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8583-matfyz-slavi-sedmdesate-narozeniny
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
https://www.matfyz.cz/clanky/stanislav-gottwald-studenti-me-nabijeji
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/albertus-ocenil-dalsi-mimoradne-pedagogy
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/albertus-ocenil-dalsi-mimoradne-pedagogy
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/dekansky-den/2022
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7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Pozvánku na přednášku Distance teaching in physics and mathematics at Sorbonne 

University, kterou 4. října 2022 pronesla prof. Sabine Bottin-Rousseau, přeposlal 

děkan kolegiu svým e-mailem dne 2. 10. 2022.  

 

b) V době nepřítomnosti prod. J. Sgalla ve dnech 8. - 25. 11. 2022 bude proděkana pro 

informatickou sekci zastupovat doc. Ondřej Čepek.  

 

Zasedání skončilo ve 12:33 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=513527&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003740456

