
          Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 26. 10. 2022  

 v zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3 

(akademický rok 2022/2023) 

 

Přítomni: 

 

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

j. h. V. Švandelík (SKAS) do 10:51 

Omluveni: L. Skrbek, V. Kuboň, B. Svobodová  

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 8:59 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Děkan 

a) KD vzalo na vědomí informace o závěrech z jednání výjezdního zasedání AS MFF 

UK, které se konalo v Peci pod Sněžkou ve dnech 21. – 23. 10. 2022. Referovali 

děkan a zástupce SKAS V. Švandelík. Z konkrétních probíraných bodů děkan 

zmínil např. Koncept rozvoje pedagogických kompetencí pracovníků UK, 

dokument, k němuž zaujali velmi kritický postoj i členové fakultního AS. Se 

stanoviskem za MFF UK seznámí děkan paní rektorku písemně. Celkově děkan 

hodnotil výjezdní jednání jako užitečné a prospěšné.  

 

   

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) KD projednalo návrh reakreditace habilitačního a jmenovacího řízení, pro obory 

spadající pod informatickou sekci, a doporučilo předložit ho vědecké radě fakulty. 

Předmětem návrhu jsou tyto obory:   

i) Informatika – teoretická informatika, umělá inteligence, diskrétní modely 

a optimalizace (navazuje na doktorské obory Informatika – teorie, diskrétní 

modely a optimalizace a Teoretická informatika a umělá inteligence), 

ii) Informatika – matematická lingvistika, 

iii) Informatika – softwarové systémy.  

Podklady byly k dispozici v úložišti KD. Děkan požádal prod. Z. Doležala, aby 

OVZS dalo předkládaným dokumentům solidní podobu, neboť v řadě položek se 

soubory jeví jako nedohotovené nebo redundantní nebo je nelze otevřít. Sekční 

proděkani upozornili na nejasnosti v pokynech pro vypracování podkladů (čestné 

prohlášení navrhovaných odborníků). Dále aby členové VR byli informováni o tom, 

že kompletní podklady pro tento bod svého listopadového jednání dostanou 

k dispozici 31. 10. 2022.  

 

b) (Navazuje na bod B1a zápisu z KD konaného 14. 9. 2022.) Podklady pro hlášení 

o změnách ve složení vědecké rady fakulty. Termín odeslání na RUK: 31. 10. 2022. 

Z: OVZS. Tabulka s aktualizovaným přiřazením členů vědecké rady MFF ke 

stávajícím oborům habilitačního a jmenovacího řízení byla k dispozici mezi 
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materiály, na jednání KD komentoval změny, které vznikly po konzultaci s prod. 

V. Dolejším, prod. Z. Doležal. Kolegium dokument po věcné stránce schválilo.  

 

c) (Navazuje na bod C1a zápisu z KD konaného dne 31. 8. 2022.) KD se seznámilo 

s návrhem novely Provozního řádu Knihovny MFF UK. Obecně k němu nemělo 

výhrady, děkan požádal, aby mu vedoucí Knihovny poskytl dokument, zachycující, 

v čem spočívají změny v nově navrhovaném opatření oproti stávajícímu 

knihovnímu řádu. Z: prod. Z. Doležal.  

 

d) (Navazuje na bod C1b zápisu z KD konaného 19. 10. 2022.) Nominace do KHV. 

KD doporučilo dva návrhy z informatické sekce.   

 

e) (Navazuje na bod B1b zápisu z KD konaného dne 19. 10. 2022.) OP JAK „PhD. 

Infra“: KD vzalo na vědomí děkanovu informaci, že RUK fakultě přidělil 

74 124 988,- Kč, z toho 67 386 353 na přímé výdaje a 6 738 635 (tj. 10 % 

z přímých výdajů) jako jednorázovou částku na financování realizačního týmu. 

Režijní prostředky drží univerzita. Na MFF UK bude užito na projekt HPC řešitele 

dr. Z. Mašína.  

 

f) (Navazuje na bod B1d zápisu z KD konaného dne 19. 10. 2022.) Návštěva nositele 

Nobelovy ceny za fyziku Reinharda Genzela v Praze na jaře 2023: v Refektáři se 

dne 21. 4. 2023 mají konat promoce. KD doporučilo termín přednášky prof. 

Genzela dne 21. 4. 2023, 10:00 hodin, potvrdit a vhodnou prostoru pro její konání 

nalézt dodatečně (nabízejí se posluchárny N1, jedna z T, případně M1). Z: prod. 

Z. Doležal.  

 

g) (Navazuje na bod C1m zápisu z KD konaného dne 19. 10. 2022.) GAČR hledá nové 

členy hodnoticích panelů, návrhy přijímá do 15. 12. 2022. Prod. Z. Doležal uvedl, 

že na požadovaném seznamu končících i potenciálně nominovatelných pracovníků 

fakulty se pracuje. Děkan konstatoval, že týden uplynul, někteří odborníci fakulty 

mezitím už své služby grantové agentuře nabídli; bylo by užitečné vědět, kteří to 

jsou, aby byla znát „obsazenost“ panelů; vedle toho sekce uvažují také o nominaci 

zahraničních odborníků. OGAP nejpozději do 1. 11. 2022 zjistí, které 

samonominace byly odeslány, u vedoucích pracovišť cestou sekčních proděkanů. 

Z: prod. Z. Doležal.   

 

Prod. J. Sgall 

h) Specifický vysokoškolský výzkum (SVV): prod. J. Sgall nabídl, že podle loňské 

tabulky provede přepočet/upřesnění počtu studentů pro potřeby SVV, jako interní 

přípravu na oficiální výzvu/soutěž SVV pro rok 2023.  

Stalo se po KD: Přepočet byl proveden a všichni sekční proděkani souhlasili s jeho 

výsledky. 

 

Děkan 

i) Dne 1. 11. 2022 navštíví Univerzitu Karlovu delegace několika tchajwanských 

univerzit, s cílem prodiskutovat možnosti spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. 

Děkan se pro pracovní zaneprázdnění nebude moci zúčastnit. Za MFF UK účast 

potvrdil prod. J. Franc, za sebe a prof. J. Valentu.   

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=525788&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003754576
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Návrh děkanova výnosu týkajícího se tzv. industriálního studenta: kolegium se 

vrátilo k připravovanému opatření, podněty a připomínky z diskuse děkan promítne 

do definitivní verze po konzultaci s právníkem Chráskou.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD schválilo následující rozpočtovou úpravu týkající se refundace odměn 

školitelům: 

 

Odkud Kam Částka v Kč Finanční 

prostředky 

Poznámky Bude provedeno 

dne  

RUK 700-01/700PROV 501 400,- NIV školit. mzdy + poj. 27. 10. 2022 

 

b) KD schválilo návrh opatření tajemníka fakulty vztahující se ke zpracování roční 

účetní závěrky za rok 2022.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Děkan 

a) Nově adaptovaná zasedací místnost v prvním suterénu budovy Ke Karlovu 3 čili 

Dolní zasedačky: děkan požádal členy kolegia o event. připomínky k provoznímu 

řádu uvedené místnosti, jak ho navrhl a uložil mezi podklady.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Bez příspěvku. 

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) OP JAK: dne 20. 10. 2022 bylo vyhlášeno avízo výzvy „Rozvoj infrastrukturního 

zázemí doktorských studijních programů” (PhD.Infra). Vyhlášení výzvy je 

plánováno na 3. 11. 2022. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu připadá na 

5. 5. 2023. Výzvu mají na MFF UK na starosti doc. P. Svoboda a dr. Z. Mašín. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=525788&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003754576
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b) SKAS uspořádala společně s OGAP informační seminář pro žadatele o granty 

GAUK. Zúčastnilo se na 90 zájemců. 

 

Děkan 

c) Prof. Jiřímu Zahradníkovi z katedry geofyziky byl v pátek 21. října udělen čestný 

doktorát na Univerzitě v Patrasu jako ocenění dlouholeté spolupráce na 

monitorování a výzkumu zemětřesení v Řecku. Bližší informace jsou na stránkách 

Univerzity v Patrasu. Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/univerzita-v-patrasu-ocenila-

profesora-zahradnika 

nebo 

https://www.upatras.gr/teleti-anagorefsis-tou-kathigiti-geofysikis-jiri-v-

zahradnik-se-epitimo-didaktora-21-10-2022/ 

 

d) Děkan navrhl pror. Krištoufkovi jmenovat za MFF UK do Pracovní skupiny pro 

hodnocení vědy prof. RNDr. Zdeňka Doležala, Dr., proděkana pro vědu 

a zahraniční styky MFF UK. Stalo se tak e-mailem dne 24. 10. 2022. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Na cenu rektora nejlepším absolventům Univerzity Karlovy nepřišly ze sekcí žádné 

návrhy. 

 

b) Bude aktualizována Směrnice děkana č. 3/2021, o podrobnostech hodnocení 

vzdělávací činnosti. V novém výnosu budou z čl. 4 odst. 5 stávající směrnice 

vypuštěna tři slova, a sice „veřejně přístupné části“. Následně bude zobrazení 

výsledků ankety umožněno pouze přihlášeným uživatelům SIS. 

 

c) Dr. Liana Bala opouští, z osobních a rodinných důvodů, pozici fakultní 

koordinátorky poradenské péče. Na uvolněné místo bude vypsán konkurz. 

 

          Děkan 

d) V materiálech je podrobněji zpracovaná anketa mezi doktorandy, kterou provedl 

SKAS. 

 

e) (Navazuje na bod C2j zápisu z KD konaného dne 14. 9. 2022 a další.) KD mělo 

v materiálech k dispozici rešerši Mgr. A. Yaghobové ohledně časů pro zápis 

předmětů na fakultách UK. KD souhlasilo s tím, aby se čas zápisu předmětů upravil 

podle požadavku studentů i na MFF UK.  

 

f) Děkan navrhl pror. Krištoufkovi jmenovat za MFF UK do Pracovní skupiny pro 

reformu doktorského studia doc. RNDr. Vladislava Kuboně, Ph.D., proděkana pro 

koncepci studia MFF UK. Stalo se tak e-mailem dne 24. 10. 2022. 

 

g) Zápis z porady tajemníků konané dne 18. 10. 2022 poskytla tajemnice fakulty. 

Kromě jiného na této poradě sdělila pí rektorka, že UK neplánuje přechod na 

distanční výuku, ale nevylučuje možné distanční zkoušení. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=525788&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003754576
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/univerzita-v-patrasu-ocenila-profesora-zahradnika
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/univerzita-v-patrasu-ocenila-profesora-zahradnika
https://www.upatras.gr/teleti-anagorefsis-tou-kathigiti-geofysikis-jiri-v-zahradnik-se-epitimo-didaktora-21-10-2022/
https://www.upatras.gr/teleti-anagorefsis-tou-kathigiti-geofysikis-jiri-v-zahradnik-se-epitimo-didaktora-21-10-2022/
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan  

a) Dne 24. 10. 2022 se v pracovně děkana uskutečnilo jednání se zástupci CUIP 

(Charles University Innovations Prague s. r. o.) a ÚFAL za účasti děkana, tajemnice 

a Ing. B. Joudalové. Jednání se týkalo využití produktů ÚFAL komerčními 

subjekty. 

 

Tajemnice 

b) Celní úřad pro hl. m. Prahu ohlásil, že dne 2. 11. 2022 provede v areálu MFF UK 

v Troji kontrolu evidence a uskladnění lihu.  

. 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Pror. M. Vlach 

a) Dne 20. 10. 2022 proběhly prezentace témat partnerských firem v refektáři. 

Prezentovalo 10 firem. Akci je věnována samostatná stránka: 

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

studentskych-praci 

Po prezentacích ještě téměř hodinu diskutovali zástupci firem se studenty ve foyer. 

Před prezentacemi témat partnerských firem proběhla online přednáška prof. 

Fesztyho za účasti 12 přihlášených. 

 

Tajemnice 

b) Den vodíkových technologií: akce se uskuteční dne 14. 11. 2022 v Troji, je součástí 

výstupů projektu OP VVV “Palivový článek nové generace”, poprvé byla 

uspořádána v Troji v roce 2019 pod názvem Hydrogen night, má charakter veletrhu 

za účasti firem, které se v ČR tématem využití vodíku angažují. Za průběh 

zodpovídá prof. V. Matolín. 

 

Prod. L. Skrbek 

c) Stalo se po KD 

Výměna obvodového pláště a střešního pláště objektu „L“ – těžké laboratoře MFF 

UK: kontrolní prohlídka byla provedena dne 25. 10. 2022 a byl vydán kolaudační 

souhlas.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

 

a) Den otevřených dveří 2022 

i) Na pracoviště byl rozeslán informační e-mail s konkrétním plánem průběhu 

akce a zároveň odkaz na registrační formulář určený k vepsání požadavků 

pracovišť. Dbalé vyplnění formuláře je žádoucí, protože program pro 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=525788&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003754576
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
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návštěvníky vytvoří OPMK na základě shromážděných údajů; zatím je 

registrováno pouze 6 pracovišť. Děkan se DOD osobně zúčastní, bude 

přítomen také předávání cen, které udělila společnost RSJ studentům 

informatiky. Prod. J. Sgall se kvůli zahraniční cestě omluvil. 

ii) Příprava přednášek na DOD: uskutečnila se koordinační schůzka 

s pověřenými zástupci sekcí a byl dojednán program setkání s řediteli 

fakultních škol, které organizuje dr. Dana Mandíková. Připravuje se přístup 

k wi-fi pro účastníky DOD i další technické nezbytnosti.  

iii) V návaznosti na výše uvedený bod sub ii) děkan připomněl OR č. 34/2017, 

které kromě jiného říká: "Ve výjimečných případech (např. organizace 

konferencí, seminářů či jiných akcí bez zajištění předchozí registrace 

účastníků) je provozovatel oprávněn povolit po dobu nezbytně nutnou 

zprovoznění technického řešení umožňující připojení zařízení do části 

počítačové sítě UK s využitím ověření sdíleného mezi více uživateli. O této 

skutečnosti je provozovatel povinen informovat CSIRT-CUNI. Pokud 

technické řešení neumožňuje provozovateli dodržet povinnost uchovávání 

identity připojovaných uživatelů dle odstavce výše, není to považováno za 

porušení povinností provozovatele." 

 

b) Připravena a schválena je tisková zpráva (TZ) k letošním laureátům Cen Albertus, 

TZ bude distribuována a zveřejněna po slavnostním galavečeru 25. 10. 2022 v Brně 

(v koordinaci s projektem České hlavičky, ředitel V. Marek). Záznam z galavečeru 

bude vysílat ČT2 dne 12. 11. 2022.  

 

c) MFF UK se zúčastnila on-line veletrhu Vysokeskoly.cz (18.-19. 10. 2022), zástupci 

SKAS odpovídali na malé desítky dotazů, prezentace je k dispozici i nadále na 

webu, celková čísla návštěvnosti budou známa později, lze očekávat číslo až 4 000 

návštěv celkem. 

 

d) Připravena je prezentace MFF UK pro veletrh Gaudeamus v Brně (1.-4. 11. 2022), 

doprava a další záležitosti expozic fakult UK koordinuje RUK. 

 

e) (Navazuje na bod B6i zápisu z KD konaného 26. 9. 2022.) Probíhají jednání 

o rozšíření FYKOS do zahraničí s využitím mezinárodních grantů na podporu 

vzdělávání, jednání se účastní přímo děkan MFF UK, v dlouhodobějším výhledu se 

uvažuje o nové právní formě FYKOS („zapsaný spolek“). 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Bez příspěvku. 

 

 

Zasedání skončilo v 11:55 hodin. 

 

Zapsala:  

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=525788&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003754576

