
           Zápis z 6. schůze kolegia děkana konané dne 16. 11. 2022  

on-line via ZOOM 

(akademický rok 2022/2023) 

 

Přítomni: 

 

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

B. Svobodová do 11:05, M. Žák 

j. h. M. Novotná do 10:16 (SKAS), M. Tůma (pověřen zastupováním proděkana 

pro matematickou sekci), O. Čepek (pověřen zastupováním proděkana pro 

informatickou sekci) 

Omluven: J. Sgall 

     

Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin, s účastníky se na dálku pozdravil prod. J. Sgall, 

v současné době služebně v USA. Na jednání kolegia ho zastoupil doc. O. Čepek.  

 

 

Kolegium přijalo smutné oznámení, že dne 14. listopadu t. r. zemřel vynikající matematik Jan 

Nekovář, profesor pařížské Sorbonny a někdejší absolvent MFF UK Jan Nekovář. 

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

 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

a) Děkan pověřil prof. Ing. M. Tůmu, CSc., aby v době od 7. do 18. 11. 2022 

zastupoval nemocného proděkana pro matematickou sekci.  

 

b) Okupační stávka studentů za klima: v pátek 11. 11. 2022 se uskutečnilo jednání se 

dvěma zástupci studentů MFF UK, zúčastnili se ho pí tajemnice, vedoucí SB 

a zástupce proděkana pro informatickou sekci doc. O. Čepek. Jednalo se o formě 

poklidné stávky v malostranské budově. Stávka proběhla 15. 11. 2022 mezi 14:00 

a 19:00, blíže referovali doc. O. Čepek a prod. Z. Doležal.  

Stalo se po KD: Vedení UK vydalo k okupační stávce prohlášení, jehož znění je na 

webu zde: 

                            https://cuni.cz/UK-6311.html?news=17000&locale=cz 

 

c) RKR UK dne 7. listopadu 2022: podklady jsou v úložišti, děkanovy poznámky 

i oficiální zápis kolegium rovněž mělo k dispozici. Personální novinky na UK: 

kancléřka: Mgr. Petra Štanclová 

ředitelka Kolejí a menz UK: Mgr. Miroslava Hurdová  

ředitel ÚVT UK: Ing. Marek Kalika  

ombudsmanka: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. 

 

d) „Snídaně s rektorkou UK“: na MFF UK naplánována na 13. 12. 2022 od 9:00 

v dolní zasedačce. Zúčastní se jí na přání rektorky 10 dalšách osob, které se přihlásí 

prostřednictvím formuláře. Ten bude fakultě včas zaslán.  

 

 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-jan-nekovar
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=17000&locale=cz
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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 matematickou a fyzikální sekci, a doporučilo předložit ho, po 

doplnění (studijní proděkani poskytnou údaje o počtu obhájených doktorských 

disertací), vědecké radě fakulty na jejím prosincovém zasedání. Podklady byly ve 

společném úložišti. Předmětem návrhu jsou tyto obory: 

Matematika – Algebra, teorie čísel a matematická logika 

Matematika – Geometrie, topologie a globální analýza 

Matematika – Matematická analýza 

Matematika – Matematické a počítačové modelování    

Matematika – Numerická a výpočtová matematika 

Matematika – Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika 

Teoretická fyzika 

Astronomie a astrofyzika 

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky 

Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum 

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika 

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí 

Fyzika povrchů a rozhraní 

Částicová a jaderná fyzika 

Kvantová optika a optoelektronika 

Fyzika Země a planet 

Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie 

Fyzika nanostruktur a nanomateriálů. 

b) KD bez námitek akceptovalo návrh opatření děkana Provozní řád Knihovny 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podklady byly předem 

k dispozici včetně shrnutí vedoucího Knihovny, že změny oproti stávajícímu 

knihovnímu řádu nepřinesou uživatelům škody nebo nepohodlí.   

                Stalo se po KD: Opatření bylo vydáno, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-27-2022 

 

c) V očekávání blížícího se konce kalendářního roku a s tím spojeného pracovního 

náporu např. na zpracování a kontrolu zpráv o řešení projektů požádá OGAP 

řešitele – zejména ty držitele grantů, kteří dosud nemají se sepisováním zprávy 

zkušenosti – aby odbornou část dílčí nebo závěrečné zprávy připravovali a na 

oddělení zasílali k náhledu již nyní. To umožní pečlivou kontrolu dokumentů dříve, 

než nastane doba pro vyhotovení ekonomické části zpráv a na přípravu OP JAK 

(výzva Špičkový výzkum má termín odevzdání 16. 1. 2022). Děkan tento postup 

podporuje.  

 

Děkan 

d) Program Cooperatio: pror. Krištoufek připravuje setkání v Modré posluchárně dne 

5. 12. 2022 v 10:00, plánuje na něm prodiskutovat poznatky z dotazníku, který mají 

fakulty za úkol vyplnit do 27. 11. 2022. Vyplnění dotazníku zorganizuje prod. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=553128&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003786373
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-27-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-27-2022
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Z. Doležal ve spolupráci se sekčními proděkany a koordinátory programu 

Cooperatio na fakultě, uvítá dostat na vědomí kopii vyjádření od koordinátorů. 

Schůzky na RUK se osobně zúčastní děkan a prod. Z. Doležal. Děkan hodlá uplatnit 

připomínku k výši odměn koordinátorům.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Výhled akreditací na rok 2023: e-mail dr. Jakuba Homolky z RUK, datovaný 8. 11. 

2022, byl v materiálech. KD vzalo se souhlasem na vědomí plán nastíněný prod. 

V. Kuboněm.   

i) Žádost o opětovné udělení oprávnění uskutečňovat navazující studijní 

programy Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy a Učitelství 

matematiky pro střední školy. Stávající akreditace končí v průběhu roku 

2024. Konkrétní dokumenty předloží proděkan pro koncepci studia na 

lednovém zasedání KD, tak aby akademický senát fakulty dostal věc ke 

schválení v předepsané lhůtě 21 dnů předem na program svého únorového 

jednání a poté vědecká rada fakulty 1. 3. 2023. Lhůta pro odevzdání na RUK 

připadá na 31. 3. 2023.  

ii) Prod. V. Kuboň písemně uvědomí dr. J. Homolku, že fakulta zamýšlí tři 

úpravy: změnit název specializace i skladbu předmětů v rámci oblasti 

vzdělávání Informatika (intenzivně na tom pracují doc. O. Čepek a doc. 

P. Töpfer); doplnit do rady doktorského studia Fyzika atmosféry, 

meteorologie a klimatologie zástupce tří dalších spolupracujících ústavů AV 

ČR (příslušný návrh dostane KD na lednovou schůzi) a založení nového 

doktorského programu Bioinformatika a výpočetní biologie, který bude 

fakulta provozovat ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK. 

 

Prod. M. Kulich 

b) Univerzitní ceremoniály 

i) Doktorské promoce v pátek 9. 12. 2022 od 12:00 v Karolinu se zúčastní 

děkan osobně.  

ii) Na promocích “RNDr.” v úterý 29. 11. 2022 ve 12:00 děkana zastoupí prod. 

J. Franc.   

iii) Rozpis magisterských promocí konaných 1. 12. 2022 je v úložišti, zúčastní 

se děkan a prod. L. Skrbek.   

 

c) KD projednalo nominace na Bolzanovu cenu Univerzity Karlovy a rozhodlo se 

podpořit šest ze sedmi navržených prací. Podklady byly předem k dispozici.   

 

d) Cena děkana za nejlepší bakalářské a diplomové práce v roce 2022: seznam 

nominovaných prací a návrhy na ocenění, jak je doporučila příslušná komise, byly 

v úložišti. Děkan všechny návrhy komise beze změny akceptoval, ocenění studenti 

jsou pozváni na 7. 12. 2022 na slavnostní vyhlášení před VR MFF UK.   

 

e) KD vzalo na vědomí výsledky analýzy úspěšnosti studia posluchačů fakulty podle 

oblastí vzdělávání, jak je na zasedání sdílel a komentoval prod. M. Kulich. Grafické 

přehledy dostala k dispozici také předsedkyně SKAS. Velmi stručně: celková 

úspěšnost bakalářského studia u studentů přijatých v letech 2014–2019 se na 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=553128&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003786373
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odborné matematice, fyzice i informatice (v ČJ) pohybuje mezi 34,4 a 36,2 %.  

Studenti anglickojazyčné bakalářské informatiky přijatí v letech 2014–2019 mají 

celkovou úspěšnost jen 16,9 % (ač dalších 13,3 % ještě stále studuje). Učitelský 

program Matematika – Informatika ze studentů přijatých v posledních deseti letech 

úspěšně absolvovalo pouze 8 (osm). 

Výsledky analýz jsou dostupné na tomto odkaze.  

 

      Děkan 

f) Cena Wernera von Siemense v kategorii „Nejlepší pedagogický pracovník“: 

k návrhu na učitele z fyzikální sekce, kterou už kolegium doporučilo, přibyla ještě 

jedna, ze sekce matematické (materiály od prod. V. Dolejšího byly v úložišti). 

Kolegium podpořilo i druhou nominaci, za předpokladu, že to podmínky soutěže 

neomezují. 

Stalo se po KD: Děkan dohledal, že návrh může podat rektor, prorektor nebo děkan, 

a proto podal oba návrhy jménem děkana MFF UK.  
  

g) Industriální student: zatím poslední verzi textu opatření děkana probralo kolegium 

per rollam. Po projednání akademickým senátem fakulty dne 23. 11. 2022 může být 

výnos vydán.  

Stalo se po KD: Akademický senát text opatření uvítal, vzal ho se souhlasem na 

vědomí a opatření děkana č. 26/2022 bylo vydáno 29. 11. 2022, viz:  

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

dekana/opatreni-dekana-c-26-2022 

 

h) Koncept rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků 

a doktorandů na UK: JM požádala o návrh na zástupce fakulty do „pracovní 

skupiny, která se bude věnovat vypořádání připomínek a rozpracování základního 

konceptu“. Připomínky ke konceptu a návrh na osobu zástupce lze navrhnout do 

15. 12. 2022. (Dopis JM je v materiálech). KD schválilo jako reprezentanta fakulty 

v pracovní skupině proděkana doc. M. Kulicha.  

 

i) Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu UK: dokument bude projednávat AS UK 

v lednu 2023, návrh je v materiálech. Studijní proděkani se domnívají, že proti 

znění není třeba vznášet připomínky, neboť s nimi byly navrhované úpravy předem 

konzultovány, avšak děkan je přesto požádal, aby se o tom ujistili. Na event. 

námitky je čas nejpozději do 6. ledna 2023 do 12.00. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD vzalo na vědomí informaci o nové službě KB, a. s., tzv. cash poolingu, kterou 

bude MFF UK využívat. Jde o nabídka na zvýšení úrokové sazby na klasickém 

bankovním účtu.  

 

b) Dynamický nákupní systém (DNS) byl nově vysoutěžen, příloha č. 2 k děkanovu 

opatření č. 9/2021, obsahující rozpis CP kódů, bude zveřejněna na webu.  

Stalo se po KD: Uvedená tzv. volná příloha je k nalezení zde: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-9-2021 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=553128&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003786373
https://cunicz.sharepoint.com/:f:/s/so-mff/EjL-kSO5pBRHktlB5pj8C_sBIWBGvNF5j3XbOfa4gGDYRg
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-26-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-26-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-9-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-9-2021
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c) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření MFF UK za rok 2021: KD doporučilo 

předložit fakultnímu akademickému senátu návrh, aby tento výsledek hospodaření 

byl celý převeden do fondu reprodukce majetku (FRM). Důvodem jsou 

předpokládané vysoké potřeby investičních prostředků pro období let 2023-2026, 

především s výstavbou Kampusu Albertov.  

Stalo se po KD: Akademický senát na svém zasedání dne 23. 11. 2022 podpořil 

převedení celé částky do FRM. 

 

d) Uhrazení licencí ZOOM: věc přeposlala tajemnice kolegiu, o konkrétních 

finančních podílech sekcí se dohodne se sekčními proděkany. Rozhodující je 

tabulka zachycující někdejší úmluvu sekcí o počtu licencí.   

 

Prod. L. Skrbek 

e) (Nový) zkapalňovač helia: na základě jeho sdělení pověřilo kolegium prod. Skrbka, 

aby zjistil možnosti koupit nový zkapalňovač helia ve spolupráci s ÚOCHAB AV 

ČR. Stávající zkapalňovač byl zakoupen v roce 2005, na dobu 15 let. Samotný 

nákup pak bude konzultovat s tajemnicí (administrativní a právní aspekty nákupu). 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Oprava soch na atice budovy Ke Karlovu 5, které jsou v ještě hlubším havarijním 

stavu, než se původně jevilo: KD schválilo navýšení ceny za opravu. Podkladem ke 

zvýšení ceny a k sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je zpráva restaurátora 

s podrobnou fotodokumentací a novou cenovou kalkulací. Navýšení je v řádu 

statisíců a celková cena nepřekročí plánovaných 1,2 mil. Kč, uvedených v tabulce 

fakultních stavebních akcí na tento rok. Protože vytvoření forem na vázy bude 

pracné a také kvůli klimatickým podmínkám se termín dokončení oprav posune na 

jaro 2023.  

 

b) KD schválilo, aby správa budov zařídila aktualizaci informačních tabulí ve 

vestibulu budovy Ke Karlovu 3. Důvodem jsou změny v dislokaci především 

oddělení děkanátu. Návrh byl v materiálech, pí tajemnice ji nechá na děkanátu 

autorizovat.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Rada pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy a její dotazník s termínem pro 

vyplnění do 14. 12. 2022 (podklady byly v materiálech). KD vzalo se souhlasem na 

vědomí, že děkan neplánuje na fakultě zavádět funkci ombudsmana či 

ombudsmanky. Dotazník se pokusí vyplnit děkan.  

 

b) Tzv. Kulatý stůl ke kariérním řádům fakult a součástí Univerzity Karlovy se bude 

konat 28. listopadu od 10:00 v Modré posluchárně, za MFF UK se zúčastní děkan. 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=553128&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003786373
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Jeden den s fyzikou: kolegium schválilo uskutečnit akci prezenčně, den před soutěží 

Fyziklání, tzn. ve čtvrtek 9. 2. 2023. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Pozvánka na přednášku historika Timothyho Gartona Ashe z Oxfordské univerzity 

pod názvem From Post-War Europe to Post-Wall Europe – and Back, kterou 

v rámci akcí k českému předsednictví EU a pod záštitou ministra M. Beka pronese 

T. G. Ash ve středu 16. listopadu 2022 od 10 hodin na FF UK: děkan ji nabídl 

k využití či dalšímu šíření celému kolegiu.  (E-mail z 12. 11. 2022.)  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Dne 24. 11. 2022 od 13. hodin bude probíhat setkání s rektorkou Ghada Hinain 

z American University of Technology v Libanonu (www.aut.edu) v Předsálí 

Vlasteneckého sálu v Karolinu. Jedná se o informační schůzku ohledně možnosti 

navázat spolupráce zejména v oblasti obchodu a informatiky v bakalářském 

a magisterském studiu. Za fakultu se zúčastní prod. V. Kuboň.   

 

b) RVVI: do vědecké rady GAČR byl schválen prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.  

 

c) MFF UK je členem velké výzkumné infrastruktury v Darmstadtu (koordinuje ji ÚJF 

AV ČR, za fakultu se na řešení podílí prof. M. Finger v rámci FAIR). Setkání 

s německou reprezentací, která přijede v příštích dnech do Prahy, se zúčastní prod. 

Z. Doležal.  

 

d) Oba fakultní žadatelé o grant v rámci programu Dioscuri Centres of Excellence byli 

informováni, že jejich projekty byly vyřazeny z dalšího hodnocení.   

 

e) výsledky soutěže o vybrané projekty GAČR jsou následující (podrobná tabulka 

s výsledky byla v materiálech): 

i) JUNOR STAR: podpořeny 2 ze 12 podaných (po jednom ze sekcí F a M). 

ii) EXPRO: podpořen 1 z 11 podaných (úspěšný byl žadatel ze sekce I). 

Výsledky pro standardní projekty a projekty postdoc budou vyhlášeny 2. 12. 2022.  

 

f) GAUK: celkem bylo podáno 142 přihlášek, z toho 87ze sekce F, 33 ze sekce I a 22 

ze sekce M. Pro srovnání s loňským rokem děkan uvedl, že v roce 2021 bylo 

uplatněno celkem 127 přihlášek projektů, z toho 77 ze sekce F, 36 ze sekce I a 14 

ze sekce M.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=553128&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003786373
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g) OP JAK, výzva Špičkový výzkum: dokumenty vztahující se k projektům, jejichž je 

MFF partnerem jako jediná na Univerzitě Karlově, bude podepisovat děkan na 

základě zmocnění paní rektorkou. U ostatních projektů bude vše podepisovat paní 

rektorka. 

 

h) RUK finančně ocenil všechny 4 žadatele o ERC Starting Grant z MFF UK za 

přípravu a podání vysoce kvalitní žádosti.  

 

Děkan 

i) Na program VR UK ve čtvrtek 24. 11. 2022 jsou zařazeny dvě profesury z MFF 

UK, zasedání se zúčastní děkan. 

Stalo se po KD: VR UK oba návrhy schválila, tzn. návrh na jmenování doc. RNDr. 

Petra Pišofta, Ph.D., profesorem pro obor Meteorologie a návrh na jmenování doc. 

RNDr. Roberta Váchy, Ph.D., profesorem pro obor Fyzika - fyzika molekulárních 

a biologických struktur.  

 

j) KD vzalo na vědomí, že jsou vydána nová opatření rektora. 

i) OR č. 36/2022, minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023, účinné od 

10. 11. 2022, viz:  

https://cuni.cz/UK-12245.html 

RUK poslal informaci o nových výzvách pro žádosti o minigranty 

a studentské minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023 (e-mail z 10. 

11. 2022 odeslaný Bulatem Nigmedzianovem byl v materiálech.)  

ii) OR č. 37/2022, zásady uskutečňování Projektů specifického 

vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově a vyhlášení 12. kola 

Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově, 

účinné od 15. 11. 2022, viz: 

https://cuni.cz/UK-12249.html 

iii)        OR č. 38/2022, zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě 

Karlově pro rok 2023, účinné od 15. 11. 2022, viz: 

https://cuni.cz/UK-12250.html 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Setkání předsedů Koordinačních rad DSP dne 2. 11. 2022 se zúčastnili děkan 

a prod. V.  Kuboň. Děkanovy příspěvky se týkaly vyplácení doktorandských 

stipendií z různých zdrojů, zápisu do prezenčního a kombinovaného studia 

a problému kumulace pracovních smluv při zaměstnávání. Pror. J. Krištoufek vzal 

děkanovy poznámky na vědomí. Diskutovaná témata dobře zachycuje zápis 

z tohoto setkání (v materiálech).  

 

b) Bylo vydáno Opatření rektora č. 39/2022, odevzdávání a kontrola závěrečných 

prací v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání, 

účinné od 15. 11. 2022, viz:  

https://cuni.cz/UK-12284.html  

Děkan požádal studijní proděkany, aby zkontrolovali, zda výnos představuje pro 

fakultu nějaké významné novinky.    

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=553128&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003786373
https://cuni.cz/UK-12245.html
https://cuni.cz/UK-12249.html
https://cuni.cz/UK-12250.html
https://cuni.cz/UK-12284.html
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Otevřené výběrové řízení na administrátora veřejných zakázek: tajemnice poskytla 

kolegiu anonymní přehled přihlášek do soutěže, pro předběžnou představu 

o nabízené ceně.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Investiční akce „Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF 

UK“ je úspěšně završena. Zápis o převzetí a předání díla dne 31. 10. 2022 i soupis 

vad a nedodělků mělo KD v materiálech. Termín na odstranění vad a nedodělků je 

dohodnut na 30. 11. 2022, přičemž současný stav nebrání objekt užívat. Původní 

cena akce činila podle smlouvy o díle 114 927 891,92,- Kč vč. DPH. Dodatkem č. 1 

se tato cena zvýšila na 123.299.800,56 Kč vč. DPH a Dodatkem č. 2 na konečnou 

celkovou částku 127.611.803,50 Kč. Celkový rozdíl mezi vysoutěženou cenou a 

cenou za realizaci díla činí 12.683.911,58 Kč vč. DPH. Jde o navýšení asi o 11 %, 

což lze považovat v kontextu současného cenového nárůstu za úspěch. Děkan 

vyslovil velké uznání za jejich práci jak proděkanovi pro rozvoj prof. L. Skrbkovi, 

tak vedoucímu správy budov P. Michálkovi.   

 

b) Respirium v tzv. rotundě v budově na MS – II. fáze: rozpočet projektové 

dokumentace byl aktualizován/finalizován (podklad byl v materiálech). Podle prod. 

L. Skrbka teprve rozpočet na investiční akce 2023 ukáže, zda je možné rekonstrukci 

realizovat. Doc. O. Čepek uvedl, že tato akce už byla dvakrát odložena a že 

informatická sekce má enormní zájem uskutečnit ji, tím spíše, že je připravena 

zaplatit polovinu nákladů.   

 

c) Rekonstrukce serverovny v budově na MS: kvůli náročnosti požadované 

projektové dokumentace (PD) byl termín na její odevzdání prodloužen do 30. 4. 

2023. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele PD. KD vzalo na vědomí podrobnosti, 

jak je sdělil prod. L. Skrbek.  

 

d) Stav inženýringu na vestavbu kanceláří v objektu Vývojových dílen Troja: čeká se 

na vyjádření Hasičského záchranného sboru, přibližně v polovině tohoto prosince 

by měly být hotové potřebné dokumenty, mj. jako podklad pro fakturaci. Stavební 

povolení by mohlo být fakultě vydáno během ledna 2023. 

 

e) Plán investičních akcí a oprav na rok 2023: prod. L. Skrbek vybídne pracoviště, aby 

posílala své návrhy a požadavky na zařazení do plánu správy budov.  

Stalo se po KD: E-mail byl rozeslán 16. 11. 2022 odpoledne, požadavky 

shromažďují prod. L. Skrbek a vedoucí SB do 18. 12. 2022.  

 

f) Černá skládka na pozemku MFF UK v Troji: Městská část Praha 8 vyzvala fakultu, 

aby skládku odstranila. Správa budov to zajistí, už objednala bagr a kontejner. 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=553128&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003786373


KD MFF UK 16. listopadu 2022 

Čj. UKMFF/553128/2022 

 

9 

 

Doc. M. Vlach 

g) Partnerský program (PP) 

i) Probíhají nebo se připravují jednání o nových partnerských smlouvách, 

momentálně s pěti společnostmi.  

ii) Seminář o PP určený zájemcům z fakultní veřejnosti je přeložen na 21. 11. 

2022, 16-17 hod. 

 

h) KD vzalo na vědomí děkanovu předběžnou informaci, že se uvažuje o zvýšení 

vstupního poplatku do PP v případě tzv. startovního partnerství. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Účast MFF UK na veletrzích vzdělávání přinesla kladné ohlasy, zájem byl vyšší 

než v loňském roce:  

i) Gaudeamus Bratislava: v roce 2021 zaznamenáno 7 tis. návštěvníků, letos 

11 tisíc. 

ii) Gaudeamus Brno: v roce 2021 odhadem 20 tis. návštěvníků, letos na 27 tisíc.   

iii) VŠ online veletrh: video shlédlo 4 142 diváků, virtuální stánek přímo 

navštívilo 622 zájemců, což představuje ve srovnání s loňskem nárůst 239 %. 

iv) Expozici MFF UK na Noci vědců na Albertově navštívilo přibližně 1600 

účastníků.  

 

b) DOD 2022: zveřejněna stránka s programem, zároveň spuštěn interaktivní systém 

pro dotazy a předběžné registrace účasti (ke dni 10. 11. 2022 je registrováno přes 

200 účastníků), probíhá reklama na sociálních sítích a na vybraných serverech 

(ScienceMag), cíleně osloveny fakultní školy a 300 dalších středoškolských učitelů 

z databáze, zhruba připraveny organizační detaily (posílení dopravy a FoodTruck 

domluveny a potvrzeny), v řešení různé detaily, organizace v budovách ohlášena 

a konzultována se SB. 

   

c) Ceny Albertus byly slavnostně předány, záznam večera Českých hlaviček vysílán 

dne 12. 11. 2022 na ČT2 od 18:10 (záznam pořadu odkazován z článku na webu), 

cena UNIVERSUM MFF UK v rámci Českých hlaviček předána též (článek 

plánován na pondělí po vysílání záznamu galavečera). Tiskovou konferenci 

Českých hlaviček letos kompletně moderoval Mgr. L. Veverka.  

 

d) Na fakultě se uskutečnila tradiční exkurze studentů ostravského Wichterlova 

gymnázia, návštěva si prohlédla i svatováclavskou rotundu na Malé Straně.  

  

e) S fakultní právničkou jsou probrány detaily ohledně případného založení spolku 

pro organizaci Fyziklání, právní stanovisko je možné očekávat v nejbližších dnech.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=553128&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003786373
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f) (Navazuje na bod C6i zápisu z KD konaného dne 26. 9. 2022 a další.) 

Memorandum o spolupráci mezi MFF UK a Česko-vietnamským vzdělávacím 

institutem, z. s., o podpoře aktivit FYKOS bylo uzavřeno na dobu do konce 

akademického roku 2022/2023. Účelem je finanční podpora soutěže Fyziklání, věc 

řešena přímo děkanem fakulty.  

 

g) Finanční dotace od MŠMT určené na podporu soutěží a talentované mládeže: pro 

nadcházející období se situace jeví jako vážná. V kapitole na podporu soutěží byla 

vyřazena žádost Fyziklání a Fyziklání Online, V dalších případech si MŠMT 

vyžádalo podrobné rozpisy předpokládaného čerpání jednotlivých rozpočtových 

položek, ale to lze vzhledem k inflaci obtížně odhadnout. Podrobné položkové 

rozpočty navíc nebyly součástí příslušných předloh pro žádosti, takže jde 

o doplňování ex-post a bez udání důvodu. Příslušné údaje byly přesto bezodkladně 

doplněny. Kapitola na podporu nadaných studentů zatím nebyla vypsána vůbec. 

Pokles dotací MŠMT může významně ovlivnit rozpočet OPMK pro rok 2023, 

protože úhrnem představovaly až 1 mil. Kč dalších provozních prostředků. 

O dalším vývoji bude vedení fakulty průběžně informováno.  

 

Děkan 

h) Interní fakultní zúčtování: děkan znovu připomněl kolegiální usnesení, že: i) pro 

účely výpočtu „daně“ budou přepočítány plochy užívané sekcemi, ii) pro finanční 

vypořádání vzájemné výuky dodají sekce přehled této výuky, iii) pro vnitřní 

hodnocení vědeckých výstupů sekcí za poslední tři roky připraví podklady prod. 

Z. Doležal a prod. J. Sgall. K bodu sub i) děkan uvedl, že je to úkol sekčních 

proděkanů a vedoucího SB. V dané věci jde také o rozhodnutí/připamatování si, 

jaký byl na fakultě stanoven úzus, ze kterých ploch se bude daň platit, a uplatňovat 

ho jednotně na celé fakultě.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Pozvánka na konferenci Pohyb a zdraví, která proběhne 30. listopadu 2022 od 

10:00 ve Vlasteneckém sále Karolina: vzhledem k omezené kapacitě Vlasteneckého 

sálu je nutné provést rezervaci míst prostřednictvím následujícího linku: 

https://forms.office.com/ 

 

 

 

Zasedání skončilo v 11:18 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=553128&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003786373
https://forms.office.com/

