
           Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 14. 12. 2022  

distančně na platformě ZOOM 

(akademický rok 2022/2023) 

 

Přítomni: 

 

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

L. Skrbek, B. Svobodová (do 9:57), M. Žák 

j. h. M. Novotná (SKAS) 

Omluveni:  

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin. 

 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

a) AS MFF dne 18. ledna 2023: děkan předloží na program zasedání návrh na 

obnovené složení fakultní disciplinární komise, ve lhůtě 21 dní před jednáním 

senátu.  

 

b) Situace nevyžaduje, aby se vedení fakulty sešlo 21. 12. 2022.   

 

   

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzvala k podávání návrhů na členy 

odborných panelů, viz: 

https://vyzkum.c/FrontClanek.aspx?idsekce=979296 

MFF UK se týká obor (dle FORD 2.10) Nanotechnologie. Případné návrhy prosí 

dostat vedoucí OVZS elektronicky do 2. ledna 2023, včetně požadovaných 

dokumentů. Návrhy fakult posoudí Kolegium rektora UK dne 9. 1. 2023.   

 

b) Specifický vysokoškolský výzkum (SVV): k 1. 1. 2023 je vyhlášeno 12. kolo 

projektů SVV na UK, pouze pro rok realizace 2023. Termín odevzdání projektů 

vyprší 15. 2. 2023. RUK doporučuje plánovat projekty zhruba ve výši schválených 

částek na rok 2022, tj. 17650 tis. Kč. V roce 2022 bylo řešeno 17 projektů: 11 ve 

fyzikální sekci, objem financí činil 10846 tis. Kč; 3 projekty spadaly do 

informatické sekce, objem financí představoval 3581 tis. Kč; 3 projekty 

v matematické sekci znamenaly sumu 3133 tis. Kč. Tabulka byla v materiálech. Na 

svém zasedání 11. 1. 2023 kolegium uzavře rozpočítání mezi sekce pro letošní rok.   

 

Děkan 

c) Na e-mail ředitelky Ústřední knihovny UK, aby fakulty zvážily zapojení se do 

celouniverzitního systému nákupu licencí analytického nástroje SPSS, viz:  

https://acrea.cz/software/ibm-spss-statistics/ 

reagoval děkan, po předchozím průzkumu na fakultě, sdělením dr. Římanové, že 

MFF UK tento nástroj nepoužívá a nemá to v úmyslu ani do budoucna.   

https://vyzkum.c/FrontClanek.aspx?idsekce=979296
https://acrea.cz/software/ibm-spss-statistics/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

Žádný příspěvek. 

 

Prod. M. Kulich 

a) (Navazuje na bod B2c zápisu z jednání KD konaného dne 30. 11. 2022.) Diskuse 

o technické realizaci zaznamenávání pokusů o podvodné jednání studentů při 

plnění zkoušek a zápočtů. Kolegium souhlasilo s vytvořením databáze. Téma bylo 

projednáno se SKAS. Bude potřeba zajistit, aby dotčený student byl informován 

o provedení záznamu a mohl se k němu vyjádřit. Záznamy se budou po určité době 

skartovat. Přístup k údajům: garanti programů (pouze k údajům „jejich“ programu) 

a studijní proděkan (ke všem údajům). Prod. M. Kulich se obrátí na prof. P. Tůmu 

a do problému zasvětí i pror. T. Skopala, kvůli možnosti věc naprogramovat 

a napojit na SIS. 

  

Děkan 

b) Podle závěrů RKR UK měly fakulty poslat do 15. 12. 2022 jméno kontaktní osoby 

pro oblast CŽV. Protože prod. M. Kulich si nebyl vědom takového úkolu, pokusí 

se děkan zjistit, oč přesně šlo.   

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Kolegium schválilo návrh opatření o rozpočtovém provizoriu na počátek roku 2023. 

Stalo se po KD: Výnos byl zveřejněn na fakultním webu, viz:  

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

dekana/opatreni-dekana-c-28-2022 

 

b) Vedení fakulty dne 12. 12. 2022 schválilo per rollam ceník za vytápění prostor 

fakulty o víkendech pro potřeby pronájmů. 

i) Ke Karlovu a budova IMPAKT: 10 tis. Kč 

ii) Malostranské nám.: 9 tis. Kč 

iii) Sokolovská: 4 tis. Kč 

iv) Areál Troja (s výjimkou budovy IMPAKT): 20 tis. Kč.  

 

c) Kolegium schválilo následující rozpočtové úpravy: 

 

Odkud Kam Částka 

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky Bude provedeno 

 dne  

RUK 207-04/207207005 20 913 NIV odměny COOP 15. 12. 2022 

RUK 302-04/302207019 16 500 NIV odměny COOP 15. 12. 2022 

RUK 201-04/201207019 16 500 NIV odměny COOP 15. 12. 2022 

RUK 104-04/104207019 16 500 NIV odměny COOP 15. 12. 2022 

RUK 200-04/200COOP 141 434 NIV odměny COOP 15. 12. 2022 

RUK 115-04/115207022 80 000 NIV odměny COOP 15. 12. 2022 

RUK 102-04/102207025 57 000 NIV odměny COOP 15. 12. 2022 

RUK 300-04/300COOP 141 434 NIV odměny COOP 15. 12. 2022 

RUK 100-04/100COOP 117 770 NIV odměny COOP 15. 12. 2022 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=592534&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003830882
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-28-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-28-2022
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Tajemnice probere s vedoucím HO a dr. P. Zakouřilem, zda by bylo v budoucnu 

technicky možné filtrovat ze systému Verso data o tom, jaké rozpočtové úpravy 

byly v daném kalendářním roce na tom kterém účtu provedeny.  

 

d) Na základě požadavku SKAS MFF UK a po jednání s ní projednalo kolegium 

pilotní projekt na distribuci intimních hygienických pomůcek pro ženy na 

vybraných toaletách budov fakulty. Podrobnosti a časový harmonogram mělo 

kolegium předem k dispozici, po diskusi projekt na zkoušku akceptovalo. Zajistí 

SB. KD dále doporučuje SKAS, aby hledala další možné zdroje financování, např. 

projekty pro rovné příležitosti (kontaktovat Radu pro rovné příležitosti), sponzoring 

apod., které by se dalo použít po zhodnocení pilotního projektu.  

 

e) Nájemní smlouva s Ing. Bicanem (prostor na chodníku u budovy na MS): nájemce 

požádal o snížení nájmu. Kolegium vyjádřilo ochotu snížit stávající nájem na 

polovinu. Nabídku bude nájemci tlumočit pí tajemnice.  

 

f) Návrhy výnosů tajemníka fakulty 

i) Opatření tajemníka č. 3/2022, o hmotném a nehmotném majetku: kolegium 

schválilo jako hranici pro drobný dlouhodobý hmotný majetek částku 3000,-

Kč.  

Stalo se po KD: Opatření bylo vydáno, viz: 

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

tajemnika/opatreni-tajemnika-c-3-2022 

ii) Opatření tajemníka č. 4/2022, o zajištění likvidace hmotného a nehmotného 

majetku: KD nemělo námitky.  

Stalo se po KD: Opatření bylo vydáno, viz: 

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

tajemnika/opatreni-tajemnika-c-4-2022 

 

g) Vedení fakulty schválilo převod zbylých provozních prostředků ze střediska „731. 

Správa budov“ (zahrnuje agendu fakultního energetika) cestou Fondu provozních 

prostředků do roku 2023. Tyto úspory budou sloužit zejména k částečnému krytí 

vyšších nákladů na energie a na očekávaný nárůst fixních výdajů souvisejících 

s provozem areálů fakulty.  

 

h) Návrhy na vydání nových opatření. 

i) Pravidla k pracovním cestám a poskytovaným cestovním náhradám 

zaměstnancům MFF UK: KD se seznámilo s další verzí návrhu, do 6. 1. 2023 

dostane k posouzení definitivní verzi. Poslední čtení bude na programu KD 

dne 11. 1. 2023. Opatření vztahující se k cestám osob, které nejsou 

zaměstnanci fakulty, připravuje tajemnice jako separátní dokument.    

ii) Opatření tajemníka týkající se paušálního příspěvku na MHD: platí obdobně 

jako v bodě sub ii) tohoto odstavce.   

 

i) Stalo se po KD: Vedení schválilo 22. 12. 2022 per rollam tyto dva návrhy pí 

tajemnice: 

i) Souhlasit s tzv. Opti transakcemi (pro fakultu finančně výhodné, dopis 

kvestora UK byl k dispozici). 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=592534&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003830882
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-tajemnika/opatreni-tajemnika-c-3-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-tajemnika/opatreni-tajemnika-c-3-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-tajemnika/opatreni-tajemnika-c-4-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-tajemnika/opatreni-tajemnika-c-4-2022
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ii) Plošnou výplatu odměn pracovištím děkanátu, KTV a KJP formou pevného 

procenta ze standardní mzdy. Výši této části určila tajemnice po konzultaci 

s děkanem a HO na základě finanční situace na konci kalendářního roku. 

 

Děkan 

j) (Informace z RKR 12. 12. 2022.) Není vyloučeno, že dojde k drobnému navýšení 

příspěvku 2022 v řádu jednotek milionů Kč. Děkan doporučil, po dohodě s HO, 

přesunout částku tohoto navýšení do rezerv fakulty. KD souhlasilo.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Fakultní projektová soutěž v rámci Programu na podporu strategického řízení VŠ 

2022-2025 (PPSŘ 2022–2025), viz: 

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

KD schválilo financování sedmi projektů tzv. tematických okruhů na rok 2023, 

z toho čtyři projekty jsou dvouleté. Návrh podala pracovní skupina ve složení: 

koordinátor PPSŘ doc. P. Svoboda a proděkani L. Skrbek a M. Žák.  Materiály byly 

k dispozici ve společném úložišti.  
 

b) Na základě dotazů a připomínek k fungování nových venkovních stínicích žaluzií 

v rekonstruovaném objektu TL v Troji, které reflektují nejen na čidlo povětrnostní, 

ale také na sluneční, schválilo KD omezit funkci automatického stažení žaluzií 

v období od listopadu do března.  

 

c) KD schválilo výjimku z rozpočtového provizoria, a sice v případě nové serverovny 

v Troji. Projekt je součástí OP JAK, pravděpodobnost jeho získání poměrně 

vysoká, a proto bude výběrové řízení zadáno hned po Novém roce. Půjde o částku 

do výše 2 mil. Kč.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Děkan předběžně prodiskutoval se členy kolegia důsledky návrhu, který projednává 

vláda, totiž návrhu na úpravu výše minimální mzdy účinného od 1. ledna 2023. 

Promítl tabulky ilustrující finanční důsledek na rozpočet fakulty, nejvíce na 

rozpočet správy budov.  

Stalo se po KD: Vláda ČR schválila koncem prosince 2022 zvýšení minimální mzdy. 

KD per rollam schválilo vydat Opatření děkana č. 29/2022, stanovení tarifních 
rozmezí a výše osobního ohodnocení, s účinností od 1. 1. 2023, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-29-2022 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Probíhá jednání o založení FYKOS jako tzv. zapsaného spolku, což by umožnilo 

pružnější organizaci některých akcí a zejména nalezení dalších zdrojů financování, 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=592534&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003830882
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/soutez-na-realizaci-to/2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-29-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-29-2022
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jež nejsou z definice přístupné univerzitě. KD souhlasilo s tím, aby sídlem spolku 

FYKOS byla adresa MFF UK, tj. Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 - Nové Město.  

 

b) Podpora petice Zachraňme olympiády – soutěže pro nadanou a motivovanou 

mládež, viz: 

                https://www.petice.com/signatures/zachranme_olympiady 

Děkan věc podpořil nejen jako člen matematické sekce fakulty, ale také jako člen 

asociace děkanů přírodovědně zaměřených fakult; dále využil příležitosti 

neformálního osobního setkání s ministrem školství, aby na smysl petice upozornil. 

Určité kroky podniká vedení UK. OPMK rozešle odkaz na petici po fakultě (adresa 

„útvary“).   

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Novoroční setkání JM s děkankami a děkany fakult 2023: pro efektivní průběh 

bilančního jednání požádala JM o vyplnění odpovědí na své dotazy; ty se týkají 

většinou činnosti rektorátu. Děkan požádal členy KD, aby do 6. ledna 2023 sdílený 

dotazník vyplnili.  

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) GAČR 

i) Dosud nejsou zveřejněny pokyny GAČR k vypracování zpráv o řešení 

projektů. Dne 15. 12. 2022 se koná webinář pořádaný na toto téma oddělením 

GAP. 

ii) Byly vyhlášeny výsledky soutěže standardních projektů a projektů PIF 

OUT/IN. Spolu s EXPRO a JUNIOR STAR bylo podpořeno 38 projektů ze 

150, které podala MFF UK: 23 spadá do sekce F, 7 do sekce I a 8 do sekce 

M; znamená to 25% úspěšnost. Seznam projektů mělo kolegium 

v materiálech.  

 

b) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

i) Na program VR MFF UK dne 4. 1. 2022 jsou zařazena tři habilitační řízení. 

Uchazeči o jmenování docentem jsou pánové (bez titulů): Tomáš Ledvinka, 

Štěpán Roučka a Jan Kunc. 

ii) (Navazuje na bod C1a zápisu z KD konaného dne 30. 11. 2022.) Slavnostní 

předání jmenovacích dekretů nově jmenovaným profesorům dne 19. 12. 

2022: z MFF UK jsou pozvání (bez titulů) Ondřej Čepek, František Gallovič 

a Alfredo Iorio.   

iii) KR UK má na programu jednání dne 9. 1. 2023 mj. návrhy na jmenování pánů 

doc. M. Pokorného a doc. M. Vohralíka profesory.  

 

c) Fond mobility UK: v podzimním kole 2022 bylo přiděleno uchazečům z MFF UK 

celkem 252 500,- Kč (žádáno celkem o sumu 500 003,- Kč). Celkem bylo 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=592534&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003830882
https://www.petice.com/signatures/zachranme_olympiady
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podpořeno sedm uchazečů, především v kategorii "Podpora vědeckých nebo 

výzkumných pobytů v zahraničí“. Výsledky mělo kolegium v materiálech. 

 

d) Ve výběrovém řízení, organizovaném RUK, na výměnné pobyty v rámci 

meziuniverzitních dohod pro akademický rok 2023/2024 uspěla jedna studentka 

MFF UK (pobyt na Université de Montréal). 

 

e) Velké výzkumné infrastruktury (VVI): hodnocení VVI s účastí MFF UK bylo 

k dispozici v materiálech. Z deseti projektů bylo nejvyšší známkou „5” hodnoceno 

celkem šest, na příští rok jim tedy bude krácena dotace na 75 % požadovaných 

prostředků. Ostatní čtyři projekty VVI byly hodnoceny známkou „4“, což znamená 

jejich krácení na 60 % požadovaných prostředků na rok 2023.    

 

f) OP JAK Špičkový výzkum: JM zplnomocnila děkana MFF UK k signování příloh 

za UK v případě 11 partnerských projektů MFF UK. Ostatní 2 projekty, ve kterých 

figuruje více fakult UK, a univerzitní projekty podepisuje JM.  

 

g) CELSA: 15. 12. 2022 vyprší termín pro podání projektů do 7. kola soutěže tohoto 

výzkumného fondu. Z MFF UK přihlášku podává, společně s Univerzitou v Lovani, 

prof. Grill.  

 

h) TAČR 

i) 1. veřejná soutěž v programu SIGMA: z MFF UK podává 3-4 projekty 

ÚFAL. Uzávěrka 14. 12. 2022.  

ii) Cofund programu CHIST-ERA Open Research Data: projekt připravuje 

KDSS. Uzávěrka 14. 12. 2022.  

iii) TREND: projekt na SW pro textilní stroje připravuje KSVI. Uzávěrka 11. 1. 

2023.  

iv) Vzdělávací centrum Didaktikon a jeho případná účast v projektu TAČR: 

děkan požádal prod. M. Žáka, aby zjistil, zda Didaktikon skutečně něco 

připravuje a hledá/potřebuje participanta.  

 

i) K informaci z RKR a porady proděkanů pro zahraniční styky, že RUK se snaží 

zjednodušit administrativu programu ERASMUS+ pro zaměstnance (možnost 

výjezdu náhradníků, flexibilnější vykazování), poznamenal prod. Z. Doležal, že 

pracovnice OVZS zjednodušující tendence v této agendě zatím nezaznamenaly, 

nadále plní požadavky dle aktuálních dispozic RUK.   

 

Prod. M. Kulich 

j) Principy schvalování nehabilitovaných školitelů ve vědecké radě fakulty.  

i) Doporučený postup: předsedové oborových rad budou nehabilitované 

školitele předkládat vědecké radě ke schválení s předstihem (bez konkrétního 

tématu a bez jména doktoranda, pouze s uvedením programu, v němž má 

školit, případně širšího okruhu možných nabízených témat). Pokud VR 

školitele schválí, bude to chápáno tak, že je schválen pro školení právě 

jednoho doktoranda, který si v budoucnu jeho téma zapíše, a to bez časového 

omezení. V odůvodněných případech lze požádat i o schválení pro školení 

více doktorandů najednou. 

ii) Je-li to nutné, může si uchazeč o doktorské studium vybrat i téma vypsané 

nehabilitovaným potenciálním školitelem, který nebyl schválen dle bodu 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=592534&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003830882
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sub i). V tom případě předseda oborové rady podá školitele ke schválení 

vědecké radě bez zbytečného prodlení; je-li to možné, tak již v průběhu 

přijímacího řízení. VR je ochotna schválení školitelů pro čerstvě přihlášené 

doktorandy vyřizovat pružně, třeba i schválením per rollam mezi 

jednotlivými zasedáními. Pokud VR školitele neschválí, je zodpovědností 

předsedy oborové rady najít doktorandovi jiného školitele, případně jiné 

téma. 

Tyto principy bez námitek projednala VR MFF UK dne 7. 12. 2022, začnou být 

uplatňovány od ledna 2023.  

 

Děkan 

k) Výsledky setkání o projektech Cooperatio a interpretace Opatření rektora 

č. 40/2021, čl. 11 odst. 5. OR viz: 

https://cuni.cz/UK-11410.html  

 

l) Stalo se po KD: bylo zveřejněno nové opatření rektora, a sice OR č. 42/2022, 

podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se 

programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023. Je účinné od 1. 1. 2023, 

zveřejněno na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-12375.html 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Obsazení pozice koordinátorky poradenských služeb: KD vzalo na vědomí 

informaci, že z pěti kandidátek, s nimiž proběhlo interview, se všem členům komise 

shodně jevila jako nejvhodnější Mgr. Veronika Jonáková.  

Stalo se po KD: Po vzájemné dohodě nastoupila Mgr. Jonáková na STUD od 1. 1. 

2023.  

 

b) Připomínky ke konceptu rozvoje pedagogických dovedností na UK vypracoval 

prod. M. Kulich, děkan je po určitém zjemnění a po zapracování drobných 

poznámek ze strany ostatních členů kolegia děkana odešle na RUK v předepsané 

lhůtě 15. 12. 2022.   

 

Prod. V. Kuboň 

c) Hodnocení studijních programů: podklady fakulta odevzdala včas a v požadované 

kvalitě, a proto byla na poradě proděkanů pro studijní záležitosti na RUK 

pochválena.   

       

 Děkan 

d) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy převzala 12. 12. 2022 Lenka 

Kubíčková z MFF UK.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-msmt-za-vyzkum-

magnetickych-nanocastic 

 

e) Vypršel mandát fakultní disciplinární komise, děkan připravuje ve spolupráci se 

SKAS návrh složení komise na příští dva roky.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=592534&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003830882
https://cuni.cz/UK-11410.html
https://cuni.cz/UK-12375.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-msmt-za-vyzkum-magnetickych-nanocastic
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-msmt-za-vyzkum-magnetickych-nanocastic
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f) Výsledky jednání komise pro studentské granty děkan beze změny akceptoval. 

Závěry komise blíže vyložil její předseda prod. M. Kulich.   

 

g) Informace z RKR: MŠMT začalo snižovat příspěvky na doktorandy, což je třeba 

chápat jako znamení, že dotace na stipendia pro doktorandy budou menší a menší.   

 

Prod. V. Dolejší 

h) Rozdělení státních zkoušek: na schůzce v matematické sekci nakonec došlo ke 

shodě, totiž že rozdělení SZZ je akceptovatelné také pro všechny matematické 

obory. Návrh na úpravu příslušných studijních předpisů fakulty připraví studijní 

proděkani, v případě matematických oborů ve spolupráci s prod. V. Dolejším. 

Nepůjde jen o novelizaci pravidel pro organizaci studia, ale o soulad s ostatními 

předpisy a s požadavky ve studijních plánech (SP). Nastavení SP bude předmětem 

širší diskuse, jejímiž účastníky budou studijní proděkani, garanti studijních 

programů, studenti ad. Diskuse proběhne v lednu 2023, aby během jara byly 

studijní plány na příští akademický rok hotové a mohly být včas zveřejněny.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) (Navazuje na bod C7c)iii) zápisu z KD konaného 30. 11. 2022.) Vyúčtování 

cestovních příkazů: děkan uložil mezi materiály pro KD soubor obsahující údaje 

o stavu k datu 9. 12. 2022. Zpracování pokročilo.  

 

b) Stalo se po KD: Bylo vydáno opatření rektorky č. 41/2022, odpisový plán Univerzity 

Karlovy, viz: 

https://cuni.cz/UK-12331.html 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) (Navazuje na bod C4c zápisu z KD konaného dne 16. 11. 2022.) 

Rekonstrukce serverovny v budově na MS: byla podepsána smlouva na zhotovení 

projektové dokumentace ve formě tzv. dokumentace provedení stavby; měla by být 

hotova a odevzdána v dubnu 2023.  

 

b) Přemístění skenovacího mikroskopu na Karlově z místnosti M 048: možnosti 

probrali zástupci KVOF, KFKL, KCHFO a správy budov, předcházela konzultace 

a odborný technický posudek. Původní návrh na umístění v M -147 se ukázal jako 

nevhodný, a proto budou projednány alternativní návrhy.  

 

c) Byla dokončena aktualizace výkresů a půdorysů po provedených stavebních 

změnách, následně proběhne kontrola pasportizace a výměr ploch, mj. pro potřeby 

tvorby rozpočtu na rok 2023.  

 

Doc. M. Vlach 

d) Partnerský program (PP) 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=592534&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003830882
https://cuni.cz/UK-12331.html
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i) Byly podepsány partnerské smlouvy s firmami Absa Africa a Greenland 

Commodities (noví startovní partneři). 

ii) Připravuje se obnovení vybraných partnerských smluv, jejichž platnost vyprší 

počátkem příštího roku, a probíhají jednání s potenciálními novými partnery.  

iii) Firemním partnerům byl zaslán e-mail s informací, že byly zveřejněny 

termíny dnů firem 2023 a že přihlašovat se k účasti bude možno od 25. ledna 

2023. 

iv) Dny firem 2023: nový digitální systém je téměř hotový, s uživatelsky 

přívětivým přístupem (např. pokud se firma účastnila akce v roce 2022, jsou 

její údaje předem vyplněny), web prochází testováním. Web bude také 

v angličtině, smluvní dokumenty v angličtině budou připraveny k zaslání 

individuálně, nově (na základě zkušeností) do ceníku zahrnut odkaz na 

kariérní web firmy a firemní hostesky mimo budovu. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) (Navazuje na bod B5a zápisu z KD konaného dne 16. 11. 2022.) Děkan vyplnil a na 

RUK poslal dotazník vyžadovaný Radou pro rovné příležitosti UK, poté osobně 

kontaktoval doc. Sokolovou, aby s ní probral problém opakovaných pracovních 

smluv na dobu určitou u mladých rodičů a doktorandů/doktorandek. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Proběhla prezentace fakulty na veletrhu ProEduco Košice, podrobná čísla sice ještě 

nejsou k dispozici, avšak ze subjektivního pohledu fakultních organizátorů byl 

veletrh úspěšný, o Matfyz se zajímaly stovky uchazečů a ve zvýšené míře byla účast 

na veletrhu reflektována na fakultním Instagramu. 

 

b) Prezentační den Na Karlovku se konal 26. 11. 2022, zúčastnilo se ho 1143 hostů, 

což znamená meziroční nárůst. Pořízené záznamy přednášek budou zveřejněny na 

fakultním kanále YTB a využity k další propagaci. 

 

c) Propagace studijního programu Science 

i) Dne 7. 12. 2022 se sešli prod. V. Kuboň, prof. Kalbáčová Vejpravová 

a vedoucí OPMK. Na základě jejich jednání je připravena základní koncepce 

propagace studijního programu Science. Momentálně jsou zveřejněny 

bannery na české i anglické verzi webu, publikovány upoutávky na sociálních 

sítích. Účastníci schůzky se dále shodli, že program je třeba prezentovat vždy 

primárně ve vztahu k Přírodovědecké fakultě UK, kam si uchazeči podávají 

přihlášky, protože organizační nedorozumění při podávání přihlášek jsou 

velmi nežádoucí. V plánu je dále cílená reklama prostřednictvím e-mailů. 

ii) Z téhož jednání vyplynul námět na samostatnou brožurku propagující 

mezifakultní studium, na němž se Matfyz podílí. Ta by měla vzniknout 

v rámci chystané revize všech propagačních materiálů v roce 2023. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=592534&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003830882
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d) K propagaci učitelství aprobace fyzika-informatika svolává organizační schůzku dr. 

L. Forstová. Termín připadne pravděpodobně na první lednový týden 2023. 

 

e) Dotace na podporu soutěží MaSo a Náboj ze strany společnosti Second Foundation 

nemůže fakulta přijmout s ohledem na bezpečnostní rizika. KD vzalo na vědomí 

děkanův vysvětlující komentář. 

 

f) Rozpočtová situace OPMK ve výhledu na 2023: mají-li být ve stejné podobě 

zachovány všechny stávající činnosti, zejména velké soutěže jako Fyziklání nebo 

Náboj, a soustředění pro nejlepší řešitele korespondenčních seminářů, bude 

oddělení potřebovat vyšší provozní rozpočet.   

 

g) Podoba fakultního novoročního přání 2023 byla schválena proděkanem pro 

PRopagaci i děkanem.  

 

h) Na základě stanoviska fakultní právničky předpokládá OPMK, že od roku 2023 

budou omezeny služební cesty konané za účelem pořádání propagačních akcí, 

zejména táborů a soustředění. Na počátek roku 2023 plánuje OPMK schůzku 

s organizátory akcí.  

 

 

7. RŮZNÉ 

     

Děkan 

a) Propagační akce Snídaně s rektorkou dne 13. 12. 2022 se na MFF UK zúčastnilo 

jen 7 z 10 přihlášených zájemců. 

 

b) Další informace z jednání RKR UK konaného dne 12. 12. 2022. 

i) Suma 800 mil. nárůstu rozpočtu 2023 „na energie“ v příspěvku nebude 

poskytnuta v rámci ukazatele   A+K, ale v rámci ukazatele F. 

ii) Bude se novelizovat opatření rektora, upravující používání fondu zvaného 

Mikuláš. Ten by měl sloužit, s drobnými mimořádnými výjimkami, výhradně 

pro půjčky. 

 

c) Provedena kontrola úkolů z minulých jednání a drobný přesun některých z nich.  

 

 

Na závěr jednání děkan popřál členům kolegia děkana radostné Vánoce. 

Příští zasedání je naplánováno na 11. ledna 2023.  

 

 

Zasedání skončilo v 11:57 hodin. 

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=592534&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003830882

