Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 4. září 2019
(akademický rok 2019/2020)
Přítomni:

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C.
Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach

Omluven:

P. Kolman

Zasedání bylo zahájeno v 10:02 hodin.

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. J. Trlifaj
a)
Soutěž o Starting granty ERC 2019: z celé ČR uspěl tentokrát jen jeden uchazeč
(z PřF UK), žadný ze 4 žadatelů z MFF UK nepostoupil do druhého kola.
b)

Projekty Primus – seznam úspěšných projektů 4. kola soutěže se zahájením v roce
2020, viz:
https://cuni.cz/UK-7545.html
Z fakulty je nejlépe hodnocený Mgr. Martin Setvín, Ph.D., (KFPP).

c)

Novela Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: společné
připomínky MFF UK a PřF UK nebyly vzaty v potaz a podle informace prof. L.
Skrbka schválila VR UK dokument bez diskuse. Původně měl Řád platit od
1. ledna 2020, ale to se změnilo na datum účinnosti k 1. 10. 2019.

d)

Na programu říjnového zasedání VR MFF UK bude habilitace dr. Jana Kofroně
a návrh na jmenování doc. I. Matolínové profesorkou.

e)

KD vzalo na vědomí informaci dr. H. Nyklové o nekonzistencích ve výkladu
pojmu „přímá výuka“ úředníky MŠMT - týká se mj. ESF projektu OP VVV
(visiting professors).

f)

Doc. D. Münich z CERGE představil prod. M. Rokytovi, prof. Z. Strakošovi
a prod. J. Trlifajovi novou verzi scientometrické části hodnocení vědy na UK,
jejímž je autorem.
Celostátní metodika M17+ v segmentu VŠ: prod. M. Vlach poslal kolegiu koncem
července odkaz na zprávu z médií, že tato část M17+ byl vládou schválena. Prod.
J. Trlifaj upozornil, že schválená část nebyla dosud zveřejněna. Předběžné
materiály, které byly poskytnuty děkanům přírodovědných fakult, trpí velmi
nízkou úrovní anglických verzí; v hodnoticích panelech se přitom požaduje
nadpoloviční účast zahraničních (ale ne slovenských) odborníků.

g)

Kariérní řád UK – příprava v rámci HR Award: prod. J. Trlifaj poskytl rektorátu
UK českou i anglickou verzi Profilu odborného asistenta, docenta a profesora na
MFF UK v oblasti vědy, výuky a služby akademické obci i další užitečné odkazy
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na dokumenty tohoto typu, jak je před časem na školách srovnatelných s UK
poskytl prof. P. Jungwirth.
h)

Post-docs
i) Fakultní post-docs: vybráni jsou dva adepti, nastupují k 1. 1. 2020.
ii) Univerzitní post-docs: dne 11. 9. 2019 zasedá komise, která posoudí návrhy
z fakult.
iii) Závěrečné zprávy post-docs mají být na RUK do konce září, odevzdání
urguje OVZS.

i)

Kolegium projednalo návrhy na Cenu Františka Běhounka: opakovaně byl
nominován prof. Jan Hajič, nově doc. Jana Kalbáčová Vejpravová.

j)

Aktuální termíny vědeckých programů a grantů jsou k dispozici na fakultním
webu, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici
Za přispění nové pracovnice Ing. Z. Hockové připravuje OVZS úpravy webu,
které podstatně zlepší jeho anglickou verzi i odkazy na informace o ERC
grantech.

k)

Náměstek ministra školství PhDr. P. Doleček, Ph.D., podepsal v Ženevě smlouvu
umožňující větší zapojení českých studentů do programů CERN. Více viz:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/dostat-se-do-cern-je-pro-ceskestudenty-nyni-mnohem-snazsi?highlightWords=CERN

Prod. M. Vlach
l)
Konference TAČR pro UK: 11. 9. 2019, zúčastní se prod. M. Vlach.
m)

Ocenění
i)
Dr. Stanislav Valenta z ÚČJF získal v soutěži výzkumných prací, pořádané
Francouzským velvyslanectvím v ČR, tzv. Becquerelovu cenu. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/francouzskevelvyslanectvi-ocenilo-absolventa-matfyzu
ii)
Cena Josepha Fouriera za nejlepší výzkumnou práci v oblasti počítačových
věd (pořádá Francouzské velvyslanectví v ČR a společnost Atos IT
Solutions and Services) byla udělena dr. Ladislavu Maršíkovi. Jubilejní
25. ročník soutěže byl zakončen slavnostním předáním cen, které se
uskutečnilo 26. června v historické budově Národního muzea v Praze. Ceny
vítězům předal prof. Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii
z roku 1987. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-josepha-fouriera
iii)
Cena Crytur – 3. místo v soutěži diplomových prací z oblasti materiálových
věd získal Mgr. Jindřich Pipek. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-crytur-zamaterialovy-vyzkum
iv)
Springer publikoval závěrečnou práci studenta MFF UK dr. Petera Kúše
v sérii Springer Theses – Recognizing Outstanding Ph.D. Research. Více
na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/springer-publikovalzaverecnou-praci-studenta-matfyzu
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Tajemník
n)
Ověřování diplomů pro účely habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem. Tajemník seznámil členy kolegia s výkladem právničky, podle
kterého není oprávněn toto ověřování provádět. Prod. J. Trlifaj zajistí, aby
současně se změnami v habilitačním a jmenovacím řízení (viz bod 1. c) tohoto
zápisu) došlo od 1. 10. 2019 k nápravě, tj. aby uchazeči od tohoto data předkládali
diplomy ověřené oprávněnými osobami. OVZS v tomto smyslu upraví informace
na webu fakulty.
Děkan
o)
Prod. L. Skrbek, zmocněn k tomu rektorem UK, podepsal dne 29. 8. 2019
Memorandum o podpoře a spolupráci při výzkumu v oblasti umělé inteligence
mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Karlovou (za MFF
UK angažován ÚFAL, prof. J. Hajič nebyl v Praze). KD vzalo na vědomí, včetně
podrobnějšího děkanova komentáře. Více např. na:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-predstavilonarodni-tema-_umela-inteligence-pro-bezpecnou-spolecnost_---248551/
p)

2.

V úterý 15. 10. 2019 v 11:00 hodin budou ve Velké aule Karolina předány
jmenovací dekrety novým docentkám a docentům UK.
Stalo se po KD: Děkana fakulty zastoupí prod. M. Rokyta.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. F. Chmelík
a)
Prod. F. Chmelík poslal kolegiu k posouzení per rollam návrh nominace
zahraničního absolventa MFF UK Aakashe Raviho na cenu Study In, T: 3. 9.
2019, 12:00 hodin. Osm členů KD návrh jednoznačně schválilo, a proto byla
nominace postoupena na RUK.
b)

Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost (první ročník): prod. F. Chmelík
poslal kolegiu e-mailem dne 29. 8. 2019 podklady pro návrh, aby cenu dostal
prof. Jiří Podolský. Návrh podali doc. H. Valentová a prof. P. Krtouš. Kolegium
souhlasilo s odesláním nominace na RUK.
Stalo se po KD: Nominace byla včas podána a MŠMT potvrdilo její přijetí.

c)

Informační akce studentů ze SIAM Chapter pro nastupující posluchače
magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné škole než je
MFF UK: na vyžádání obdržel prod. F. Chmelík od organizátorů informace
o náplni akce i potvrzení, že půjde pouze o studenty navazujícího magisterského
studia. Dále prod. F. Chmelík nabídl, že se za fakultu ujme role styčného
důstojníka, zodpovědného za to, že celá akce proběhne v souladu s jinými akcemi,
které fakulta v této oblasti pořádá, a dne 30. 9. 2019 se jí osobně zúčastní. Tím
byly splněny podmínky p. děkana pro převzetí záštity. Prod. M. Rokyta sdělil, že
se akce rovněž plánuje zúčastnit.

d)

Informace o průběhu odvolacího řízení ve věci přijetí ke studiu na MFF UK pro
rok 2019/2020: zatím bylo řešeno sedm odvolání a ve všech případech rektor UK
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potvrdil rozhodnutí fakulty o nepřijetí. Jedno odvolání - podané v nejpozdějším
přípustném termínu - se ještě posuzuje. RUK pochválil práci studijního oddělení
MFF UK a vytkl pouze drobné formální nedostatky.
e)

Prod. F. Chmelík poslal kolegiu dne 26. 7. 2019 konečný zápis z jednání komise
pro studentské granty (SFG). Doplněny byly čtyři návrhy projektů, z toho se dva
projekty tematicky překrývaly s náplní závěrečné práce, a proto byly zamítnuty,
dva projekty byly přijaty a granty uděleny.

f)

RUK žádá dostat hodnocení studia v doktorských studijních programech za ak.
rok 2018/2019 (e-mail z 26. 7. 2019, čj. UKRUK/219779/2019), T: 31. 10. 2019.

g)

Prod. F. Chmelík zaslal před začátkem nového akademického roku/dokončení
úseku studia obligátní dotaz k AS MFF UK, zda senát souhlasí s ponecháním
limitů pro prospěchový průměr pro účely stanovení nároku na prospěchové
stipendium a s prospěchovými stipendii. Nyní čeká na odpověď.

h)

Prod. F. Chmelík nebyl přítomen jednání kolegia děkana konaného dne 12. 6.
2019, a proto se vrátil k některým z tehdy projednávaných bodů.
i)
K bodu 2. c) zápisu: Kurz pro snížení studijní neúspěšnosti a interní
mentoring pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na MFF UK - co je
míněno finanční podporou ze stipendijního fondu? Vysvětlení: jde
o stipendia studentům, kteří by svým kolegům radili, jak studovat. Podle
prod. F. Chmelíka by v tom případě šlo o „stipendia v případech zvláštního
zřetele hodných“.
ii)
K bodu 2. d) zápisu, týkajícímu se podpory učitelského studia.
Ad i) až iii) Prod. F. Chmelík upřesnil, že finančním zdrojem může být
stipendijní fond jen tehdy, když jde o absolventa, který vystudoval ve
standardní době studia + nejvýše 2 roky. Děkan reagoval, že zbylým
absolventům učitelského studia by mohly být finance vyplaceny z děkanova
fondu, on osobně je k tomu připraven a očekává upozornění od STUD.
Prod. F. Chmelík připomněl, že rozhodnutí o výplatě předmětných stipendií
by nemělo mít retrospektivní účinnost. Po diskusi v kolegiu pošle prod. F.
Chmelík nastíněnou koncepci k posouzení právníkovi Mgr. P. Chráskovi,
pak věc předloží kolegiu ke schválení.
Ad iv) Prod. F. Chmelík upřesnil, že na CŽV se nevztahují obecné studijní
předpisy. Poplatky za kursy CŽV zaměřené na učitelské dovednosti nejsou
příjmem stipendijního fondu, ale střediska 724 STUD. Jejich snížení nebo
odpuštění je přípustné, závisí na vůli děkana. Musí ale být jasně
deklarováno v nabídce kursů na fakultním webu.
Aby mohly být nové kursy zveřejněny včas čili před přijímáním přihlášek
zájemců pro akademický rok 2020/2021, je třeba je navrhnout a schválit do
konce roku 2019. Z: prod. V. Kuboň.

Prod. V. Kuboň
i)
Prod. V. Kuboň předložil návrh výnosu děkana o působnosti koordinátorů
specializace studijních programů, poděkoval za jeho pečlivé vypracování prod. J.
Sgallovi. Výnos se v současnosti týká informatiky, dlouhodobým vývojem však
může být vztažen i k jiným programům, pokud se tyto rozdělí na specializace. KD
tichým souhlasem návrh schválilo. Prod. J. Sgall uvedl, že účelem je vyplácet
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koordinátorům specializací příplatek, jako ocenění množství administrativních
povinností, které musejí ve spojení s garancí studia plnit. Výplata by měla začít
pokud možno od 1. října 2019.
Stalo se po KD: S účinností k 9. 9. 2019 byla vydána Směrnice děkana č. 10/2019,
působnost koordinátorů specializací studijních programů, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-10-2019
j)

RUK během léta poslal informaci, že byly jmenovány nové oborové rady
doktorského studia, a současně seznam připomínek, v jejichž důsledku některé
jmenovací dekrety vydány nebyly - nejčastěji kvůli nesprávným akademickým
titulům osob. Na dotaz děkana uvedl prod. V. Kuboň, že návrhy na jmenování
měly podobu psaného seznamu, tedy negenerovaly se z žádné univerzitní či
fakultní databáze, a časový tlak na odeslání dosáhl té míry, že nebylo kdy seznam
zkontrolovat. Opravy nyní provádí Ing. D. Rejnušová. Prod. V. Kuboň poskytne
výtky od RUK sekčním proděkanům.

k)

Spolupráce s FF UK: prod. V. Kuboň popsal poněkud komplikovanou situaci
týkající se společně zajišťované výuky oborů. Místo dvou oborů bude určení
„maior“ a „minor“. Návrh řešení, na němž se neformálně shodli zástupci obou
fakult a který pokládá RUK za akceptovatelný: student bude vždy veden na MFF
UK, a tedy bude mít jako obor "maior" matematiku. Smlouva mezi fakultami
potom bude obsahovat ustanovení, že studenti si mohou vybírat témata
závěrečných prací i z oboru "minor". Je potřeba uzavřít novou smlouvu mezi
oběma fakultami, obsahující popsaná ustanovení i podmínky pro finanční
vyrovnání, pak teprve bude možné přijímat zájemce o studium. Podle názoru
prod. V. Kuboně nelze potřebné administrativní kroky stihnout do nejbližšího
přijímacího řízení, tedy otevírat kombinace letos. Prod. M. Rokyta doporučil
zorganizovat summit ohledně všech učitelských kombinací s matematikou
a probrat případnou redukci kursů.
Stalo se po KD: Po jednání s proděkany FF UK a s vedením Katedry didaktiky
matematiky MFF UK bylo rozhodnuto přece jen otevřít přijímací řízení
omezeného množství kombinací s FF UK pro ak. rok 2020/21 a v průběhu ak.
roku 2019/20 vyjednat a uzavřít smlouvu o spolupráci s FF UK.

l)

KD vzalo na vědomí informaci, že na fakultu byl doručen oficiální požadavek
Národního akreditačního úřadu, aby Rada pro vnitřní hodnocení UK (RVH)
dodala kompletní podklady, na základě kterých udělila RVH akreditaci oboru
Biofyzika a chemická fyzika. Jde o záležitosti RVH, kompletní akreditační
podklady z fakulty má RUK k dispozici.

m)

Návrh opatření děkana k převodu studentů vypracuje prod. V. Kuboň. T: podzim
2019.

n)

Vnitřní připomínkové řízení k návrhu změny Opatření rektora UK č. 18/2019,
zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově: podněty od členů vedení
fakulty zpracoval prod. V. Kuboň a v požadovaném termínu do 19. 8. 2019
odeslal na RUK.
Stalo se po KD: Od 1. 9. 2019 je účinné Opatření rektora č. 30/2019, Zavedení
a používání průkazů na Univerzitě Karlově, viz:
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https://cuni.cz/UK-9921.html
Prod. M. Vlach
o)
Ve spolupráci se STUD připraven a poslán e-mail Vítejte na Matfyzu, ve dvou
variantách - pro studium učitelství a pro ostatní programy. Prod. M. Vlach
poděkoval pracovnicím STUD za kooperaci. Prod. F. Chmelík upozornil, že email obsahuje příslib stipendia, což představuje veřejný závazek, který přejde i na
příští vedení fakulty.
p)

Kontaktní osoba pro spolupráci s MZV a MV (e-mail kolegiu přeposlal prod. M.
Vlach dne 12. 8. 2019): vyjádření členů KD zněla v tom smyslu, že navržení
vhodného univerzitního studentského ambasadora pro EU by mělo být úlohou
vedení UK (Evropské kanceláře). Není jisté, zda toto vyjádření někdo sdělil na
RUK.

q)

Nabídka pí Rozy Nurgaliyevy na spolupráci při získávání studentů z Kazachstánu
ke studiu na MFF UK: jednání vedla Ing. L. Tomčíková z OPMK i doc. P.
Kolman, koordinátor studia v AJ.

r)

Zkratka fakulty v angličtině, pro propagaci studia v AJ: kolegium přijalo návrh
„CUNI MFF“.

Děkan
s)
Žádost z RUK o stanovisko ve věci amerického vládního programu studentských
půjček William D. Ford Federal Direct Loan Program (UKRUK/223321/2019)
vyřídil z děkanova pověření doc. P. Kolman, a sice sdělením, že vedení MFF UK
podporuje zapojení Univerzity Karlovy jako celku do uvedeného programu.
Kontaktní osobou za fakultu bude doc. P. Kolman.
Prod. M. Rokyta
t)
V brožuře obsahující studijní plány na ak. rok 2019/2020 schází část vztahující se
k matematickému modelování, nedostatek bude napraven vložením errat. Podle
názoru prod. V. Kuboně šlo o důsledek technické chyby SIS. Co se týká
terminologie, lze podle jeho mínění i nadále neformálně používat pojem
„garantující pracoviště“.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemník
a)
Půjčka Fakultě humanitních studií UK ve výši 35 mil. Kč: hlasováním per rollam
vyjádřilo KD dne 24. 8. 2019 s půjčkou souhlas. Vedení FHS UK souhlasilo
s navrženým zněním smlouvy o půjčce, dokument bude nyní předložen ke
schválení senátům obou fakult (na FHS dne 5. 9. 2019, na MFF UK dne 2. 10.
2019).
b)

Kolegium schválilo vydání novely směrnice stanovující organizaci zabezpečení
požární ochrany.
Stalo se po KD:
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https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-12-2019
c)

Úroky – termínované vklady: MFF UK uzavřela s Českou spořitelnou, a. s.,
smlouvu o termínovaném účtu od 22. 8. 2019 s úrokem 1,63 %. Termín je
čtrnáctidenní s automatickou obnovou a připisováním úroků 1x za čtrnáct dní.

d)

Vývoj celouniverzitních veřejných zakázek
i) Výběr pojišťovacího makléře – všechny podané nabídky byly neúplné,
veřejná zakázka byla zrušena a bude zahájeno nové řízení.
ii) Výběr dodavatele elektronického ekonomického systému – byly podány dvě
nabídky (BBM a Microsoft), komise vybrala firmu Microsoft, ale spol.
BBM podala v zákonné lhůtě námitky, které byly zadavatelem uznány,
a řízení bylo zrušeno.
iii) Výběr poskytovatele služeb mobilního operátora - informace: vítězem
soutěže je společnost Vodafone. Změnil se ceník, v neprospěch zákazníka.
Nové ceny pro UK budou platit od 1. 10. 2019.

e)

E-mail z 23. 7. 2019, poslaný vedoucí HO: s účinností od 1. 7. 2019 dochází ke
snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatele o 0,2 % na
24,8 % z vyměřovacího základu (mzda). Jedná se o určitou kompenzaci za zrušení
karenční doby. Ve mzdách za měsíc červenec již bude na fakultě tato nová sazba
uplatněna. Celkové procento zákonných odvodů tedy je: 35,3 % (původně 35,5
%), zdravotní pojištění: 9 %, sociální pojištění 24,8 %, příděl sociálnímu fondu
1,5 % (jen ze mzdové základny bez OON).

f)

Evidence služebních cest
i)
Digitální modul: informace o jednání s dr. P. Zakouřilem a Mgr. P.
Jedelským, tajemníkem fakulty a vedoucí HO dne 23. 7. 2019, později
sdělení P. Zakouřila pracovištím, že 16. 9. 2019 proběhne v 10:00 hodin
v posluchárně M1 školení, na kterém budou prezentovány nové vlastnosti
modulu – rozesláno e-mailem 16. 8. 2019.
ii)
Otázku prod. J. Sgalla, kdo je odpovědný za správný výpočet diet, děkan
odložil.

g)

Insolvenční společnost v.o.s Praha 1 - zpráva o stavu řízení s dlužníkem „ABC –
zařízení školního stravování a.s. v likvidaci“: v rámci rozprodeje movitého
majetku dlužníka se zatím objevil zájemce o odkup majetku s nabídnutou kupní
cenou 12.000,- Kč, připravuje se kupní smlouva. Celková majetková podstata
činí 147.044,68 Kč.

h)

Vyrovnání za výuku mezi MFF UK a FSV UK: MFF UK vystavila fakturu na
částku 546.354,- Kč; bude zaúčtována ve prospěch sekce M. Na říjen t. r. bude
dohodnuta schůzka zástupců MFF UK a FSV UK, jejímž cílem je vyjasnit si
ustanovení stávající smlouvy, případně podmínky smlouvy upravit.
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i)

Kolegium schválilo následující rozpočtové úpravy:

Odkud
RUK
RUK
j)

4.

Částka
v Kč
100-01/100PROV
167 877
300-01/300PROV
69 247
Kam

Finanční
prostředky
neinvestice
neinvestice

Poznámky
monografie
monografie

Úprava bude
provedena dne
9. 9. 2019
9. 9. 2019

Rektor UK vydal opatření týkající se dnů zdravotního volna. V návaznosti na to
navrhne vedoucí zaměstnaneckého oddělení text opatření děkana fakulty.
Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 11/2019, o poskytování
a čerpání dnů zdravotního volna, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-11-2019

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Výstavba pavilonu v Troji: KD vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka
a její doplnění tajemníkem a děkanem. Dokumenty, které se ke stavbě vážou,
budou předloženy senátu fakulty na zasedání 2. 10. 2019.
b)

Odkup pozemků v Troji od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(k. ú. Libeň, v okolí Menzy 17. listopadu): Univerzita Karlova uvažuje o koupi
těchto pozemků, paní kvestorka požádala děkana fakulty o stanovisko, zda by
MFF UK byla schopna se do využití pozemků zapojit. Blíže o záležitosti referoval
na zasedání děkan.
Stalo se po KD: Děkan sdělil Ing. P. Kosteleckému na RUK, že MFF UK
podporuje záměr univerzity pozemky koupit, ale sama nemá ambice se v tomto
prostoru rozvíjet. Podporuje záměr výstavby objektů, které by sloužily celé
akademické obci, jako např. ubytovací kapacity pro zahraniční postdocs,
hostujícího profesory a doktorandy s rodinami, nebo výstavbu sportoviště
sloužícího všem fakultám univerzity. Pokud by měla UK zájem propagovat se
zřízením malého science centra (1 maximálně 2 patra v budově jinak sloužící
obecnému účelu), je MFF UK připravena ve spolupráci s PřF UK podílet se na
ideovém záměru a na zajištění pracovníků, kteří by instalaci exponátů měli na
starosti.

c)

Prod. L. Skrbek konstatoval, že s výjimkou výtahu v karlínské budově jsou
všechny plánované akce stavebního charakteru hotové. Prod. M. Rokyta dal
kolovat obrázek s podobou plánovaného karlínského výtahu, i tato akce se blíží
svému uskutečnění. Výhledy do budoucna:
i)
Půdní vestavba v budově Ke Karlovu 3: prod. L. Skrbek doporučil zahájit
už letos výběrové řízení na projekt, cena stavby činí odhadem asi 19 mil.
Kč, prostory by mohly být hotové v roce 2020. Studie počítá
s 36 pracovními místy. V této souvislosti tajemník požádal, aby ještě před
zpracováním projektové dokumentace na půdní vestavbu byly sumarizovány
požadavky karlovských pracovišť na počet pracovních míst, kvůli
efektivnímu obsazení zamýšleného prostoru.
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ii)

d)

Z jednání na fakultě, kterého se v minulých dnech zúčastnila Ing. J.
Kurzová, vyplynulo, že v roce 2021 budou přehodnoceny investiční nároky
jednotlivých fakult a může dojít i na akce, které se momentálně nacházejí
„pod čarou“, např. na opláštění trojských objektů TL a OP. Pro ten případ
nechá prod. L. Skrbek aktualizovat/přepracovat příslušné projekty, nově
bude potřeba získat stanovisko SÚJB.

Předpoklad čerpání dotačních prostředků v programech reprodukce majetku VVŠ
(e-mail pror. J. Hály ze dne 23. 8. 2019), T: 28. 8. 2019. Vyhotovil tajemník
s vedoucím SB.

Tajemník
e)
Plán investičních aktivit 2020: v zastoupení prod. L. Skrbka věc vyřídil, po
urgenci ze strany RUK, tajemník fakulty ve spolupráci se sekčními proděkany.
Plán fakultu nijak nezavazuje, jeho realizace závisí na jejích vlastních finančních
možnostech.
Prod. M. Rokyta
f)
KD vzalo na vědomí informaci o stavebních činnostech v karlínské budově během
letních měsíců – rekonstrukce posluchárny K1 se blíží ke šťastnému konci, je
zprovozněna audiovizuální technika, blíží se montáž rolet a osazení stěn velkými
grafikami od Z. Netopila. Posluchárna bude pojmenována po Bernardu Bolzanovi.
Prod. M. Rokyta ocenil úsilí vedoucího SB p. P. Michálka.
g)

Prod. M. Rokyta v létě schválil dodatečnou instalaci chlazení vody pítka
umístěného v Karlíně. Financováno z prostředků matematické sekce.

Doc. C. Matyska
h)
Rizikové nákupy z projektu "nábyteček".
i)
GPU-based end-to-end HDR systém: jde o hardware pro grafiky v ceně 468
tis. Kč včetně DPH, jehož jediným dodavatelem je údajně španělská firma
Vicomtech; nabídka firmy vykazuje podle názoru dr. J. Polického
nedostatky, její přijetí by mohlo vést k pokutě za nesprávnou realizaci
výběrového řízení. Po diskusi nechal děkan o záležitosti veřejně hlasovat.
Výsledkem byl jednoznačný závěr nekupovat hardware z finančních
prostředků OP VVV. Další postup byl ponechán v rukou proděkana pro
informatickou sekci a dr. H. Nyklové.
ii)
Kolegium souhlasilo s nákupem 42 židlí do počítačové laboratoře v Troji,
v celkové sumě 193 tis. Kč včetně DPH, bez výběrového řízení.
Předpokladem je, že vedoucí odboru projektové podpory RUK Mgr. J.
Baťková tento postup uzná jako přípustný. Situace je taková, že ani jedno ze
dvou vypsaných výběrových řízení na dodávku židlí nevedlo k výsledku –
nikdo se do soutěže o zakázku nepřihlásil.
i)

Vratka dotace v projektu MATFUN jako penále za údajné chyby při vyhlášení VZ
na pořízení upgradu magnetronového depozičního systému (jedná se o 25 %
z částky dotace, která byla použita na financování předmětné veřejné zakázky, tj.
vratka by měla být ve výši 660 820,- Kč): námitky MFF UK formulované dr. M.
Polickým ve spolupráci s dr. M. Veisem nebyly uznány, lze tedy očekávat výzvu
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MŠMT, aby fakulta částku vrátila. Vedení fakulty zváží, zda záležitost nedat ke
správnímu soudu, ale to až po získání dalšího nezávislého právního stanoviska.
j)

Odpověď na dopis pror. J. Konvalinky děkanům z 25. 7. týkající se core facilities
(odpověď vyžadována do 10. 9. 2019): po konzultaci s dr. Z. Bubeníkovou navrhl
doc. C. Matyska poslat stručnou odpověď v tom smyslu, že výzkumné
infrastruktury jsou core facilities z povahy věci, takže toto označení mohou nést
veškeré investice pořízené z projektů OP VVV v rámci výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. V případě MFF UK se tedy jedná o investice
v projektech SPL-MSB, Fermilab-CZ, Lindat/Clarin, FAIR-CZ-OP a BNL CZ.
Investice pořízené z dalších projektů za core facilities na fakultě považovány
nejsou. KD souhlasilo.

k)

Na stránce, viz:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-073.htm
byla 28. 8. 2019 vyhlášena výzva Zvyšování kvality interních grantových schémat
na VŠ, která je zaměřena na zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem
(doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže
na VŠ. Případný projekt bude celouniverzitní. Odbor projektové podpory RUK
(dále OPP) poskytl doc. C. Matyskovi na jeho vyžádání informaci v tom smyslu,
že momentálně je na úrovni vedení UK zvažováno, zda výzvu využít a jakou
formou. Téma bude projednáváno na Kolegiu rektora v pondělí 26. 8. 2019.
Pokud by rozhodnutí bylo kladné, bude třeba najít vhodný model realizace a také
to, zda a v jakém rozsahu budou do realizace zapojeni přímo pracovníci fakult
(model musí být odlišný od stávajících grantových schémat a musí jít
o celouniverzitní soutěž). Další informace slíbilo OPP poskytnout po 16. 9. 2019.

l)

Kvestorka UK informovala fakulty v dopise tajemníkům z 15. 8. 2019, že finanční
prostředky určené pro OPP RUK na přípravu a realizaci celouniverzitních
projektů budou ve výši 2 % až 5 % z nepřímých nákladů/paušálů.

m)

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických
a administrativních pracovníků výzkumných organizací s alokací 300 mil. Kč
(v předchozí výzvě na mobilitu vědeckých pracovníku byla alokace ve výši 1500
mil. Kč) by měla být vyhlášena v říjnu t. r. Doc. C. Matyska již v červnu zaslal
odboru projektové podpory RUK předběžnou informaci, že MFF UK by měla
opět zájem o přijetí postdoktorandů, v maximálním možném počtu.

Doc. P. Hnětynka
n)
Fakultní web
i) Změna horního menu mff.cuni.cz: místo "Tisk a média" je nově
"Spolupráce" a pod ní stránky OFSKP, partneři, dárci, fakultní školy ad.
ii) Jedna instalace může obsluhovat více domén (např. pro weby sekcí
a kateder).
iii) Bylo přidáno API pro modifikaci obsahu.
iv) Informační obrazovky v budovách fungují přes fakultní web, původní
systém je částečně zrušený a časem bude zcela opuštěn.
o)

Další služby
i) Fakultní Gitlab aktivně využívá asi 7 kateder.
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ii)

OPMK požaduje nový systém na správu akcí (tábory a další propagační
akce), v němž by správci akcí mohli udržovat uživatelská data; momentálně
sepisuje zadání.

p)

UK uzavírá novou smlouvu s firmou Microsoft, na Microsoft Office, jde o licence
resp. o přechod na vyšší licenci Office 365, kdy by se neplatilo per instalace, ale
per osoba uživatele, ročně. Přišlo by to dráž - zhruba 600 tis. Kč - ale studenti by
měli použití zdarma. Z průzkumu, který na fakultě provedla dr. L. Forstová,
vyplynulo, že v sekcích se přiklánějí spíše k zachování stávajícího modelu, tedy
platit méně peněz, per instalaci. Prod. M. Vlach se vyslovil pro vyšší licenci, aby
studenti měli přístup zdarma. Ideální by byl hybridní systém, kdy by si pracoviště
mohla model vybrat. Dotaz, zda by to tak šlo, bude vznesen na chystané schůzce
s firmou Microsoft.

q)

Aktualita ohledně Google for education: univerzitní pověřenec pro GDPR Mgr.
Jindra změnil stanovisko a ústně sdělil, že z hlediska UK je věc v pořádku,
zprovoznění si fakulty zajistí samy. Na doporučení kolegia se doc. P. Hnětynka
pokusí získat toto vyjádření písemně.

Prod. M. Vlach
r)
Partnerský program – subjekty, s nimiž byly během prázdnin podepsány smlouvy:
- Strojmetal (garant doc. M. Cieslar)
- Regnos (garant prof. R. Barták)
- CISCO (garant prof. T. Skopal)
- Sysgo (garant dr. P. Parízek).
Smlouvy s dalšími společnostmi jsou v různém stádiu přípravy nebo čekají na
podpis.
s)

CUIP uzavřela licenční smlouvu s Geneea Analytics – prodej software a modelů
vzniklých na MFF UK, více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/software-z-matfyzu-priklademuspesneho-transferu

t)

Proběhlo jednání s IPSC o prodeji fakultního vína a propagačních předmětů
MatfyzPress v Celetné ulici v prodejně UK Point.

u)

Zájem uzavřít partnerství s fakultou projevilo vydavatelství TAKTIK
International, s.r.o. (www.e-taktik.cz): po zvážení všech získaných informací
fakulta ke spolupráci nepřistoupí.

v)

3D umělecké dílo k pavilonu v Troji: soutěž, která je připravena jako uzavřené
výběrové řízení, byla vyhlášena ve středu 26. 6. 2019, osloveno 7 vysokých škol,
přihlášky do 10. 10. 2019, modely/doručení do 15. 11. 2019. V čele
jedenáctičlenné komise bude prof. Kurt Gebauer. Stav k 28. 8. 2019: celkem
13 přihlášených vážnějších zájemců (7 studentů, 6 studentek), kteří dostali přístup
na úložiště s podrobnými informacemi.

w)

Záměr založit spin-off s názvem Charles Games coby společný projekt MFF UK,
FF UK a CUIP, dceřiné společnosti UK, a to jako inkubátor studentských her,
které vytvářejí studenti obou jmenovaných fakult, zároveň sloužící dalšímu
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rozvoji her ze série Československo 38-89. Prod. M. Vlach doporučil předložit
vedení obou fakult kromě projektového záměru také plán obchodního modelu
před vlastním finálním schválením.
x)

CPPT
i) Setkání s CPPT dne 17. 9. 2019 v 10 hodin – Centrum PPT bude
reprezentovat zástupce ředitelky Mgr. Jiří Valach, za MFF UK se zúčastní
proděkani M. Vlach a L. Skrbek a fakultní koordinátor projektů OPVVV
doc. C. Matyska.
ii) Prod. M. Vlach požádal členy kolegia o jejich poznámky k návrhu metodiky
pro transfer poznatků a technologií, jak mu je poslala ředitelka CPPT,
dokumenty také postoupil doc. M. Nečaskému. Sumář připomínek za
fakultu pak odešle prod. M. Vlach v termínu do 15. 9. 2019.

Děkan
y)
Kampus Albertov: v průběhu léta se děkan sešel s pror. J. Konvalinkou i dalšími
představiteli univerzity a fakult. Kampus má být servisní pracoviště, pro
pracovníky v něm zúčastněných fakult bude dislokovaným pracovištěm; děkan
nesouhlasil s tím, aby pracovníci fakulty měli v Kampusu pracovní úvazek
a podléhali jeho řediteli.

5.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Vlach
a)
Ke dni 1. září 2019 nastupuje do OFSKP pracovnice Ing. Lenka Zubáková, jako
náhrada za Olgu Starkovou.
Děkan
b)
KD vzalo na vědomí informaci, že do části studijního oddělení, pečující
o studující v angličtině, bude třeba najít zástup za mateřskou dovolenou; námět
tajemníka na hlubší změnu struktury oddělení projednají zainteresovaní členové
vedení a vedoucí STUD. Na OVZS nastoupila Ing. Zuzana Hocková.
c)

Aktualizace Směrnice děkana č. 1/1999, poskytování tvůrčího volna: zatím
odložena. Tzv. tvůrčí volno je zakotveno v § 76 vysokoškolského zákona.

d)

Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních pozic na fakultě:
i)
vědecké místo typu „postdok“ ve fyzikální sekci s termínem podání
přihlášek 31. 7. 2019, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledkyvyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-vedeckehomista-typu-postdok-ve-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-31cervence-2019
ii)
pracovní místa akademických pracovníků AP1 v informatické sekci
s termínem podání přihlášek 15. 8. 2019, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledkyvyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-
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pracovnich-mist-akademickych-pracovniku-ap1-s-terminem-podaniprihlasek-15-srpna-2019

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Prod. M. Vlach informoval o svém jednání s dr. Annou Shavit, členkou kolegia
rektora UK pro vnější vztahy.
b)

Doktorandka FÚ UK vydala knihu Pohádky z druhého břehu, více na:
https://www.matfyz.cz/clanky/1385-doktorandka-vypravi-pribehy-z-druhehobrehu

c)

České hlavičky - informace o nově vzniklé ceně UNIVERSUM, slavnostní
předání 21. 10. 2019 v Brně bude přenášet Česká televize, s účastí počítá prod. M.
Vlach, který kolegium informoval také o možném rozšíření soutěže na Slovensko.

d)

VŠB – TU Ostrava má zájem vydat publikaci Cesty nesmrtelných. Prod. M. Vlach
byl potěšen, že byl požádán o „posvěcení“ tohoto nápadu.

e)

Prod. M. Vlach jednal s ředitelem vědeckého a technologického muzea Svět
Techniky Ostrava, šlo o prodej předmětů, společné projekty, přednášky MFF UK
a propagaci seriálu Mat+Ema+Tika (druhá série v přípravě ČT).

f)

Cena pro učitele fyziky a informatiky – z iniciativy prod. M. Vlacha se připojí
Svět techniky v Ostravě/Dolní oblast Vítkovice.

g)

Uskutečnila se velmi úspěšná akce na Colours of Ostrava, stánek fakulty svou
kapacitou nestačil, scénu navštívilo odhadem 3000 lidí, poděkování patří dr.
Vojtěchu Pleskotovi, doc. Jiřímu Dolejšímu, prof. Pavlu Cejnarovi a studentům
Vítu Bočkovi, Bc. Tereze Fürstové, Bc. Lucii Kapitánové, Ivetě Zatočilové. Více
na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/the-big-bang-stage-na-coloursof-ostrava

h)

Informace o knize Tenkrát v Listopadu autorů Stehlíkové, Vlacha a Veverky.
Prostřednictvím RUK probíhá jednání o daru od firmy Sherlog. Požadavky RUK
na křest knihy a uspořádání koncertu jsou v jednání.

i)

Klip Pokáče Matfyzák na discu byl natočený na ČVUT, prod. M. Vlach
informoval o navázání spolupráce s Pokáčem, klip je na webu zde:
https://youtu.be/TQp10Lx9Yf4

j)

Cyklus Přednášky z moderní fyziky (prof. J. Podolský) - pro letošní rok s tématem
Fyzika Země a jejího okolí, 50 let od Apolla 11, více na:
http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/
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k)

Jednání prod. M. Vlacha s vedením fakultního spolku Matfyz Alumni o změnách
webu spolku apod. Kolegium nemělo námitky proti pořádání tzv. stříbrných
promocí pro absolventy MFF UK, první promoce by přicházela v úvahu na
podzim 2020 v Refektáři na Malé Straně. Věc povedou v patrnosti RNDr. N.
Žaludová a RNDr. K. Houžvičková Šolcová.

l)

Prod. M. Vlach jednal s RUK o průkazech pro členy Alumni/MatfyzAlumni
a o umístění propagačního roll-up na univerzitní Klub Alumni (Z: A. Kršková).
RUK má připravený dopis JM určený všem absolventům Univerzity Karlovy,
vybízející je k členství v Klubu Alumni. Děkan by dal přednost speciální verzi
dopisu určeného výslovně pro absolventy MFF UK, prod. M. Vlach prověří
možnosti a pokusí se věc domluvit.

m)

Ocenění Maker of Merit pro reprezentanty fakulty (dr. David Obdržálek, KTIML)
a spolupracujících subjektů (firma Hobbyrobot.cz a neziskový Spolek Robonika)
za dlouhodobou propagaci robotiky na festivalu kreativity a kutilství Maker Faire
Prague. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-za-propagaci-robotiky

n)

Spolek Matfyzák: „kuchařka“ i v anglické verzi, o věci je informována a
k součinnosti připravena Ing. L. Tomčíková z OPMK.

o)

Velmi kladnou odezvu sklidily detektivní příběhy od doc. J. Klímy, vydané
v MatfyzPress, viz:
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/recenze-ceska-detektivka.A190826_11

p)

Fakultní školy:
i)
Na 24. 9. 2019 je naplánovaná odpolední akce s tématem „fyzika přírody“,
konat se bude v Praze-Troji, všechna místa obsazena.
ii) Dne 11. 9. 2019 přijede do Prahy ředitel Gymnázia v Jihlavě, doprovodí
30 studentů školy, program zajišťuje dr. Z. Koupilová z KDF.
iii) Na dny od 2. 10. 2019 do 4. 10. 2019 přijede do Prahy asi 30 studentů
z Wichterlova gymnázia v Ostravě, s doprovodem, program zajištěn.
iv) Končí dohody o spolupráci se sedmi fakultními školami; fakultní pracovní
skupina doporučuje prodloužit všechny smlouvy o tři roky formou dodatku,
nové neuzavírat.

q)

Nositel Nobelovy ceny za fyziku Kip Thorne, který nedávno pronesl přednášku na
MFF UK, bude v sobotu 8. 9. 2019 hostem pořadu Hyde park na ČT24. Více na:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-parkcivilizace/219411058090907-kip-thorne

r)

Prod. J. Sgall ocenil interview se dvěma absolventy fakulty. Rozhovor si lze
přečíst zde:
https://ego.ihned.cz/c7-66632110-11ter8-531ec23885d9e2a

s)

Příprava Dne otevřených dveří na MFF UK (21. 11. 2019): doc. C. Brom nebude
pravděpodobně v době konání akce v Praze, jedná se o vhodném zástupci (dr. M.
Mareš?). Příkaz děkana k DOD připravuje prod. M. Vlach.
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t)

Výročí 140 let od narození prof. Františka Závišky: vedoucí Knihovny MFF UK
Mgr. J. Kuča a prof. J. Valenta připravují na pondělí 18. 11. 2019, 16:00 hodin,
výstavu. Kdo se ujme slavnostního zahájení, na tom se dohodne děkan s prod. V.
Baumrukem. Je hotový návrh na pamětní medaili k této příležitosti.

u)

(Akademické) mistrovství světa v orientačním běhu v roce 2022: námět dr. L.
Forsta, aby akci spolu/pořádal Vysokoškolský sportovní klub MFF UK, projedná
děkan s navrhovatelem osobně. Kolegium se obecně vyjádřilo pro případnou
podporu propagační, případně finanční; o úloze MFF UK nebo jejího sportovního
klubu jako organizátora mistrovství mělo silné pochyby.

Děkan
v)
Středoevropská matematická olympiáda, konaná v srpnu 2019 v Pardubicích:
děkan MFF UK působil jako předseda mezinárodní jury, ale také během
závěrečného ceremoniálu předal cenu děkana MFF UK za originální řešení
jednomu studentovi slovenského týmu. Na organizaci olympiády se z MFF UK
výrazně podíleli doc. Z. Šír a doc. T. Bárta, oba si zaslouží pochvalu.
Prod. J. Trlifaj
w) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy pozastavil státní maturitu z matematiky.
Stalo se po KD: Ministr školství dne 1. 10. 2019 navrhl Vládě ČR úplné zrušení
povinné státní maturity z matematiky. Navíc bylo oznámeno, že na jaře 2020
skončí projekt Matematika+.
Prod. M. Rokyta
x)
V průběhu letních měsíců odvysílal Český rozhlas Dvojka v pořadu Meteor
popularizační sérii o 8 dílech, věnovanou matematice. Více např. na:
https://www.facebook.com/MFFUK/posts/2616349181708714/.

7.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Slavnostního „Položení základního kamene Nového pavilonu Fyzikálního ústavu
Akademie věd ČR, v. v. i.“ v rámci projektu Fyzika pevných látek pro 21. století
se dne 14. 8. 2019 za vedení MFF UK zúčastnil prod. V. Baumruk.
b)

Na malou oslavu pořádanou k 20. výročí vzniku Matematického ústavu v Opavě
se děkan fakulty omluvil, z pracovních důvodů.

c)

Příští zasedání kolegia děkana se bude konat 2. října 2019, termín rezervovaný na
11. 9. 2019 nebude využit (i proto, že někteří členové KD nebudou v tu dobu
přítomni v Praze).

d)

Zasedání AS MFF UK je svolané na 2. 10. 2019.
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e)

Imatrikulace (a Beánie) dne 29. 10. 2019: děkana zastoupí prod. M. Rokyta.

Zasedání skončilo v 17:53 hodin.

Zapsala:
T. Pávková
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