
 

 

Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 20. září 2017 

(akademický rok 2017/2018) 

 

Přítomni: 

 

 

Omluveni: 

V. Baumruk (na část jednání), P. Hnětynka (na část jednání), F. Chmelík, J. 

Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek; 

Ing. D. Lanková j. h. (na část jednání). 

O. Čepek (v zahraničí), P. Kolman, M. Vlach (v zahraničí). 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Děkan jmenoval, na pokyn pror. M. Králíčkové, osobu, která bude MFF UK 

zastupovat při zavádění systému Turnitin na Univerzitě Karlově. Turnitin je 

systém sloužící k detekci i prevenci plagiátorství. Zástupkyní fakulty se v této 

souvislosti stala PhDr. Petra Hoffmannová z Knihovny MFF UK. 

 

b) Jarníkovská přednáška: OVZS rozesílá tištěné pozvánky. Prod. M. Rokyta 

požádal členy vedení, zejména kolegy sekční proděkany, aby co nejvíce šířili 

informaci o konání přednášky, kvůli zajištění důstojného a početného auditoria. 

 

c) Finance za publikace oceněné v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK 

posílal RUK tentokrát na fakultu po částech. Tajemník reagoval na dotaz prod. J. 

Trlifaje informací, že v kolegiu předkládaném návrhu na rozpočtové úpravy – viz 

bod 3. a) tohoto zápisu – jsou obsaženy i částky za monografie. 

 

d) Jmenovací řízení: systém pro tajné elektronické hlasování CHRES jest stále 

testován, jeho převzetí na UK není bez problémů. Prod. J. Trlifaj a pracovnice 

OVZS se budou s pracovníky ÚVT UK scházet tak dlouho, dokud digitální 

systém nebude fungovat dobře. Prod. J. Trlifaj vyčká s návrhem novely Směrnice 

děkana č. 9/2913, o využívání webové aplikace Habilion při habilitačním řízení 

a řízení ke jmenování profesorem, do příští schůze kolegia.  

 

e) GAČR: agentura v minulých letech dávala řešitelům vědět, že v systému GRIS 

jsou k dispozici hodnocení projektů. Letos od toho upustila, takže mnozí řešitelé 

nesplnili povinnost, kterou jim ukládá Směrnice děkana č. 11/2013, k podávání 

návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení 

a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení. OVZS učiní potřebné kroky 

k napravení situace.  

 

f) GAUK: bylo vyhlášeno 15. kolo soutěže, termín pro odevzdání návrhů nových 

projektů na OVZS je stanovený na 13. 11. 2017. Fakultní úzus o účasti 

doktorandů platí beze změny a je následující (viz zápis z jednání  KD konaného 

dne 16. 11. 2016, bod 1. g)):  

Jako odpověď na diskusi ohledně délky projektů připomněl prod. M. Rokyta 

následující stanovisko, které vedení fakulty přijalo na svém jednání dne 13. 1. 

2016 (bod 1) x) ii)):  
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„V reakci na podnět předsedy SKAS Mgr. T. Masaříka děkan, se souhlasem KD, 

rozhodl, že studenti čtvrtého ročníku mohou podat dvouletý projekt GAUK a 

studenti pátého ročníku jednoletý projekt GAUK (tedy s přesahem do části šestého 

ročníku). Nadále platí, že doktorandi vyšších ročníků studia se mohou na řešení 

projektů GAUK podílet jako členové kolektivu.“ 

 

Pro pokračující projekty je interní termín 16. 1. 2018, pro odevzdání závěrečných 

zpráv 3. 4. 2018.  

 

g) Fond CELSA, určený pro financování společných výzkumných projektů s KU 

Leuven): letošní kolo se otevře v listopadu, termín pro podání aplikací projektů 

vyprší v březnu 2018. RUK na každý projekt přispěje 30 tis. Eur.  

 

h) Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů je na fakultním webu, 

viz: 

https://www.mff.cuni.cz/veda/ 

 

i) Fulbrightova stipendia: jsou vyhlášeny termíny pro žádosti. Zvláštní stipendium 

vyhlášené k 100. výročí existence Československa nebude udělováno, od projektu 

bylo ustoupeno, protože na něj nebyly poskytnuty finance. Informace 

o stipendiích, o Komisi J. W. Fulbrighta v ČR apod. lze nalézt na webu např. zde:   

https://www.fulbright.cz/ 

 

Děkan 

j) Setkání rektora Univerzity Karlovy s 66 rektory čínských univerzit na téma 

„Cooperation between China and the countries of Central and Eastern Europe“ 

(16+1 cooperation mechanism, the Belt and Road Initiative) se bude konat 26. 9. 

2017 v 16:00 hodin. Děkan přijal pozvání od JM a setkání se zúčastní. Jak šly 

dny, číslo 66 bylo redukováno na 47. Na seznamu čínských účastníků, který 

děkan obdržel z RUK, ale převažují zástupci univerzit v jiném postavení, než 

rektorském.  

 

k) Děkan se zúčastní dne 2. 11. 2017 v 11:00 hodin v Karolinu slavnostního předání 

jmenovacích dekretů novým docentům. Kromě jiných převezmou dekret tito 

pracovníci MFF UK: 

   doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D., KNM, obor Matematika – matematické 

modelování a numerická matematika, jmenován s účinností od 1. 2. 2017; 

   doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D., KNM, obor Matematika – matematické 

modelování a numerická matematika, jmenován s účinností od 1. 2. 2017; 

   doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D., KG, obor Geofyzika, jmenován 

s účinností od 1. 3. 2017; 

   doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D., AÚUK, obor Astronomie a astrofyzika, 

jmenován s účinností od 1. 3. 2017; 

   doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D., KFPP, obor Fyzika – fyzika plazmatu, 

jmenován s účinností od 1. 3. 2017; 

   doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc., KSVI, obor Matematika – matematické 

modelování a numerická matematika, jmenován s účinností od 1. 4. 2017; 

   doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D., obor Informatika – teoretická informatika, 

jmenován s účinností od 1. 5. 2017; 

https://www.mff.cuni.cz/veda/
https://www.fulbright.cz/
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   doc. Hans Raj Tiwary, M.Sc., Ph.D., KAM, obor Informatika – teoretická 

informatika, jmenován s účinností od 1. 7. 2017; 

   RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D., MÚUK, obor Matematika – geometrie a 

topologie, jmenován s účinností od 1. 10. 2017; 

   Mgr. Josef Ďurech, Ph.D., AÚUK, obor Astronomie a astrofyzika, jmenován 

s účinností od 1. 10. 2017; 

   Ing. Patrik Dobroň, Ph.D., KFM, obor Fyzika – fyzika kondenzovaných látek, 

jmenován s účinností od 1. 10. 2017; 

   RNDr. Pavel Pecina, Ph.D., ÚFAL, obor matematika – matematická 

lingvistika, jmenován od 1. 10. 2017; 

   Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D., KA, obor matematika – algebra, teorie 

čísel a matematická logika, jmenován od 1. 10. 2017.  

 

S účinností od 19. 6. 2017 byli jmenováni profesory RNDr. Ondřej Kalenda, 

Ph.D., DSc., (KMA), obor Matematika – matematická analýza, a Ing. Petr Tůma, 

Dr., (KDSS), obor Informatika – softwarové systémy.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Novela Směrnice děkana č. 9/2015, výplata stipendií: KD schválilo předložený 

návrh a doporučilo předložit ho k vyjádření Akademickému senátu MFF UK. 

Změny stávajícího výnosu vyvolaly nové univerzitní a fakultní studijní předpisy. 

Návrh dokumentu pošle předsedovi AS MFF prod. F. Chmelík. 

 

b) Ceremoniály 

i) Imatrikulace dne 31. 10. 2017: studenti jsou rozděleni do tří skupin, děkan 

bude přítomen; prod. F. Chmelík požádal sekční proděkany o zajištění 

účasti vhodných pracovníků v taláru.   

ii) Bakalářské promoce: dne 20. 11. 2017 – na promocích od 9 a od 10:30 

hodin (M) děkana zastoupí prod. M. Rokyta, na třetí promoci (M + I včetně 

jednoho absolventa studia v AJ) se dostaví děkan. Promoce 21. 11. 2017: na 

prvních dvou (od 9 a od 10:30 hodin, I) bude přítomen děkan, na dalších 

dvou (od 12 a 13:30, F) ho zastoupí prod. V. Baumruk.  

 

c) KD vzalo na vědomí stručnou zprávu prod. F. Chmelíka o jednání k Rámcovým 

požadavkům na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná 

kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (č. j. 

MŠMT – 21271/2017-3): jednání se uskutečnilo v pondělí dne 11. září 2017 na 

MŠMT, řídil ho náměstek ministra Václav Pícl. Fakultu zastupovali prod. F. 

Chmelík, vedoucí KDM doc. J. Robová a doc. Z. Drozd z KDF; prod. V. Kuboň 

napsal k Rámcovým požadavkům připomínky. Prod. V. Chmelík ocenil 

vystupování vedoucí KDM, díky jejíž neochvějnosti v diskusi se podařilo získat 

stanovisko k připomínkám MFF UK. Šlo hlavně o poměr mezi počtem kreditů za 

didaktické a za odborné předměty. Z jednání by měl být ministerstvem pořízen 

zápis.  
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d) Sběr dat pro studentskou anketu za LS 2016/2017 skončí 20. 9. 2017. Výsledky 

budou k dispozici vzápětí. Tzv. odpovídavost se jeví být stejná jako vloni.   

Stalo se po KD: Výsledky ankety poslal prod. F. Chmelík celému kolegiu dne 

21. 9. 2017. 

 

e) Prod. F. Chmelík požádal kolegium o názor na podnět p. Miroslava Hanzelky. 

Týkal se možnosti ocenit dlouholetou činnost fakultních korespondenčních 

seminářů (KS) Mimořádnou cenou rektora UK. Kolegium se klonilo k názoru, že 

přínos KS spočívá více v rovině propagační, tedy by snad vhodnější byla cena za 

propagaci. Mimořádná cena rektora je určena jednotlivým studentům, v minulosti 

ji získaly také kolektivy/skupiny studentů, ale nikoli instituce nebo aktivita. Prod. 

F. Chmelík tento názor sdělí M. Hanzelkovi, s tím, aby svůj námět případně 

personifikoval.  

Stalo se po KD: Pan Hanzelka v reakci na sdělení prod. F. Chmelíka napsal, že 

probíhá komunikace mezi semináři, jejímž výsledkem by mělo být sepsání návrhu 

na cenu rektora pro skupinu tvořenou hlavními organizátory (reprezentanty) 

jednotlivých seminářů. Až bude mít návrh konkrétní písemnou podobu, osloví 

navrhovatelé prod. M. Vlacha.  

 

Prod. V. Kuboň 

f) Novelizace opatření rektora č. 10/2013, činnost garantů studijních programů: 

prod. V. Kuboň dokument prohlédl a nevidí důvod pro připomínky k němu, neboť 

výnos je pojatý obecně. Vedení fakulty tedy nevyužije možnosti poslat na RUK 

do 4. 10. 2017 připomínky.  

  

g) Schůze k akreditacím se koná na RUK dne 27. 9. 2017. Prod. V. Kuboň touto 

informací obeslal také garanty studijních programů, kvůli účasti. Do konce září 

musí fakulta nahlásit na RUK počty studijních programů, které hodlá v příštím 

půlroce akreditovat. Prod. V. Kuboně překvapilo, že nyní, téměř na poslední 

chvíli, se vynořují myšlenky na zavedení nových bakalářských programů, vedou 

se o tom intenzivní jednání. Naopak sekce F patrně navrhne zrušit bakalářský 

program Aplikovaná fyzika. (Což je v souladu s projektem ESF, jak připomněl 

doc. C. Matyska.) KD zatím vzalo tyto informace na vědomí, vyčká na výsledek 

jednání v sekcích.  

 

Prod. M. Rokyta 

h) Zpráva o testu SŠ matematiky na Albeři je fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/ 

Její autor prod. M. Rokyta zprávu stručně komentoval. Výsledky všech tří 

odborných směrů v testu jsou srovnatelné (mívali navrch studenti matematiky). 

Příjemné překvapení způsobili studenti učitelství: bylo jich 18 a dosáhli nejlepších 

výsledků studentů učitelství za celou dobu konání tohoto testu (14 let). Loňský 

stav, kdy se studenti přijatí na základě přijímací zkoušky projevili v testech jako ti 

lepší, se letos neopakoval, čili vloni šlo o výkyv. Letos už zase projevili 

očekávaný talent studenti přijatí bez přijímacích zkoušek.   

         Děkan 

i) Informace o schůzce s ředitelem ÚFCH JH, která se konala 15. 9. 2017: prof. M. 

Hof vzal na vědomí důvody, jež děkanovi nedovolují podepsat dodatek ke 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
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smlouvě o společné výchově doktorandů. Současně přijal děkanův vstřícný návrh 

uvažovat o zřízení zvláštní ceny pro vynikající studenty doktorského studia.  

 

j) Dopis studenta fakulty, ve kterém pisatel vyjádřil kritický postoj k pracovníkům 

MFF UK: děkan dostal rozsáhlé vyjádření prod. F. Chmelíka, svou definitivní 

odpověď studentovi bude konzultovat ještě s právníkem Mgr. P. Chráskou.  

Stalo se po KD: Děkan studentovi odpověděl.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium schválilo následující návrh rozpočtových úprav:   

 

Odkud Kam Částka 

v Kč 

Fin. prostř. Poznámky Úprava bude 

provedena dne  
RUK 700-01/PROVOZ 488 600 neinvestice školitelé mzdy + pojištění 22. 9. 2017 
RUK 207-01/LCT 212 000 neinvestice mezinárodní studijní programy 22. 9. 2017 
RUK 100-01/PROVOZ 1 318 000 neinvestice dodatečný příspěvek 22. 9. 2017 

RUK 200-01/PROVOZ 779 000 neinvestice dodatečný příspěvek 22. 9. 2017 
RUK 300-01/PROVOZ 898 000 neinvestice dodatečný příspěvek 22. 9. 2017 
RUK 700-01/PROVOZ 529 082 neinvestice dodatečný příspěvek 22. 9. 2017 
RUK 100-01/PROVOZ 428 871 neinvestice podpora internacionalizace 22. 9. 2017 
RUK 200-01/PROVOZ 104 258  neinvestice podpora internacionalizace 22. 9. 2017 
RUK 300-01/PROVOZ 99 891 neinvestice podpora internacionalizace 22. 9. 2017 
RUK 300-01/PROVOZ 491 079 neinvestice monografie 22. 9. 2017 
RUK 200-01/PROVOZ 216 854 neinvestice monografie 22. 9. 2017 

 

Stalo se po KD: Tajemník dodatečně sdělil kolegiu děkana, že součástí schválených 

rozpočtových úprav je také neinvestiční položka "dodatečný příspěvek" – tento dodatečný 

příspěvek lze použít na mzdy (sekce F: 1.113.000,- Kč; sekce I: 779.000,- Kč a sekce M: 

898.000,- Kč). 

 

b) Návrh Zásad č. 1/2017, pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK: k dokumentu 

schválenému kolegiem na minulém zasedání se kladně vyjádřila i fakultní 

odborová organizace. Zásady mohou tedy být vydány.  

Stalo se po KD: Zásady jsou na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/zasady01.htm 

 

c) Návrh Příkazu děkana č. 4/2017, dislokační výměr, se vztahuje k budově Ke 

Karlovu 3. Kolegium ho schválilo. Příkaz je na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik04.htm 

 

d) Návrh příkazu děkana „O vystavení dodatků k pracovním smlouvám“: děkan bude 

text ještě jednou konzultovat s právníkem. 

 

e) Návrh Příkazu děkana č. 5, k přípravě implementace elektronického systému 

pořizování objednávek a likvidace faktur (ESOF)“: kolegium schválilo, výnos je 

na fakultním webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik05.htm 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/zasady01.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik04.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik05.htm
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f) Výměna provozních prostředků za prostředky investiční – sekční proděkani byli 

vyzvání vedoucí hospodářského oddělení, aby předložili své požadavky.  

 

g) Elektronické výplatní pásky: tajemník ve spolupráci s vybranými pracovníky 

zajistí otestování a zkušební provoz ve vybraných útvarech (děkanát, KVOF a 

KDSS).  

 

h) Organizační změna na UK: Arcibiskupský seminář se osamostatní a přestane být 

k 31. 12. 2017 účelovým zařízením UK. KD vzalo na vědomí.  

 

i) Prof. V. Matolín pořádá dne 10. října 2017 „Hydrogen Night“ a požádal, aby se 

akce mohla konat ve vestibulu budovy v Troji. Kolegium souhlasilo s bezplatným 

poskytnutím žádaných prostor (ostatně nejsou v ceníku).  

 

j) Beánie: spolek Matfyzák plánuje uspořádat tuto tradiční studentskou akci dne 

31. 10. 2017 v areálu Troja, požádal o zapůjčení vestibulu s přilehlými chodbami, 

učeben T5 – T10 a posluchárny T1). Kolegium vyhovělo.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon M + I: prod. L. Skrbek shrnul situaci, jak se vyvinula od posledního 

zasedání KD. Na dokumentech, které požaduje MŠMT kvůli žádosti o zvýšení 

dotace, se pracuje, v souladu se zákonnými lhůtami. Schůzka s reprezentantem 

firmy Auböck je odložena na příští týden. Prod. L. Skrbek zastává optimistický 

názor, že do konce roku 2017 bude stavba reálně zahájena a stihne se 

proinvestovat 30 mil. Kč.   

 

b) O stavebních akcích referoval prod. L. Skrbek posledně, svou informaci tentokrát 

rozvinul v tom smyslu, že pracoviště, na kterém řeší doc. J. Vejpravová 

Kalbáčová projekt ERC, bylo zkolaudováno, digestoř je připravená k instalaci. 

 

(Interview s doc. J. Kalbáčovou Vejpravovou si lze přečíst zde:  

https://www.matfyz.cz/clanky/985-jana-kalbacova-vejpravova-za-karierou-uz-se-

nezenu ) 

 

Nákladní výtah je ve stádiu výroby. Jinak jsou plánované vnitřní stavební úpravy 

v budovách fakulty hotové, nic nepřekáží ani neschází pro zahájení výuky 

v novém akademickém roce. Zbývá dohotovit práce v exteriéru.  

 

c) Výsledek průzkumu správy budov ohledně možnosti adaptovat fakultní půdní 

prostory na pracovní místnosti říká, že v budovách v Karlíně a v Troji to možné 

není, na Karlově snad. Vedoucí SB dohodl prohlídku karlovských půd odbornou 

firmou.  

 

d) Rekonstruované toalety v Troji působí uživatelům samou radost.  

 

https://www.matfyz.cz/clanky/985-jana-kalbacova-vejpravova-za-karierou-uz-se-nezenu
https://www.matfyz.cz/clanky/985-jana-kalbacova-vejpravova-za-karierou-uz-se-nezenu
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e) UK – ICT, přístroje a zařízení 2017: přišla urgence od pror. J. Hály, aby fakulta 

odevzdala na RUK zadávací dokumentaci ke schválení ministerstvem školství, ve 

lhůtě do 20. 9. 2017. Záležitost je zvládnutá.  

 

f) Prod. L. Skrbek uvedl, že se sešel s vedoucí HOSP Ing. D. Lankovou, vedoucím 

projektu OP VVV ERDF „Vybavení poslucháren na MFF UK“ doc. P. Svobodou 

a s manažerkou tohoto projektu Mgr. E. Šauerovou. Ujasnili si kompetence a další 

postup při řešení tohoto projektu. Prod. L. Skrbek je přesvědčen, že vše je 

nastaveno tak, aby řešení projektu mohlo úspěšně pokračovat. 

Doc. C. Matyska 

g) OP VVV 

i) KD vzalo na vědomí informaci o metodickém dopise MŠMT týkajícím se 

podávání případných připomínek k hodnocení projektů ve výzvě 

"Excelentní výzkum".  

 

ii) Projekty ESF: KD vzalo s radostí na vědomí, že u centrálních projektů 

nebude fakulta zatížena povinností tzv. veřejné publicity.  

 

iii) Projekty zaměřené na mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků: UK 

vybrala pro sepisování projektů firmu Grant garant, první schůzku s ní 

organizuje na 22. 9. 2017. Zatím se nestihlo podat mnoho projektů. 

 

Tajemník 

h) Návrh na uzavření nájemní smlouvy s pí A. Starostovou, na provozování 

restaurace Profesní dům v příštích třech letech, předal tajemník právnímu 

oddělení RUK, odtud by měl návrh doputovat do AS UK.  

 

i) OP VVV: v porovnání s předepisovanou úzkostlivostí při nakládání s citlivými 

údaji se jako sporný jeví požadavek MŠMT coby řídicího orgánu projektů 

Operačních programů VVV, totiž dostat od fakulty údaje o mzdě vyplacené 

v rámci projektu řešitelům a také čísla bankovních účtů řešitelů, kam byly tyto 

mzdy poslány; přístup k těmto datům má nenulový okruh pracovníků 

angažovaných v projektu.  Poskytovatel/řídicí orgán zastává názor, že je na 

dobrovolném rozhodnutí potenciálního řešitele, zda se chce o projekt v soutěži 

ucházet; jestliže chce, pak se musí podrobit stanoveným podmínkám. Metodička 

ekonomického odboru RUK získala vyjádření od ředitele příslušného odboru 

MŠMT, že řídicí orgán bude považovat za dostačující údaj o výši hrubé mzdy. 

Ing. D. Lanková se ale obává, že případná finanční kontrola si bude přát, aby 

fakulta doložila přesné platby, tzn. mzdu čistou. Co se týká čísla bankovního účtu, 

to prý není předmětem ochrany údajů. Protože věc zakládá na delší diskusi a 

žádoucí jsou názory odborníků, bude ji děkan konzultovat.  

 

Děkan 

j) Oběh dokumentů: děkan připomněl, že požaduje, aby mu fyzické dokumenty před 

jeho podpisem parafovali členové vedení (typicky sekční proděkani) nebo vedoucí 

oddělení děkanátu. Projekty OP VVV se vyřizují elektronicky, včetně připojení 

děkanova podpisu. V současné době přebírají agendu jednotlivých projektů OP 

VVV jejich manažerky. Správnost digitálních dokumentů bude před děkanovým 

podpisem ověřovat doc. C. Matyska.   



Kolegium děkana MFF UK dne 20. 9. 2017 
 
 
 

8 

 

Doc. P. Hnětynka 

k) „Poskytovatel připojení k Internetu“ (navazuje na bod 4. e) minulého zápisu): doc. 

P. Hnětynka znovu shrnul, že poskytovatelem ve smyslu zákona je asi Univerzita 

Karlova. Kdyby přesto fakulta chtěla provést blokaci zakázaných internetových 

stránek na svých serverech, znamenalo by to, podle mínění dr. L. Forsta, zhruba 

hodinu práce a občasný upgrade. Samotný zákon, z něhož diskutované kroky 

vyplývají, je napsaný nešťastně. Na cenzorskou činnost vedení fakulty nepomýšlí. 

Děkan rozhodl a požádal doc. P. Hnětynku, aby zajistil na fakultě postup 

analogický tomu, který učinil ÚVT UK na DNS serverech.  

 

l) Poštovní adresy v doméně mff.cuni.cz, aliasy - poznatky a z nich vyplývající 

kroky: informatická sekce má sekretářku proděkana; KD nemělo námitky, aby do 

systému Amoeba byla zavedena nová funkce „sekretářka sekčního proděkana“.  

Pokud by si pracovník fakulty přál podržet i po svém odchodu do penze svůj e-

mailový alias na fakultě, musí ho pracoviště vést v Amoeba jako externího 

pracovníka.  

 

m) Interní směrnice o nakládání s citlivými daty: doc. P. Hnětynka doporučil věc 

zatím odložit, a to z několika příčin. Dosavadní pokus jeho a kol. D. Lukeše 

formulovat text výnosu se ukázal v očích právníka jako nezdařený. Rýsuje se 

vydání/platnost evropské směrnice o citlivých datech. Ředitel ÚVT UK avizoval 

přípravu opatření pro celou univerzitu. KD s odkladem za těchto okolností 

souhlasilo. Doc. P. Hnětynka do 14 dní navrhne fakultní směrnici vztahující se 

pouze k projektům, které zpracovávají citlivá data poskytovaná třetí stranou.  

Prod. V. Kuboň uvedl, že citlivá data se ukazují jako stále obtížnější záležitost: 

kvalita vysoké citlivosti bude přisuzována čím dále širšímu okruhu dat.  

 

n) Kapacita e-mailových schránek na děkanátu: podle informace, kterou dostal prof. 

P. Tůma, STUD nerozesílá a nepřijímá podklady pro obhajoby disertačních prací 

(práce, posudky) elektronicky, protože na takový objem dat nestačí poštovní 

schránka. Podle pracovníků odd. PSíK, kde záležitost doc. P. Hnětynka zkoumal, 

to není skutečný problém, neboť v případě potřeby lze požádat o větší kvótu 

schránky.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Kolegium schválilo návrh na udělení stříbrné fakultní medaile doc. RNDr. 

Oldřichu Semerákovi, DSc. Medaili předá děkan ve středu 4. října 2017.   

 

b) Technická příprava výběrového řízení na obsazení pracovních pozic: děkan 

seznámil kolegium s návrhem Mgr. T. Drbohlava. Podle zjištění Mgr. T. 

Drbohlava není momentálně pro agendu konkursů dostupné nic, co by šlo 

bleskově nasadit a použít. Navrhl proto zřídit pro letošní podzimní kolo kontaktní 

e-mailovou adresu, na kterou budou zájemci o pracovní pozice/funkce posílat 

přihlášku a doklady k ní; adresa bude směrována do sdílené složky 

zaměstnaneckého oddělení, s možností přístupu dalších uživatelů z děkanátu. Dále 

zřídit místo na fakultním webu určené pro zpracování podkladů pro konkursy, 

kam budou mít přístup děkan, sekční proděkani, vedoucí ZAME a vedoucí SEKR. 
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Děkan by dal přednost aplikaci, ve které by existoval pro každou vypisovanou 

pozici protokol, i se soupisem konkrétních požadavků právě na tuto pozici. 

(Výhledově uvažuje požadovat, aby adepti na místo OA přiložili doporučující 

dopis.)  Doc. P. Hnětynka zjistí bližší informace o aplikaci používané pro 

konkursy v MÚ AV ČR. Jestliže se ukáže jako nereálné získat ji k okamžitému 

nasazení na fakultě, souhlasilo KD vydat se cestou, kterou navrhl Mgr. T. 

Drbohlav. Děkan požádal prod. J. Trlifaje, aby se do korespondence se 

zahraničními uchazeči, která je vedena v angličtině, zapojila pracovnice OVZS, 

např. pí M. Juriga, M.A. 

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach korespondenčně 

a) Fakultní školy 

i) SPŠST Panská si připomene 65 let svého trvání, představí při této 

příležitosti nové logo školy. Prod. M. Vlach nemohl pozvání na slavnost 

SPŠST přijmout kvůli zahraniční dovolené, jiného vhodného reprezentanta 

fakulty zajistí dr. D. Mandíková. 

ii) Gymnázium Teplice má zájem zapojit se do projektu Fakultních škol MFF 

UK. Ze zaslaných podkladů je zjevné, že aktivity i úspěchy gymnázia 

v oborech M, F a I jsou bohaté. Prod. M. Vlach a dr. D. Mandíková předloží 

návrh na přijetí teplického gymnázia do „spolku“ na schůzce Pracovní 

skupiny pro Fakultní školy MFF UK; skupina bude zasedat pravděpodobně 

na přelomu kalendářního roku. 

 

b) Výstava „Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů“: prod. M. 

Vlach řeší s kurátorem výstavy náplň za fakultu, odeslal seznam možných 

předmětů k výstavě. V pondělí 25. 9. 2017 se sejdou prod. M. Vlach, kurátor 

výstavy a vedoucí OMK Mgr. L. Veverka.  

 

c) Rotunda sv. Václava a Europa Nostra: zpracování žádosti je poměrně 

komplikované, prod. M. Vlach návrh konzultoval s dr. M. Prášilem, kancléřem 

UK. Žádost podává Univerzita Karlova, podklady zpracovává prod. M. Vlach, JM 

připojí kromě podpisu ještě doporučující dopis.  

 

d) Partnerský program: o bližší spolupráci s fakultou má zájem firma Seznam.cz. 

podaří-li se najít společný jazyk, bude spolupráce směřovat k lingvistům (ÚFAL). 

Věc si vezme na starost Ing. B. Joudalová. 

 

e) Informační den UK se má uskutečnit 11. 11. 2017. Univerzitní Informační, 

poradenské a sociální centrum (IPSC) obeslalo fakulty s požadavkem, aby do 

týdne sdělily, zda se zúčastní a s jakým programem. Po zvážení všech okolností 

odpověděl prod. M. Vlach, že účast MFF UK bude podobná jako vloni 

(a poděkoval prod. F. Chmelíkovi za ochotu pronést přednášku o studiu). Původní 

plán, že by fakulta vystoupila s drobným doprovodným programem, nebylo 

možné během několika dní krátké lhůty kvalitně zajistit, a proto byl odložen ke 



Kolegium děkana MFF UK dne 20. 9. 2017 
 
 
 

10 

 

zvážení na příští rok. Záležet bude i na charakteru a průběhu nově koncipovaného 

fakultního DOD.  

 

f) Prod. M. Rokyta informoval, že letos bude za matematickou sekci koordinátorem 

přípravy DOD dr. Zdeněk Halas (dr. Petra Surynková je v zahraničí; 

https://www.matfyz.cz/clanky/997-matematicka-se-chysta-v-miami-badat-i-

pomahat ) 

 

g) Proběhly tyto akce:  

i) Zažít město jinak: konalo se na Malostranském náměstí, fakulta 

prezentovala své programy I a F, garantoval dr. M. Děcký. Prod. M. Vlach, 

po konzultaci s vybranými účastníky, pokládá součinnost fakulty ve dvou 

bězích akce za víc než dostatečné, další spoluúčast ze strany MFF UK 

nepředpokládá.  

 

ii) Festival vědy – o akci informoval např. portál idnes.cz:  

http://zpravy.idnes.cz/festival-vedy-dejvicka-07d 

/domaci.aspx?c=A170906_165350_domaci_fer . 

  
 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Vnitřní předpisy MFF UK: dne 18. 9. 2017 poslala tajemnice Legislativní komise 

AS UK předsedovi AS MFF UK a děkanovi fakulty seznam legislativně 

technických oprav, které byly vytknuty Legislativní komisí AS UK na zasedání 

dne 19. 6. 2017. Předseda AS MFF UK doc. Z. Drozd se ujal vyhotovení 

definitivní verze dokumentů.  

Stalo se po KD: Po dohodě děkana a předsedy AS MFF UK jsou na fakultním 

webu zveřejněny nové vnitřní předpisy MFF UK, ve znění, v jakém byly odeslány 

k podpisu předsedy AS UK dr. T. Nigrina. (K datu 2. 10. 2017 nebyly na fakultu 

podepsané výtisky ještě vráceny.) Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/ 

 

b) Zasedání AS MFF UK bude 4. října 2017 v M1. Své předvolební vize na něm 

v 19:00 hodin představí nový kandidát na rektora UK prof. RNDr. Jan Černý, 

Ph.D. Na toto jeho vystoupení jsou zváni všichni zájemci z řad fakultní obce MFF 

UK. K volbám rektora byla zřízena zvláštní internetová stránka:   

https://www.cuni.cz/UK-8410.html 

 

c) Ing. D. Lanková zastoupila 20. 9. 2017 Ing. A. Lísku na poradě tajemníků fakult 

na RUK. Informovala kolegium o některých závěrech. 

i) Od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální mzda na částku 12.200,- Kč. 

ii) RUK připravuje nový mzdový předpis UK. Počet mzdových tříd bude 

menší, mzdové tarify naopak vyšší.  

iii) Veřejné vysoké školy už nemusejí zveřejňovat smlouvy a objednávky nad 

50 tis. Kč, které jsou uzavírány v rámci doplňkové činnosti, v Registru 

smluv. Od srpna 2017 platí novela zákona o registru smluv.  

https://www.matfyz.cz/clanky/997-matematicka-se-chysta-v-miami-badat-i-pomahat
https://www.matfyz.cz/clanky/997-matematicka-se-chysta-v-miami-badat-i-pomahat
http://zpravy.idnes.cz/festival-vedy-dejvicka-07d%20/domaci.aspx?c=A170906_165350_domaci_fer
http://zpravy.idnes.cz/festival-vedy-dejvicka-07d%20/domaci.aspx?c=A170906_165350_domaci_fer
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/
https://www.cuni.cz/UK-8410.html
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iv) Používání datové schránky UK: ve studijní agendě je umožněno pro dva 

případy, a to když student požádá o informaci v souvislosti se stipendiem a 

uvede pro odpověď ID své datové schránky, a dále tehdy, jde-li o uznání 

zahraničního studia.  

v) Ochrana osobních údajů: chystá se nová právní norma.  

vi) Projekty UNCE řešené v soutěži I skončí bez jakékoli finanční návaznosti 

na projekty v soutěži II, což znamená, že nebudou akceptovány žádné 

zůstatky – řešitelé buď prostředky vyčerpají, nebo zbytek vrátí 

poskytovateli.  

vii) Auditorská firma, která vzešla vítězně z výběrového řízení na UK, 

vypověděla univerzitě smlouvu. 

 

d) Prod. M. Rokyta sdělil, že dne 16. 9. 2017 úspěšně proběhlo pod záštitou děkana 

setkání absolventů MFF (1957-1962). Organizátor setkání, doc. J. Veselý, 

poděkoval vedení MFF UK za možnost uskutečnit toto setkání v prostorách 

malostranské budovy. 

 

Stalo se po KD: 

e) Dne 26. 9. 2017 oznámil kancléř UK e-mailem členům RKR, že předsednictvo 

ČKR rozhodlo o zrušení protestního pochodu, plánovaného na 4. 10. 2017. Je to 

reakce na rozhodnutí vlády ČR navýšit rozpočtové prostředky na veřejné vysoké 

školy o 3 mld. Kč.  

 

 

Zasedání skončilo v 13:24 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

 


