
           Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 30. 11. 2022  

(akademický rok 2022/2023) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň (od 9:15), M. Kulich, M. Rokyta, 

J. Sgall, L. Skrbek, B. Svobodová, M. Žák 

j. h. M. Novotná (SKAS) do 10:30 

  

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

a) AS fakulty na zasedání dne 23. 11. 2022 poměrem hlasů 14-1-6 odhlasoval toto 

usnesení: „AS MFF UK žádá vedení fakulty o vyvěšení ukrajinských vlajek na 

budovách MFF“. Vedení fakulty tento podnět důkladně prodiskutovalo a velkou 

většinou se přiklonilo k projevům skutečné a hmatatelné pomoci Ukrajině, pomoci, 

kterou fakulta od samého počátku války reálně poskytuje a poskytovat i nadále 

hodlá. Vedení souhlasilo s děkanovým návrhem, že ukrajinské vlajky budou na 

budovách vyvěšeny 24. února 2023 jako symbol chmurného výročí ruské agrese. 

Sejmuty budou pak nejpozději v období květnových státních svátků ČR.  

 

b) Nejbližší zasedání AS MFF UK je naplánováno na 18. ledna 2023 (termín pro 

předložení materiálů v 21enní lhůtě tedy připadá na 28. 12. 2022, termín v případě 

9denní lhůty připadá na 9. 1. 2023), další zasedání pak předběžně na 22. 2. 2023 

(s termíny pro podklady 1. 2. resp. 13. 2. 2023), ale to záleží na úmluvě nově 

zvoleného senátu. 

 

   

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) UK zavedla již před časem označení pracovníka „postdoktorand“, viz: 

Opatření rektora č. 23/2021 ve znění opatření rektora č. 3/2022 (úplné č.  znění)  

Těmto pracovníkům je poskytována zvláštní podpora (na stěhování, na kurzy 

apod.). Vedoucí OVZS zjistí a případně sepíše postup, jak lze o podporu účinně 

žádat. Zaměstnanecké oddělení fakulty vkládá označení „postdoktorand“ do 

systému WhoIs, žádá pracoviště, aby mu hlásila nově přijímané pracovníky 

splňující kritérium pro tuto kategorii (jde zejména o titul Ph.D. získaný před max. 

8 lety jinde než na MFF UK a zařazení do třídy AP2 nebo VP2).  

Stalo se po KD: Vedoucí OVZS zjistila, že pracovníci, kterých se tato podpora týká, 

jsou na tyto možnosti upozorňování přímo z RUK. 

 

b) OP JAK a stav přípravy projektů v rámci výzvy Špičkový výzkum: KD vzalo na 

vědomí informace prod. Z. Doležala a děkana. Z podnětu doc. J. Stráského 

zorganizuje pí tajemnice schůzku, které se dále zúčastní prod. Z. Doležal, vedoucí 

HO a vedoucí OGAP; cílem jednání mají být finance na administrativní pracovníky. 

Děkan požádal, aby se vedoucí OGAP a HO dohodli na workflow. 

https://cuni.cz/UK-11572.html
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) KD se seznámilo s návrhem na úpravu dohody mezi PřF UK a MFF UK, a sice 

dohody o spolupráci při výuce bakalářských a navazujících magisterských 

programů (text byl mezi materiály v úložišti). Většina změn předložených 

Přírodovědeckou fakultou spočívá v drobných formulačních úpravách, avšak nově 

je vložen odstavec věnovaný způsobu finančního vyrovnání za program Science; 

ten se od výpočtu pro vyrovnání za všechny ostatní programy výrazně liší. 

Odlišnost je způsobena i tím, že program nemá koeficient ekonomické náročnosti 

(KEN), je výhradně v angličtině a MŠMT ho nesubvencuje, neboť předpokládá 

financování ze školného od studentů. Po diskusi kolegium doporučilo upravit 

formulaci v tom smyslu, že poplatek se stanovuje po vzájemné dohodě obou stran. 

Jednání v tomto smyslu povede s PřF UK prod. V. Kuboň.   

 

b) Doplnění komisí pro přípravu přijímacích zkoušek (hlavně příkladů k přijímacím 

zkouškám) do bakalářských studijních programů a do navazujícího magisterského 

studia ve studijním programu Informatika: prod. V. Kuboň má kandidáty 

vytipované a jejich účast na práci v komisích neformálně dojednanou, děkan ho 

tedy požádal, aby definitivní složení komisí dořešil ve spolupráci se sekčními 

proděkany.  

 

Prod. M. Kulich 

c) Diskuse o omezení podvodného jednání některých studentů při plnění podmínek 

zkoušek a zápočtů: prod. M. Kulich je připraven zahájit v tomto kroky, ale jen 

tehdy, budou-li s tím souhlasit studenti. Přítomná předsedkyně SKAS M. Novotná 

přislíbila přednést tuto otázku na jednání SKAS dne 5. 12. 2022; prod. M. Kulich 

se tohoto jednání zúčastní. Prod. J. Sgall silně doporučil zjištěné podvody studentů 

při zkouškách či zápočtech evidovat, nejlépe centrálně. KD se shodlo na tom, že 

vkládat záznam o zjištěném podvodu by měli vyučující neomezeně, kdežto číst v ní 

jen garanti studijních programů.  

 

d) Diskuse k programům CŽV k získání učitelské kvalifikace (tříleté studium). 

Současný stav programů zahájených v roce 2019:  

i) Studium v oblasti pedagogických věd (účastníci mají odbornou kvalifikaci). 

Každý rok se zapisuje kolem 15 účastníků, od r. 2019 absolvovalo 5, 

zanechalo 11, stále studuje 37. 

ii) Vyučování fyziky (účastníci mají pedagogickou, ale ne odbornou 

kvalifikaci). Každý rok se zapisují 2-4 účastníci, od r. 2019 absolvovalo 0, 

zanechali 3, stále studuje 9. 

iii) Vyučování informatiky (účastníci mají pedagogickou, ale ne odbornou 

kvalifikaci). Každý rok se zapisují 1-3 účastníci, od r. 2019 absolvovalo 0, 

zanechali 3, stále studuje 6. 

iv) Vyučování matematiky (účastníci mají pedagogickou, ale ne odbornou 

kvalifikaci). Každý rok se zapisují 0-4 účastníci, od r. 2019 absolvovalo 0, 

zanechali 4, stále studují 4. 

V posledních třech programech dohromady: ze studentů přijatých v r. 2019 

zanechali studia 3, studuje 1, ze studentů přijatých v r. 2020 zanechali 3, studují 3. 

Ukazuje se zřetelně, že o dlouhodobé studium panuje malý zájem, pravděpodobně 

kvůli jeho vysokým odborným nárokům.  Krátkodobé kursy akreditované v rámci 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=573422&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003809381
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DVVP jsou mnohem žádanější. Prod. V. Kuboň slíbil poskytnout kolegiu vyjádření 

doc. J. Robové k obsahu studijních programů, který podle jejího názoru už nelze 

více redukovat nebo činit snadnějším. Prod. M. Kulich zmínil stížnosti některých 

frekventantů, že na SŠ, kde učí, jim není jejich další studium ulehčováno, takže se 

jim nedostává na studium dost času. Prod. M. Kulich připomněl, že původní žádost 

didaktických pracovišť o podporu od vedení fakulty byla vedena ekonomickými 

důvody a přišla z fyzikální sekce, a KD znovu zopakovalo, že takovou podporu je 

připraveno poskytnout, ale jen v případě vyhlídky na dobré výsledky; nula 

absolventů takovou vyhlídkou není. Prod. M. Kulich ještě konstatoval, že 

informatická sekce podle dr. L. Forstové a doc. C. Broma poskytuje těmto 

programům dostatečnou finanční oporu, a proto od centra nic nežádají.  

 

e) Uzavírání a prodlužování smluv Erasmus: tento bod předestřel prod. M. Kulich, 

kvůli vyjasnění kompetencí. Stručně popsal situaci, kdy je (meziuniverzitní) 

smlouva uzavřena i tehdy, kdy na fakultě není zainteresované pracoviště, které by 

se o plnění smlouvy staralo. Současně mínil, že uzavírání smluv v rámci Erasmus 

není záležitostí proděkana pro studijní záležitosti. Podle děkana se věc se dotýká 

jak agendy studijní, tak agendy vědy a zahraničních styků, a dále v ní 

nezanedbatelnou roli hraje fakultní koordinátor programu Erasmus, v současné 

době jím je doc. J. Felcman. Po diskusi, ve které svůj názor vyjádřil také proděkan 

pro vědu a zahraniční styky, požádal děkan, aby se proděkani M. Kulich a 

Z. Doležal spolu dohodli a vyjasnili hlavně postavení koordinátora J. Felcmana. 

Obecně platí, že zaměstnaneckou mobilitu vyřizuje OVZS, tu studentskou STUD.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Výpůjčka portrétu Václava Libštejnského z Kolowrat od Jana Jiřího Heinsche: 

prod. J. Sgall potvrdil zájem informatické sekce o prodloužení smlouvy o výpůjčce.   

 

b) KD vzalo na vědomí výslednou zprávu interního auditu „Kontrola finanční části 

projektu OP VVV“ (Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů) i sdělení 

tajemnice, že v těchto dnech bude zahájen interní audit zaměřený na platební karty.   

 

c) Prod. J. Sgall připomněl, že KD uvažovalo o ceníku za vytápění prostor fakulty 

o víkendech, pro případ poptávky na pronájem. Děkan/SB/tajemnice připraví návrh 

na příští jednání KD 14. 12. 2022. Děkan zjistí u vedoucího SB, nakolik se 

v budovách fakulty o víkendech skutečně ne/topí.  

Stalo se po KD: Ceník za vytápění budov o víkendu byl součástí dopisu děkana 

o energiích, který byl zaměstnancům zaslán dne 12. prosince 2022. 

       

      Děkan 

d) Bylo vydáno Opatření rektora č. 40/2022, dodatek č. 2 k Opatření rektora 

č.  57/2021, účinné od 1. 12. 2022, viz: 

https://cuni.cz/UK-12321.html 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=573422&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003809381
https://cuni.cz/UK-12321.html
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek  

a) KD vzalo na vědomí požadavky SKAS na vybavení prostor, které na fakultě 

studenti využívají: umístění mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice do respiria 

v Troji, umístění whiteboardu do respiria na Karlově, přemístění nástěnek SKAS 

do respirií na Karlově a v Karlíně a umístění nové nástěnky SKAS na vhodné místo 

v budově IMPAKT. Obecně nemělo KD proti požadavkům námitky. Co se týče 

nástěnek, stačí, když SKAS po své schůzce 5. 12. 2022 napíše vedoucímu SB 

výsledek své úmluvy, kde má být co.   

 

Prod. Z. Doležal 

b) Doporučení, aby informační tabule ve vestibulu děkanátu byly dvojjazyčné, tj. 

v českém a anglickém jazyce, předá prod. L. Skrbek vedoucímu SB.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI  

 

Tajemnice 

a) Uvítací e-mail pro nové zaměstnance fakulty: na děkanátu už se používá 

automaticky. Aktuální znění je v úložišti mezi materiály. Pokud mají sekční 

proděkani zájem, je možné rozšířit použití na celé fakultě. Tajemnice požádala 

o vyjádření případné poptávky do příští schůze KD.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

Žádný příspěvek. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Pozvánka z Nakladatelství Karolinum na přátelské setkání u příležitosti prezentace 

vybraných knih ve středu 14. prosince 2022 od 17:00 hodin (v materiálech): děkan 

je ve stejnou dobu zaneprázdněn, zastoupí ho prod. Z. Doležal.   

 

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Předběžná informace: slavnostní předání jmenovacích dekretů novým profesorům 

je naplánováno na 19. 12. 2022 od 10:00 hod. do Karolina.   

 

b) Na program prosincového zasedání VR MFF UK jsou zařazeny tři habilitace, 

kandidáty jsou dr. Peter Huszár, dr. Martin Balko a dr. Michal Pavelka.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=573422&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003809381
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c) Zaměstnávání ukrajinských akademiků: OZV RUK počítá i pro příští rok s finanční 

podporou ve výši 15 tis. Kč měsíčně na osobu, formou refundace. Podle mínění 

právníků mají být Ukrajinci přijímáni na akademické pozice na základě výběrového 

řízení teprve tehdy, když jim vyprší stávající pracovní smlouva.   

 

d) Dne 15. 12. 2022 od 10 hod proběhne on-line seminář ke zpracování dílčích 

a závěrečných zpráv projektů GAČR za rok 2022 (celkem 196). Konzultační dny 

budou v prosinci v úterý a středu v době 9-16 hod.   

 

e) Dne 2. 12. 2022 budou vyhlášeny výsledky projektů financovaných Grantovou 

agenturou ČR, projektů standardních a projektů PIF.   

 

f) MSCA Doctoral Networks (T: 15. 11. 2022): podány jsou celkem čtyři žádosti, 

z toho dvě spadají do informatické sekce a po jedné jsou ze sekcí M a F.  

 

g) Program Horizont Evropa, Pilíř 2, klastr 4 (Digital, Industry and Space): podány 

jsou dva nové konsorciální projekty PEER, oborově spadají do informatické sekce.  

 

h) Prod. Z. Doležal poslal kolegiu e-mailem dvě informace. Byla to svodka z porady 

prorektorky pro zahraniční záležitosti a proděkanů pro zahraničí, konané 22. 11. 

2022, a poznámky, resp. dojmy z uzavřeného setkání o rizicích spolupráce s Čínou, 

konaného dne 23. 11. 2022.  

       

      Děkan 

i) ERC grant získala dr. Erin Carson z Katedry numerické matematiky MFF UK, viz: 

                 https://www.ukforum.cz/ 

https://www.ukforum.cz/rubriky/veda/8662-erin-carson-ziskala-erc-grant-a-

chce-zlepsit-algoritmy-pro-nejvetsi-pocitace-sveta 

 

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

studijních programů (PhD. Infra): v rámci UK došlo k úpravě alokace finančních 

prostředků na fakulty, tabulka byla k dispozici v materiálech. 

 

k) Setkání s koordinátory programu Cooperatio a s vedením součástí UK v Modré 

posluchárně dne 5. 12. 2022: prod. V. Dolejší se nezúčastní osobně, zastoupí ho 

prof. J. Antoch. Za vedení MFF UK plánují účast děkan a prod. Z. Doležal. Žádaný 

dotazník je za fakultu vyplněn a odeslán. KD prodiskutovalo informaci prod. 

Z. Doležala o jeho nedávné neformální debatě s pror. J. Krištoufkem a kolegy 

z fakult UK ohledně požadavků na školitele doktorandů. Děkan některé z otázek 

přednese koordinační radě doktorských studií; koordinační rada bude svolána na 

jaře 2023. Co se týká schvalování školitelů vědeckou radou fakulty, podstatné je 

předem znát podmínky/kritéria, jejichž naplnění chce VR zkoumat. Dále děkan ve 

spolupráci s proděkany M. Kulichem a Z. Doležalem probere postup pro 

předkládání návrhů na jmenování školitelů. Prod. M. Kulich poskytne data, tj. 

všechna vypsaná témata doktorských prací v SIS včetně těch dosud neuplatněných, 

a svůj komentář k nim (cílem je snížit množství témat, k nimž nejsou předem známi 

potenciální/vhodní školitelé).      

Stalo se po KD: Prezentaci z jednání poslanou e-mailem pracovnicí Odboru pro 

vědu a výzkum RUK děkan poskytl celému kolegiu. Prezentace obsahovala také 

stručné vyhodnocení dotazníků.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=573422&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003809381
https://www.ukforum.cz/
https://www.ukforum.cz/rubriky/veda/8662-erin-carson-ziskala-erc-grant-a-chce-zlepsit-algoritmy-pro-nejvetsi-pocitace-sveta
https://www.ukforum.cz/rubriky/veda/8662-erin-carson-ziskala-erc-grant-a-chce-zlepsit-algoritmy-pro-nejvetsi-pocitace-sveta
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Příští týden se koná první kolo pohovorů s uchazečkami o místo koordinátorky 

poradenských služeb.  

 

Prod. V. Kuboň 

b) Rada pro vnitřní hodnocení UK (RVH) udělila fakultě dne 23. 11.  2022 oprávnění 

uskutečňovat tyto tři akademicky zaměřené doktorské studijní programy: 

i) Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika,  

ii) Obecné otázky matematiky a informatiky, 

iii) Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. 

Platnost oprávnění trvá do 23. 11. 2032.  

 

c) Akademický senát UK schválil, s drobnými formálními úpravami, změnový 

předpis na úpravu Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (rozdělení 

magisterských státních zkoušek ve fyzikální sekci). Nové úplné znění Pravidel již 

bylo zveřejněno na stránkách fakulty. Prod. V. Dolejší v této souvislosti 

informoval, že 30. 11. 2022 odpoledne se koná jednání se studenty o rozdělení 

státních zkoušek v matematické sekci.  

 

d) RVH vybrala pro podzimní běh hodnocení studijních programů 2022 dva 

bakalářské programy uskutečňované na MFF UK, a sice programy Fyzika 

a Informatika. Garanti programů jsou o tom informováni a na vyžadovaných 

podkladech pracují.   

 

Děkan 

e) V souvislosti se závěry KD z 19. 10. 2022 (bod B2e) o zveřejňování výsledků 

studentské ankety byl vydán Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana č. 3/2021, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-25-2022 

 

f) MFF UK projevila „opatrný zájem“ o nabídku společnosti Microsoft připravit 

mezinárodní projekt v oblasti společného studijního programu v oblasti 

kyberbezpečnosti, Digital4Security - European Masters Programme in 

Cybersecurity Management.  

Stalo se po KD: Při online diskusi s pracovníky firmy Microsoft a koordinující 

agentury se ukázalo, že připravovaný projekt není pro MFF UK vhodný. Proděkan 

Kuboň o tom 9. 12. 2022 informoval všechny zúčastněné.   

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

Bez příspěvku. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=573422&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003809381
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-25-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-25-2022
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a) Prod. L. Skrbek připomněl, že během výměny fasád a střešního pláště objektu 

Těžkých laboratoří v Troji zateklo v noci z 24. 6. na 25. 6. 2022 po silném dešti do 

prostor ČVUT a došlo ke škodě na elektronovém mikroskopu. Způsob, jakým bude 

řešena náhrada škody, projednal vedoucí SB MFF UK s ředitelem dodavatelské 

firmy Auböck, s právničkou fakulty, vedoucím HO fakulty i doc. Mikou 

Havlíkovou z ČVUT. KD řešení akceptovalo.  

 

b) Havarijní oprava plastik na atice budovy Ke Karlovu 5: venkovní práce byly pro 

letošní rok ukončeny, lešení demontováno. Až do dubna 2023 budou probíhat práce 

v ateliéru, potom budou opravené vázy osazeny zpět na atiku.   

 

c) V souladu s Programem na podporu strategického řízení VŠ 2022-2025 (PPSŘ 

2022–2025) vyhlásil děkan MFF UK vnitřní fakultní projektovou soutěž na 

realizaci tzv. tematických okruhů, podrobnosti viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/soutez-na-realizaci-to/2022 

Návrhy jsou přijímány do 12. 12. 2022, kolegium děkana je posoudí na svém 

zasedání dne 14. 12. 2022.   

 

Pror. M. Vlach 

d) Partnerský program (PP) 

i) Vstupní poplatek za startovní partnerství byl po dohodě děkana, koordinátora 

PP doc. M. Vlacha, vedoucí OFS Ing. B. Joudalové a předsedy Pracovní 

skupiny pro partnerství s firmami doc. M. Nečaského zvýšen z 20 tis. Kč na 

40 tis. Kč ročně. V případě strategického zájmu fakulty o partnerství lze tento 

poplatek snížit o 50 %. Zvýšení poplatku je nástrojem určité regulace 

startovního partnerství, důsledkem enormně velkého zájmu firem o vstup do 

fakultního PP, což naráží nejen na personální kapacitu OFS, ale hlavně na 

nedostatek vhodných kontaktních osob z fakulty, zejména v informatické 

sekci. Žádost o snížení poplatku (ať ze strany firmy nebo kontaktní osoby 

z MFF UK) je nutno řešit s vedoucí OFS, rozhodne ji pak koordinátor pro PP 

společně s předsedou Pracovní skupiny pro partnerství s firmami. Strategické 

zájmy fakulty mohou spočívat např. v podpoře spolupráce v sekcích M a F, 

ve stávající kooperaci, v již realizovaných společných projektech, kvalitě 

i významu partnera atd. 

ii) Partner fakulty firma Škoda Auto nabídla pracovníkům fakulty možnost 

požádat o finanční podporu na rok 2023. Podporu pro projekty do 250 000 

Kč s 10% spoluúčastí lze získat zejména na nákup technického vybavení, 

softwaru a materiálu pro výuku, na výzkum a realizaci společných projektů 

se Škoda auto nebo studentské projekty se zaměřením na strategická témata 

firmy. Žádosti se podávají do 31. 1. 2023. Při předkládání žádosti je nutné 

informovat OFS. K žádosti je třeba přiložit doklad o vlastnictví bankovního 

účtu; ten OFS na požádání poskytne.   

iii) Seminář pro kontaktní osoby v PP se uskutečnil v pondělí 21. 11. 2022 za 

relativně malého počtu zájemců. 

 

Děkan 

e) Zasedací místnost v suterénu budovy Ke Karlovu 3, tzv. dolní: provozní řád byl po 

dohodě s J. Suchomelem a P. Zakouřilem umístěn do „Návodů“ pod oddíl „Správa 

budov“, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/pro-zamestnance/navody 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=573422&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003809381
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/soutez-na-realizaci-to/2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/pro-zamestnance/navody
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přímý odkaz je zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/sprava-budov/navody/provozni-rad-dolni-zasedaci- 

mistnosti-mff-uk?fileType=pdf  

Odkaz na dokument je i na stránkách pojednávajících o technické podpoře 

poslucháren: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/navody-rady-a-

doporuceni/technicka-pripravenost-poslucharen 

a bude také umístěn do SIS v souvislosti s možností dolní zasedačku si rezervovat.  

  

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) V materiálech k aktuálnímu KD a také v interním úložišti KD ve složce 

/ŠABLONY, VZORY, NÁVODY/Výběrová řízení/ je současný stav výběrových 

řízení před vypsáním poslední letošní dávky inzerátů.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) KD vzalo na vědomí stručné shrnutí DOD konaného 22. 11. 2022. 

i) Akce se uskutečnila podle plánu v areálu v Troji, v budovách IMPAKT a T. 

ii) Drobnou komplikaci představovala pouze závada foodtrucku Kolejí a menz 

UK, který se po připojení k elektrické síti pavilonu IMPAKT vznítil. 

S ohledem na celkový technický stav však šlo o situaci očekávatelnou. Trosku 

se podařilo odstranit po vlastní ose ještě v pondělí před samotným DOD. 

Vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka upozorňuje, že přes předchozí ujišťování 

nebyly na vozidle provedeny předpokládané úpravy, a dovoluje si deklarovat, 

že tohoto veterána už nebude na žádné další akce najímat ani na přání. 

iii) Počet registrovaných účastníků akce dosáhl finálního čísla 782, odhadovaná 

celková účast se podle odhadu pohybuje okolo 830-850 osob. Co do počtu 

návštěvníků patřil tedy DOD 2022 k úspěšným. 

iv) OPMK rozešle v nejbližších dnech pořadatelům z pracovišť dotazník ke 

spokojenosti s průběhem DOD v Troji ve srovnání s průběhem na Malé 

Straně. Zpětná vazba by měla umožnit další zlepšení zejm. po organizační 

stránce pro případné další ročníky; 

v) OPMK zároveň děkuje všem pořadatelům z pracovišť za přípravu výborných 

expozic i přednášek, zájem návštěvníků přetrval i po oficiálním skončení akce 

v 6:00. 

 

b) Termíny konání propagačních akcí 

i) Jeden den s fyzikou: pro konání bylo dohodnuto datum 9. 2. 2023, program bude 

inovován ve spolupráci s předsedou propagační komise doc. S. Danišem. 

ii) Jeden den s matematikou a informatikou se bude konat dne 30. 1. 2023. 

 

c) Děkanský sportovní den: k zajištění akce ze strany OPMK (trička, ceny, diplomy 

atd.) nedošly žádné kritické připomínky, ani žádné komplikace nebyly hlášeny.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=573422&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003809381
https://www.mff.cuni.cz/cs/sprava-budov/navody/provozni-rad-dolni-zasedaci-%20mistnosti-mff-uk?fileType=pdf
https://www.mff.cuni.cz/cs/sprava-budov/navody/provozni-rad-dolni-zasedaci-%20mistnosti-mff-uk?fileType=pdf
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/navody-rady-a-doporuceni/technicka-pripravenost-poslucharen
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/navody-rady-a-doporuceni/technicka-pripravenost-poslucharen
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d) Organizace soutěže Náboj v roce 2023: proběhlo jednání, v jehož intencích bude 

hlavní organizátor M. Poljak instruovat další pořadatele. Top Hotel Praha je 

předběžně rezervován.  

 

e) MFF UK se stala, po schválení prod. M. Žákem, partnerem projektu Vědecký 

čtyřboj. Partnerství neznamená pro fakultu finanční závazky a odehrává se 

víceméně v propagační rovině. 

 

f) Prezentace fakulty proběhly/probíhají: 

i) na veletrhu Gaudeamus Nitra (14.-16. 11. 2022), závěrečná zpráva zatím není 

k dispozici; 

ii) na prezentačním dnu Na Karlovku (26. 11. 2022), podrobné informace budou 

k dispozici po vyhodnocení; 

iii) na veletrhu vzdělávání ProEduco Košice (30. 11. - 1. 12. 2023). 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Panelová diskuse Leadership in Action se bude konat v pátek 9. 12. 2022 od 11.00 

do 13 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina.  Cílem diskuse, která je určena 

především studentům, je “sdílet zkušenosti vybraných ministrů zahraničních věcí 

s vedením v době krize a sdílet jejich poznatky s přesahem do dnešní situace.” 

Pozvánku zaslanou z Kanceláře rektorky přislíbila šířit předsedkyně SKAS.  

 

b) Vánoční a tříkrálové vystoupení skupiny Humbuk se odehraje 12. 12. 2022 v K1 

resp. 3. 1. 2023 v Refektáři budovy na MS. 

 

c) Aktuální informace pí tajemnice 

i) Fakultní právnička bude brzy mít znalecký posudek na prostory v Troji.  

ii) (Navazuje na bod C3a zápisu z KD konaného 16. 11. 2022.) Soutěž na 

administrátora veřejných zakázek byla vyhodnocena 29. 11. 2022. Shrnující 

sdělení o vítězi výběrového řízení a o věcech z toho vyplývajících sepíše pro 

fakultní veřejnost pí A. Maškarová/pí tajemnice.   

iii) K dotazu prod. V. Dolejšího na stav vyúčtování cestovních příkazů sdělila 

tajemnice, že ke zpracování jich zbývá výrazně menší množství. Děkan ji 

požádal, aby na příštím zasedání kolegia uvedla konkrétní čísla, hlavně kolik 

CP bylo vyřízeno. Dále pí tajemnici požádal, aby ve spolupráci s vedoucím 

HO prověřila, jaký objem finančních prostředků lze převést z projektů 

Cooperatio do roku 2023 (4 %, nebo 5 % z provozních prostředků?), a aby 

tuto informaci neprodleně předala sekčním proděkanům. Co se týká převodu 

letošních provozních financí z ostatních zdrojů, doporučil děkan, aby se sekce 

zachovaly jako obvykle.  

Stalo se po KD: Prod. V. Dolejší ověřil, že převést lze 5 % z provozních 

prostředků. 

 

Stalo se po KD: 

d) (Navazuje na bod B7a zápisu z KD konaného 23. 3. 2022.) Stříbrnou pamětní 

medaili MFF UK děkan předal prof. RNDr. Josefu Málkovi, CSc., DSc., za jeho 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=573422&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003809381
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zásluhy o rozvoj fakulty, dne 3. 12. 2022 na konferenci, konané v Kácově. Stalo se 

v souvislosti s blížícím se životním jubileem prof. Málka.  

 

 

Zasedání skončilo ve 12:26 hodin. 

 

Zapsala:  

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=573422&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003809381

