
 

 

Zápis z 3. schůze kolegia děkana konané dne 4. října 2017 

(akademický rok 2017/2018) 

 

Přítomni: 

 

 

Omluven: 

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

(na část jednání), V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. 

Skrbek, M. Vlach 

P. Kolman 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 

 

Pan děkan zasedání opustil v 11 hodin, kvůli jednání na MŠMT (přímo souvisí s bodem 2. q) 

tohoto zápisu). Jednání dále řídil prod. J. Trlifaj.  

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), projekt 

Národohospodářského ústavu AV ČR, představil novou aplikaci pro vyhledávání 

publikačního výkonu výzkumných organizací a součástí vysokých škol. Prod. J. 

Trlifaj o tom informoval kolegium děkana e-mailem, aplikace je přístupná na 

adrese https://ideaapps.cerge-ei.cz/Trendy/ . 

 

b) Návrh Směrnice děkana č. 12/2017, o využívání webové aplikace CHRES 

při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, byl rozeslán 

v podkladech k jednání a kolegium ho schválilo. Znění výnosu je na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer12.htm 

 

c) Akademická mobilita (projekt OP VVV společný pro MFF UK, FHS UK a PřF 

UK): prod. J. Trlifaj připravil pro první kolo mobility základní text inzerátu ve 

verzi pro Mathjobs, poslal ho i na FHS a PřF. Předpokládaný postup: vedoucí 

OVZS zadá do 15. 10. 2017 inzerát na příslušné servery (náklady budou hrazeny 

dodatečnou refundací z prostředků projektu), po měsíci budou vyhodnoceny 

přihlášky a poté vypsáno výběrové řízení na pracovní pozice podle univerzitních 

pravidel. Vybraný uchazeč by měl nastoupit od 1. 2. 2018. Vzhledem ke krátkosti 

termínů se výjimečně pro  první kolo připouští i nástup k 1. 9. 2018. Druhé kolo 

soutěže bude započato v lednu 2018, předpokládá se již plně rozvinutí projektu za 

aktivní účasti většího počtu fakult UK.  

 

d) Prod. J. Trlifaj předal kolegiu informaci získanou od prof. Z. Strakoše, že budou 

vydána dvě nová opatření rektora UK, týkající se tentokrát Horizonu 2020 

(„Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů“) a podpory žadatelů 

o granty („Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově“). 

V Evropské kanceláři UK bude zřízen částečný úvazek pro sekretářku; ta bude 

spadat pod prof. Z. Strakoše v rámci jeho aktivit na RUK.  

Stalo se po KD: Opatření rektora byla vydána a zveřejněna na webu, mají 

pořadová čísla 63 a 64, viz:  

http://www.cuni.cz/UK-8551.html 

http://www.cuni.cz/UK-8552.html 

https://ideaapps.cerge-ei.cz/Trendy/
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer12.htm
http://www.cuni.cz/UK-8551.html
http://www.cuni.cz/UK-8552.html
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e) O udělení ERC starting grantu se ucházejí dr. O. Pejcha a dr. A. Fučíková. 

 

f) Akademická mobilita 2018: informace a termíny jsou na webové stránce OVZS, 

viz: http://www.cuni.cz/UK-225.html 

 

g) Česko-bavorská agentura pořádá ve Weidenu dvoudenní setkání, soustředěné na 

nabídky spolupráce ve studiu. Prod. J. Trlifaj přepošle informace od RUK, 

kterými disponuje, na STUD.  

 

h) Dne 24. 10. 2017 se bude konat v Technologickém centru seminář, který by měl 

účastníkům poskytnout informace o 9. RP EU. Za MFF UK se zúčastní Mgr. M. 

Menšíková. Akce má být rozdělena na několik panelů, příspěvky přednese pan 

náměstek A. Marks.   

 

i) Cena W. Siemense: RUK urguje fakulty o návrhy. Nominace přijímá OVZS do 

30. 10. 2017. 

 

j) Fulbright call 2018: připomínka termínů, v Core programu je stále poměrně málo 

zájemců.  

 

k) Spolupráce s Florida State University - naděje pro rozvoj spolupráce s MFF UK 

v osobě amerického profesora Bruce R. Lockeho, Ph.D., PE, t. č. hostujícího na 

Fulbrightovo stipendium v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR: informaci přeposlal 

prod. J. Trlifaj celému kolegiu, spolu s prosbou o názor proděkana pro fyzikální 

sekci, zda a s kým prof. Lockeho kontaktovat.  

 

l) Oponentní řízení projektů ERC.CZ: projekt prof. J. Nešetřila – 4. 10. 2017 od 

10:00 hodin na MS, projekty prof. J. Málka a prof. S. Hencla – 29. 11. 2017 od 

10:00 a 11:15 hodin. Všechny termíny kolidují s jednáním vedení fakulty. Na 

prvním z uvedených oponentních řízení děkana zastoupí prof. J. Sgall, DrSc., na 

dalších dvou prod. J. Trlifaj.  

 

Děkan 

m) Problematika zaměstnaneckého díla: pror. J. Royt poslal dne 22. 9. 2017 e-mailem 

vedoucího nakladatelství Karolinum děkanům pracovní návrh „Opatření rektora 

Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl na UK“. V průvodním 

textu uvedl mj. toto: Pro co nejnázornější ukázky řešení této problematiky Vás 

žádám o formulaci dotazu týkající se konkrétních případů z oblasti 

zaměstnaneckého díla, který řešíte. Zobecnění odpovědi na tyto konkrétní dotazy 

poslouží k dopracování doprovodných materiálů ve smyslu příkladů dobré praxe, 

které by byly vodítkem při uplatňování výše uvedeného Opatření. Případy zasílejte 

do 16. října 2017 k rukám ředitele nakladatelství Mgr. Petra Valo. Děkan požádal 

proděkany J. Trlifaje a M. Vlacha, aby se věcí zabývali.  

Prod. M. Vlach se vyjádřil v tom smyslu, že návrh opatření rektora by měl přečíst 

právník, protože pro běžného čtenáře není úplně jasné, co pro fakultu a její 

pracovníky z přepisu plyne. KD souhlasilo a veřejným hlasováním doporučilo 

požádat o právní názor Mgr. P. Chrásku.  

Stalo se po KD: Stanovisko Mgr. P. Chrásky poslal tajemník pro informaci 

celému kolegiu.    

http://www.cuni.cz/UK-225.html
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n) Změna koordinátora projektu Progres Q18 „Společenské vědy: od víceoborovosti 

k mezioborovosti (2017-2021) za FSV UK. Děkan FSV informoval, že doc. PhDr. 

Michala Kubáta, Ph.D., který na roli koordinátora rezignoval, nahradí prof. PhDr. 

Jaroslav Kučera, CSc. Současně požádal o projednání této změny vědeckou radou 

MFF UK. VR FSV UK věc schválila dne 14. 6. 2017.  

Stalo se po KD: VR MFF UK per rollam schválila změnu koordinátora dne 

11. 10. 2017. 

 

o) VR UK dne 21. 9. 2017 tajným hlasováním jednomyslně doporučila jmenování 

doc. Jakuba Čížka a doc. Pavla Krtouše profesory. Děkan vyzdvihl velmi pěkné a 

přesvědčivé vystoupení obou kandidátů.  

 

p) Dojmy z předávání Cen předsedkyně Grantové agentury ČR dne 21. 9. 2017 si 

účastníci z fakulty napsali a podělili se o ně s celým kolegiem. Zaujalo je zejména 

vystoupení náměstka Úřadu vlády ČR Arnošta Markse. 

 

q) Setkání s rektory čínských univerzit na RUK dne 26. 9. 2017: děkan stručně 

informoval o průběhu jednání. Získané materiály, včetně brožurky o fakultách 

Univerzity Karlovy v čínštině a vizitek některých hostů, děkan předal dílem prod. 

F. Chmelíkovi pro STUD, dílem na OMK. Požádal prod. F. Chmelíka, aby STUD 

využilo získané vizitky a iniciovalo krátkým e-mailem navázání kontaktů. Pror. J. 

Škrha uvedl, že UK neplánuje uzavírat písemné smlouvy o spolupráci se všemi 

čínskými univerzitami.  

 

r) Kolegium vzalo s potěšením na vědomí, že na návrh fakulty byla prof. PhDr. Eva 

Hajičová, DrSc., vyznamenána Medailí Josefa Hlávky určenou nestorům, 

zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých 

škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české 

vědy, umění a vzdělanosti. 

 

s) Prod. M. Vlach se stal členem expertní rady TAČR (program Éta).  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Zdravice děkana studentům při příležitosti začátku nového akademického roku je na 

webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-09-semestr/ 

 

Prod. F. Chmelík 

a) V souvislosti s platností nových Pravidel pro organizaci studia MFF UK platných 

od 1. 10. 2017 je zapotřebí zrušit Směrnici děkana č. 10/2015, podrobnosti 

o organizaci studia v doktorských studijních programech.  

Stalo se.  

 

b) Předsedkyně fakultní komise pro studentskou anketu doc. H. Valentová 

vypracovala zprávu o studentské anketě za LS 2016/2017. Zprávu poskytl prod. F. 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-09-semestr/
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Chmelík celému kolegiu. Výsledky této ankety jsou připraveny ke zveřejnění. 

Děkan se zveřejněním souhlasil.  

Stalo se po KD: Anketa byla zveřejněna dne 5. 10. 2017. 

 

c) Návrh smlouvy o zpřístupnění výuky mezi MFF UK a FSv ČVUT. Smlouva 

vychází z formátů smluv s jinými fakultami ČVUT, navíc explicitně upravuje 

způsob vyúčtování, což prod. F. Chmelík pokládá za důležité. Partnerská fakulta 

vyjádřila s předkládaným znění souhlas. Text smlouvy prod. F. Chmelík poslal, 

KD doporučilo, aby děkan smlouvu podepsal.   

Stalo se po KD: Děkan MFF UK smlouvu podepsal 16. 10. 2017. 

 

d) Dnem 30. 9. byl ukončen příjem návrhů na Cenu děkana za nejlepší bakalářskou a 

magisterskou práci (Směrnice děkana č. 2/2014 a Pravidla pro přiznávání stipendií 

na MFF UK). Přehled podaných návrhů poslal prod. F. Chmelík celému kolegiu. 

Hodnocení návrhů proběhne standardním způsobem.  

 

e) KD souhlasilo, aby na prestižní Bolzanovu cenu (Opatření rektora 48/2017) byl 

navržen Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., autor dizertační práce Novel Methods for 

Natural Language Generation in Spoken Dialogue Systems.  

 

f) Albeř 2018: pro úvodní soustředění studentů spojené s jejich zápisem do prvního 

ročníku je zajištěn termín od 2. do 11. 9.  

 

Prod. V. Kuboň 

g) KD vzalo na vědomí informaci o kulatém stolu, který se uskutečnil dne 27. 9. 

2017 v Modré posluchárně a který se týkal předkládání žádostí o akreditaci 

studijních programů a předkládání návrhů studijních programů v rámci 

institucionální akreditace. Materiály, které byly na tomto setkání prezentovány, 

poslal V. Tomášek z Oddělení koncepce a akreditací RUK e-mailem. Bylo 

oznámeno také konání malých kulatých stolů, pro dojednání termínů účasti na 

nich existuje digitální odkaz. V předepsané lhůtě do 4. 10. 2017 si MFF UK 

dohodla termín na pátek 13. 10. 2017. Kompletní nová akreditace učitelských 

oborů má být podána do ledna 2018, bude ji schvalovat MŠMT jako regulační 

orgán. Pro odborné bakalářské a navazující magisterské programy byl určen 

termín do dubna 2018, doktorské programy mají termín do června 2018. 

Konkrétního jednání na RUK 13. 10. se za MFF UK zúčastní oba studijní 

proděkani, prod. V. Baumruk, vedoucí KVOF. Proděkani za sekce I a F vyšlou 

příslušné garanty.  

KD vzalo dále na vědomí, že v sekcích I a M se ještě debatuje o skladbě příštích 

studijních oborů, vznikla např. idea na nový matematický obor zaměřený na 

fyziku, ale věc není natolik připravená a projednaná se všemi zainteresovanými 

účastníky, aby mohla být v tomto kole akreditací bakalářských studijních 

programů seriózně předložena.  

Stalo se po KD: Termín dohodnutý na 13. 10. 2017 byl s ohledem na jiné 

povinnosti pror. R. Wildové zrušen. Náhradní termín připadl na 10. 10. 2017.  

 

h) Návrh Směrnice děkana č. 10/2017, opatření upřesňující podrobnosti a lhůty pro 

stanovení podmínek pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu, předložil 

děkan AS MFF UK, pro informaci. Text směrnice byl kolegiu rozeslán. Prod. M. 
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Rokyta informoval, že spolu s doc. P. Kaplickým sepsal návod, co všechno je 

potřeba v SIS udělat, a poslali to kolegům v sekci; snad budou méně tápat.  

Stalo se po KD: AS MFF UK návrh kladně projednal dne 5. 10. 2017, výnos je na 

fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer10.htm 

 

i) Prod. V. Kuboň odkázal SKAS s jejím požadavkem změnit harmonogram 

akademického roku (týkal se termínu kontroly studijních povinností koncem 

března) na dobu přípravy harmonogramu pro příští akademický rok. Současný 

platný časový sled je dobře rozvržený a umožňuje studijnímu oddělení dobře 

zvládnout z něj plynoucí úkoly.  

 

j) Proběhlo jednání k zavedení elektronické evidence SZZ. Sešli se na něm studijní 

proděkani, vedoucí STUD a zástupci odd. PSíK. Dohodli se vyzkoušet proces 

elektronické evidence na oborech, kde je zaručeno včasné odevzdání závěrečné 

práce a aspirace studenta na vykonání státní zkoušky v lednu (týká se 

bakalářského i magisterského studia). Prod. V. Kuboň požádal sekční proděkany, 

aby vytipovali vhodné obory a dali je v dohledné době vědět na STUD.  

 

Prod. M. Rokyta 

k) Zprávu o úvodním kurzu SŠ matematiky (napsal ji prod. M. Rokyta, 1. 10. 2017) 

dostali všichni členové KD, navíc je zveřejněna na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_kurz_2017.pdf 

Prod. M. Rokyta vyjádřil radost z hojné účasti frekventantů i z jejich příznivých 

reakcí a z celkové atmosféry kurzu.  

 

Prod. O. Čepek 

l) Zavádění nových členů RDSO do SIS: prod. O. Čepek seznámil kolegium 

s technickými problémy, kterým čelil prof. R. Barták, i s vysvětlením situace ze 

strany pracovnice STUD Ing. D. Rejnušové. Kolegium schválilo zrušit požadavky 

na identifikaci osoby ověřeným heslem v případě externích členů RDSO. 

Požádalo doc. P. Hnětynku, aby prověřil možnosti v dané věci a pak požádal odd. 

PSíK o provedení systémového řešení.  

Stalo se po KD: Doc. P. Hnětynka informoval dne 6. 10. 2017 kolegium, že 

problém s přihlašováním externích členů RDSO je vyřešený, a popsal účinný 

postup zadávání včetně návodu pro nastavení hesla.  

 

m) Na roli garanta bakalářského studijního programu Informatika a zároveň oboru 

Obecná informatika v červnu rezignoval doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. Jde 

o garanta pro dobíhající akreditaci. Po projednání v kolegiu informatické sekce 

navrhl prod. O. Čepek, aby doc. J. Fialu nahradil doc. RNDr. Robert Šámal, Ph.D. 

Po určité diskusi děkan souhlasil s tím, že o tento návrh rozšíří program 

odpoledního zasedání vědecké rady fakulty. 

 

Děkan 

n) Možnost zavést pro přijímání studentů do doktorského studia také únorový termín 

není zapovězena, rektor UK je ochoten takový termín vypsat a schválit, ale fakulta 

nedostane finance na stipendia takto přijatých doktorandů (jde o dobu půl roku). 

Prod. F. Chmelík uvedl, že doktorand v prezenčním studiu má na stipendium 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer10.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_kurz_2017.pdf
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nárok, ale může se ho písemně vzdát; vznikla by tak ale dosti neobvyklá situace. 

Děkan doporučil vyzkoušet přijetí v únorové lhůtě na vybraných jedincích, např. 

na potenciálních doktorandech v rámci projektů ERC. Je si vědom, že věc 

znamená větší administrativní zátěž pro STUD.  

 

o) Vyjádření děkanů přírodovědných fakult k Rámcovým požadavkům na studijní 

programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu 

regulovaných povolání pedagogických pracovníků (ze dne 27. 9. 2017) je na 

fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20170927ucitelstvi-vyjadreni.pdf 

 

Děkan poděkoval oběma studijním proděkanům, že v úzké spolupráci 

s proděkankou Přírodovědecké fakulty doc. M. Martínkovou připravili návrh 

prohlášení, kterým pak on mohl obeslat děkany přírodovědných fakult.  

 

Stalo se po KD: Děkan informoval o jednání, které se 4. 10. 2017 od 11:30 

uskutečnilo na MŠMT, za účasti zástupců NAÚ. Stanoviska děkanů nebyla 

jednotná. MŠMT závěry České konference rektorů (závěry z 3. 10. 2017) 

neakceptovalo, pouze se k nim přiblížilo.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Výplatní pásky zaměstnanců fakulty v elektronické podobě: přístup a možnost 

nahlížení na pásky zkoušeli pracovníci děkanátu, KVOF a KDSS. Výsledky jsou 

povzbudivé, testování proběhlo bez komplikací, takže systém může být zaveden 

na fakultě celoplošně od ledna 2018. Zaměstnanci o tom budou vyrozuměni 

přípisem pana tajemníka.  

 

b) Kolegium rektora UK schválilo návrh nájemní smlouvy na pronájem 

restauračních prostor v budově na Malostranském náměstí. V pátek 6. 10. 2017 

bude návrh předložen k projednání Akademickému senátu Univerzity Karlovy. 

 

c) Pronájem, zapůjčení Refektáře: 

i) Jan Smigmator se skupinou Swinging Trio požádal o pronájem Refektáře, 

protože ocenil akustické vlastnosti sálu a rád by tam natočil vánoční desku. 

Kolegium požadavek schválilo za dvou podmínek: bude uhrazeno „režijní“ 

nájemné ve výši 1.000,- Kč a skupina uspořádá pro fakultu koncert zdarma.  

ii) IÚ UK (prof. J. Nešetřil) požádal o zapůjčení refektáře na 23. 10. 2017 za 

účelem uspořádání 104. matematického kolokvia. Kolegium požadavek 

schválilo včetně nájemného ve výši 1.000,- Kč. 

 

d) Prod. M. Rokyta je v rozpacích ohledně způsobu účtování náhrad za dovolenou 

z prostředků GAČR (projekty zahájené v roce 2015); domníval se, že vedení 

fakulty učinilo počátkem roku 2017 dohodu, ale zdá se, že tato nedospěla 

k realizačním složkám děkanátu, tzn. na HOSP. Nutno vyjasnit! 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20170927ucitelstvi-vyjadreni.pdf
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Stalo se po KD: Zřetelně formulovaná instrukce bude předmětem jednání kolegia 

děkana na jeho zasedání 18. 10. 2017.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Dne 26. 9. 2017 okolo poledne proběhly k Troji bezpečnostní manévry za 

přítomnosti pracovníků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kvůli anonymní 

výhrůžce, že v blízkosti školního jaderného reaktoru je nastražena bomba. Šlo 

o planý poplach, evakuace nebyla nutná.   

 

b) Nákladní výtah v budově vývojových dílen v Troji bude instalován v termínu.  

 

c) Pavilon pro M + I v Troji: KD vzalo na vědomí zprávu prod. L. Skrbka 

o aktuálním dění v přípravě výstavby.  

 

Doc. C. Matyska 

d) Příprava formulářů do projektu na mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků 

(rektorátní termín: 5. 10. 2017). Prod. O. Čepek vytvořil vzor (popis pozice), čtyři 

vyplněné formuláře za sekci I odevzdal. Vzor lze přiměřeně využít i v ostatních 

sekcích.  

 

e) Hodnocení projektu CAIMT (informatický excelentní tým): jeden posuzovatel 

pochybuje o udržitelnosti projektu, druhý vydal příznivější stanovisko. Součet 

bodů dává 210,5 z 250 maximálních možných. Prod. O. Čepek vybídne dr. H. 

Nyklovou, aby připravila/podala odvolání.   

 

f) Hodnocení fyzikálního a matematického projektu ještě nebylo zveřejněno.   

 

Prod. V. Baumruk 

g) Kampus Albertov (KA): prod. V. Baumruk informoval děkana jako člena 

Monitorovacího výboru KA o změně architektonického pojetí budovy (snížení 

o jedno podlaží, ovšem bez důsledku na výměru plochy určené k vědeckému 

bádání). Snížení budovy je kompromis, vyhovující názoru pracovníků 

památkového ústavu. Monitorovací výbor musí změnu projednat. Připravuje se 

projektová dokumentace.  

 

Doc. P. Hnětynka 

h) Příprava směrnice vztahující se k zacházení s citlivými daty je úkol ještě 

složitější, než se na první pohled zdálo, neboť citlivé je téměř všechno, čeho se 

jeden dotkne. Doc. P. Hnětynka doporučil vyčkat/zjistit, jaká opatření učiní 

vedení UK. Zatím připraví průzkum, kde všude se na fakultě používají systémy 

uchovávající osobní údaje. 

 

i) Povinnost „poskytovatele připojení k Internetu“: správci počítačových domén byli 

zpraveni o usnesení vedení fakulty (KD 20. 9. 2017) a zadaný úkol splnili, takže 
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fakultní DNS servery jsou blokované stejným způsobem, jako blokuje RUK 

servery DNS sítě Pasnet.  

 

Děkan 

j) Informaci o poznatcích ze schůzky týkající se aktivity „Pracovní pobyty post-

doků ze zahraničí v ČR“ poslal děkan celému KD. Schůzka s dr. B. Řípovou 

(společnost Grant Garant) proběhla dne 26. 9. 2017, kromě děkana se jí zúčastnili 

ještě prod. J. Trlifaj a doc. C. Matyska.   

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Návrhy na vypsání konkursů ze všech tří sekcí dostalo celé KD, ale protože jsou 

tyto podklady vzdáleny jednotnosti, je třeba formulace sladit.  

 

b) Návrh Příkazu děkana č. 6/2017, o vystavení dodatků k pracovním smlouvám, byl 

schválen. Jeho znění je na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik06.htm 

 

c) K vyřízení byla přijata žádost o poskytnutí všech zápisů komisí pro ta výběrová 

řízení na MFF UK na pozice akademických pracovníků, která byla vypsána 

v období od 3. prosince 2015 do 3. října 2017. Žádost byla podána na základě 

zákona č. 106/1999 Sb. 

 

d) Doc. C. Matyska připomněl, že je žádoucí upravit plat těch pracovníků děkanátu, 

kteří se podílejí na projektech OP VVV (podklady by měla poskytnout dr. H. 

Nyklová). Tajemník fakulty k tomu uvedl, že v období do konce tohoto 

kalendářního roku věc vyřídí formou mimořádných odměn; aby nedošlo 

k záměně/sloučení odměn za mimořádnou práci nad rámec povinností na fakultě a 

mimořádných odměn za práci v rámci projektu, pošle odměněným informační e-

mail.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Rotunda sv. Václava 

i) Patrimonium pro futuro: mezi cenami za nejlepší počiny v oblasti 

památkové péče, které udílí Národní památkový ústav, byly dvě uděleny za 

záchranu rotundy sv. Václava. Ceny osobně převzal prod. M. Vlach dne 3. 

10. 2017 na zámku v Bučovicích. Podrobnosti jsou na fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-10-rotundacena/ 

ii) Cena Europa Nostra: návrh byl odeslán.  

iii) Dne 28. září 2017, na svátek sv. Václava, byla rotunda otevřena veřejnosti. 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik06.htm
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-10-rotundacena/
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b) Erasmus+ s PřF UPJŠ v Košicích – návrh na výměnný pobyt pracovníků 

propagace: prod. M. Vlach se v Košicích sejde (při příležitosti pracovní cesty 

z jiných důvodů) s reprezentací PřF UPJŠ a poté návrh uváží.  

 

c) Startup World Cup & Summit 2017: semináře v Paláci Lucerna dne 17. 10. 2017 

se zúčastní Ing. B. Joudalová. 

 

d) Školení „Management vědy a inovací“ pořádaného koncem října 2017 se zúčastní 

Ing. B. Joudalová. 

 

e) DOD ve čtvrtek 23. listopadu 2017: uskuteční se schůzka s organizátory, 

o přípravu podkladů k prezentaci byly požádány i vědecké týmy. 

 

f) Hydrogen Night, viz: 

https://spl-msb.mff.cuni.cz/HydrogenNight/hn2017.html 

Prod. M. Vlach plánuje schůzku s prof. V. Matolínem (vtažení aktivit skupiny 

fyziky povrchů KFPP do Partnerského programu fakulty); proděkani V. Baumruk 

a L. Skrbek se schůzky rádi zúčastní.  

 

g) Partnerské smlouvy: jsou nutné drobné změny v účinnosti, prod. M. Vlach se nad 

inovovanou vzorovou smlouvou setká s fakultní právničkou, před odesláním 

k podpisu jsou smlouvy s T-Mobile, JetBrains, prodloužení smlouvy 

s ATEsystems Jablonec; v jednání je nový partner (Kooperativa). 

 

h) Prod. M. Vlacha kontaktoval zástupce RUK ohledně možnosti průniku spolupráce 

s firmou Preciosa a spolku Alumni (zaměstnanecké benefity).   

Současný program slev a výhod pro zaměstnance UK je zveřejněn na webu IPSC, 

viz:  

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html 

 

i) Návrh smlouvy s vydavatelstvím Economia týkající se distribuce časopisů (např. 

Student) v prostorách fakulty: prod. M. Vlach neakceptoval. 

   

j) Renovace pomníku S. Vydry se blíží dokončení. 

 

k) Informační den UK: prod. M. Vlach poděkoval prod. F. Chmelíkovi 

a pracovnicím STUD (dr. K. Kysilkové, dr. D. Macharové a A. Kadlecové) za to, 

že se zúčastní a budou prezentovat studium na MFF UK. Kontaktní osobou byla 

jmenována PhDr. A. Havlíčková, vedoucí OVVP. 

 

l) Papírová hromadná korespondence: zajištění (tisk, vkládání do obálek a odesílání) 

profesionální firmou by mohlo přinést finanční úsporu. Osloveni byli potenciální 

„dodavatelé“. 

 

m) Doc. C. Matyska sdělil - ve vztahu k přípravě výstavy chystané Univerzitou 

Karlovou k 100. výročí republiky v roce 2018 - že jsou možná k dohledání 

seismogramy z doby bombardování Prahy. Prod. M. Vlach se může obrátit na 

pracovníka KG dr. V. Plicku.  

 

https://spl-msb.mff.cuni.cz/HydrogenNight/hn2017.html
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
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7. RŮZNÉ 

 

a) Směrnice děkana č. 4/2005, o vydávání interních předpisů: snaha novelizovat 

tento předpis ustrnula v prosinci 2015. Kvůli časové tísni kolegium novelu opět 

odložilo.  

Současné fakultní předpisy jsou na webu zde: 

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

         

Stalo se po KD: Podpisem předsedy AS UK (5. 10. 2017) nabyly platnosti nové 

fakultní předpisy.  

 

 

 

Zasedání skončilo v 11:44 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

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

