
 

 

Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 18. října 2017 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

Omluveni: 

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

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

P. Kolman 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 

 

Jako zástupce SKAS přišel v 10:30 Bc. Emil Skříšovský. Děkan pro jeho informaci shrnul 

body ze studijní agendy, které byly do té doby probrány, a jednání pak pokračovalo 

projednáním záležitostí z oblasti PRopagace. Zápis nezachycuje chronologický sled 

projednávaných bodů, ale pro lepší přehlednost uvádí body programu v navyklém pořadí 

jednotlivých agend.  

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Informace z porady proděkanů na RUK, konané dne 17. 10. 2017 a řízené pror. J. 

Konvalinkou.   

i) Projekty Primus: úspěšnost v nové soutěži je rekordní - zhruba 50 %.   

ii) UNCE: výsledek posouzení projektů předloží JM Vědecké radě Univerzity 

Karlovy na zasedání 26. 10. 2017.   

iii) Je zřízena nová webová doména, na které bude prezentováno Evropské 

centrum UK. Na starosti ji má Mgr. Adéla Jiroudková. Viz: 

https://ec.cuni.cz/ 

iv) Prod. J. Trlifaj shrnul hlavní body nově vydaných opatření rektora UK 

(č. 63 a 64/2017) týkajících se finanční podpory žadatelů o granty ERC a 

granty H2020. 

v) CELSA - spolupráce univerzit koordinovaná KU Lovaň. Nová výzva bude 

vyhlášena v listopadu. 

vi) Rýsuje se nová spolupráce UK se švýcarskými univerzitami, vedle curyšské 

univerzity má zájem kooperovat univerzita v Ženevě. 

 

b) Zpráva o stavu Metodiky 17+: situace je tristní. Panely jsou výlučně národní. Úřad 

vlády není schopen spustit funkční bibliometrii. Očekává se, že výše financí 

přidělovaných na základě hodnocení vědeckých výsledků bude pro fakultu o něco 

vyšší (100 % roku 2017 plus nárůst podle hodnocení A, B, C, D). Finance budou 

přiděleny univerzitě, a ta je pak podle vlastní metodiky rozdělí na fakulty. Tato 

metodika bude předmětem porady proděkanů pro vědu 13. 11. 2017 na RUK. 

 

c) Univerzita Karlova získala projekt HR Award, se čtyřmi klíčovými aktivitami. 

Projekt poběží od 1. 12. 2017. I toto bude na programu jednání dne 13. 11. 2017.  

 

d) Pror. L. Rovná poslala informaci o aktivitách Univerzity Karlovy v oblasti 

přípravy pravidel nového 9. rámcového programu EU.  

https://ec.cuni.cz/
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e) Vedoucí OVZS Mgr. M. Menšíková se zúčastnila schůzky na RUK týkající se 

mezinárodních aktivit UK. 

 

f) Zpráva z RUK - výsledky výběrového řízení 10. výzvy Fondu Post-doc pro mladé 

zahraniční výzkumníky pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019: pro MFF UK byl 

schválen pobyt vědeckého pracovníka p. Rathaiaha Mamillu; pí Shantipriya 

Parida byla schválena jako náhradnice.  

 

g) Akademická mobilita na rok 2018 v rámci meziuniverzitních dohod: interní 

termín OVZS připadá na 20. 11. 2017. Více na webu oddělení, viz: 

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

 

h) Inter-COST 2018: interní termín OVZS připadá na 17. 10. 2017. Více na webu 

oddělení, viz: 

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

 

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

30. 10. 2017. 

 

j) Fulbright Core Programme: stále není dost zájemců.  

 

Děkan 

k) Výzva náměstka Plagy k nominaci stálého zástupce MFF UK ve Výboru pro 

spolupráci České republiky s Evropskou jižní observatoří (ESO): prod. V. 

Baumruk sdělil, že kolegium fyzikální sekce kladně projednalo návrh ředitele 

AÚUK, aby děkan nominoval doc. RNDr. Marka Wolfa, CSc. Stalo se. 

 

l) Pozvánku na seminář Finanční a nefinanční podpora pro organizátory 

mezinárodních kongresů a konferencí v Praze přeposlal děkan celému kolegiu.  

 

m) Prod. M. Rokytu zajímalo, zda jsou bližší informace ohledně ERC projektu, který 

podal doc. L. Barto. Podle prod. J. Trlifaje proběhl v Bruselu pohovor 

předkladatele projektu, věc se jeví nadějně, ale oficiální výsledek bude známý 

teprve v prosinci.   

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Slavnostní ceremoniály 

i) Promoce absolventů státní rigorózní zkoušky (společná pro FF, PřF a MFF) 

se bude konat v pátek 1. 12. 2017 ve 12:00 hodin ve Velké aule Karolina. 

Děkana zastoupí prod. F. Chmelík.  

ii) Magisterské promoce 7. 12. 2017, celkem 3 skupiny: zúčastní se děkan.   

iii) Magisterské promoce 8. 12. 2017, dvě skupiny: děkana zastoupí prod. M. 

Rokyta.   

http://www.cuni.cz/UK-225.html
https://www.mff.cuni.cz/veda/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/upozorneni-o-terminu-uzaverky-vnitrostatni-procedury-vstupu-1?lang=1&ref=m&source=email
https://www.mff.cuni.cz/veda/
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iv) Doktorské promoce 15. 12. 2017, dvě skupiny: na první (F) děkana zastoupí 

prod. V. Baumruk, na druhé (M, I) děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.   

 

b) Vedoucí STUD urgovala ústy prod. F. Chmelíka tyto záležitosti: 

i) zajištění pracovníků do taláru na bakalářské promoce 21. 11. 2017 a na 

imatrikulace 31. 10. 2017; sekční proděkani I a F přislíbili poslat jména 

obratem; 

ii) příklady použité u přijímacích zkoušek musejí být zveřejněny na webu; 

studijnímu oddělení je stále neposkytli doc. P. Kaplický a doc. R. Šámal, na 

upomínání ze strany vedoucí STUD nereagují. Prod. F. Chmelík požádal 

sekční proděkany o zprostředkování rychlé nápravy.  

Stalo se po KD: Po urgenci sekčního proděkana poslal na STUD zmíněné 

příklady doc. P. Kaplický hned 18. 10. 2017 v odpoledních hodinách. Doc. 

R. Šámal reagoval 27. 10. 2017. 

 

c) RUK poslal nabídku semináře zaměřeného na právní aspekty studijní agendy. 

Děkan doporučil, aby za fakultu seminář absolvoval Mgr. P. Chráska; ten je s tím 

srozuměný. Případná účast JUDr. M. Semíkové je dobrovolná.  

 

d) Kolegium tichým souhlasem schválilo návrh doc. L. Dvořáka z KDF, aby na cenu 

rektora v kategorii učitelství (cena prof. Příhody) byl navržen Lukáš Vejmelka. 

Podrobný návrh na zasedání koloval.  

 

Prod. V. Kuboň 

e) Závěry schůzky (tzv. malého kulatého stolu) konané dne 10. 10. 2017. 

i) Návrhy MFF UK byly shledány jako přijatelné.  

ii) Účastníci se dohodli na tom, že je třeba svolat schůzku reprezentace fakult, 

které připravují učitele. MFF UK dostala v tomto grémiu 3 místa, využijí je 

prod V. Kuboň, vedoucí KDF doc. L. Dvořák a vedoucí KDM doc. J. 

Robová. Jednání se má uskutečnit 25. 10. 2017 od 13:00 hodin. 

iii) JM chce vidět nejenom návrhy na akreditace bakalářských studijních 

programů, ale také informace, jak fakulta plánuje v budoucnu akreditovat 

navazující magisterské programy. V současné době MFF UK k akreditaci 

nahlásila jeden bakalářský program Fyzika, jeden bakalářský program 

Informatika a tři bakalářské programy matematické. Diskuse okolo námětu 

prof. J. Málka na nový bakalářský (interdisciplinární) program 

matematického modelování trvají. Doc. C. Matyska doporučil, aby se sešla 

skupinka zainteresovaných osob a věc probrala; za KG doporučil doc. H. 

Čížkovou. A protože jde primárně o matematický bakalářský program, měla 

by oficiální iniciativa k uspořádání schůzky přijít od prod. M. Rokyty. Ten 

je připraven jednání zorganizovat, jakmile k tomu dostane signál z fyzikální 

sekce.  

 

f) Důsledek posouzení kontrolních zpráv z MFF UK - posouzení ze strany 

Národního akreditačního úřadu: prod. V. Kuboň doručí 23. 11. 2017 na RUK 

rozklad ohledně podoby kombinované formy studia informatiky. Podklad 

vypracoval doc. P. Töpfer. Dvě z kontrolních zpráv za matematiku byly přijaty, 

třetí musí být doplněna do června 2019. Výsledek posouzení zprávy za učitelství 

není ještě znám.  
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Děkan 

g) Komise pro studentskou anketu – děkan obdržel návrh SKAS na změnu 

v zastoupení studentů: namísto pánů O. Mičky, M. Pšeničky a J. Musílka mu byli 

navrženi Patrície Schmidtová, Jindřich Pikora a Pavel Obdržálek. Předsedkyně 

komise doc. H. Valentová neměla námitky, návrh chápe jako důsledek změny 

složení SKAS. Děkan tedy návrhu vyhověl. Obměněné složení komise je na webu 

zde:  

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm 

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Nájemní smlouva na pronájem restaurace v budově na MS byla podepsána 

kvestorkou UK, nájemní smlouvu na pronájem bufetu v Troji podepsal děkan. Po 

podepsání smluv ze strany nájemce bude zajištěno provozování restaurace/bufetu 

v obou budovách fakulty a tedy i stravování zaměstnanců. 

 

b) Ve věci soudního sporu Šlechta vs. MFF UK proběhlo dne 9. 10. 2017 další 

jednání u Městského soudu pro Prahu 1, rozsudek obdrží všichni účastníci 

přibližně do jednoho měsíce. 

 

c) Příkaz děkana č. 6/2017: úkol týkající se zaměstnaneckého oddělení, tj. vyhotovit 

dodatky k pracovním smlouvám všech zaměstnanců do 31. 10. 2017, je splněn, 

dodatky jsou předloženy k podpisu a budou distribuovány na pracoviště. 

 

d) Projekty VaVpI - druhý rok udržitelnosti: kolegium souhlasilo, aby monitorovací 

zprávy byly zpracovány stejně jako v loňském roce a za stejných podmínek, 

tehdejšími manažery projektů Ing. Eggerem a Mgr. Prančlem. 

 

e) Ve studentské anketě za uplynulý letní semestr se znovu objevil požadavek na 

automaty s dotovanými bagetami. Možnosti prověřoval tajemník fakulty u Kolejí 

a menz UK zhruba před rokem, s tím výsledkem, že Koleje a menzy UK testovaly 

dva automaty a pak jejich provoz vyhodnotily jako neefektivní. KaM UK prioritně 

zajišťují pro studenty stravování ve svých menzách. V tomto ohledu se situace 

nezměnila. Při této příležitosti děkan připomněl dřívější myšlenku studentů na 

instalaci fontánek či pítek. Po krátké diskusi se kolegium shodlo, že pítka ani 

fontánky fakulta instalovat nebude. 

 

f) Tajemník otevřel otázku tří plánovaných zahraničních služebních cest vedoucí 

OVZS v období listopad až prosinec 2017 (Univerzita v Lovani, cesty do 

Holandska a do Barcelony). Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky 

považuje tyto cesty za přínosné, kolegium tedy vyjádřilo souhlas. Samozřejmým 

předpokladem je zajištění hladkého chodu oddělení.  

 

g) FTVS UK požádala o zapůjčení refektáře dne 18. 10. 2017 pro slavnostní předání 

absolventských certifikátů lékařů z Ruské federace a Kazachstánu. Kolegium 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm
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žádost korespondenčně schválilo dne 13. 10. 2017, včetně 50% slevy 

z nájemného.   

 

Prod. M. Vlach 

h) Dislokace po 1. 1. 2018, po ukončení přechodného období na propagaci: KD 

vzalo bez námitek na vědomí ideový záměr prod. M. Vlacha. Promítne se 

v dislokačním výměru, který na konec roku připravuje tajemník fakulty.  

 

Děkan 

i) Přeúčtování mezd GAČR - kolegium přijalo následující pokyn děkana:  

i) Přenastavit mzdy GAČR na poslední tři měsíce roku 2017 tak, aby se 

přečerpalo o dosud vyplacené náhrady za čerpání dovolené. Děkan požádal 

sekční proděkany, aby o tomto pokynu informovali vedoucí pracovišť svých 

sekcí. Zvýšení podílu z GAČR umožní snížit podíl mzdy z pracoviště, a 

tudíž náhrady pak mohou jít z prostředků pracovišť – měla by „pojít nula od 

nuly“.  

ii) Dodatečné náhrady za dodatečné dovolené – ponechat stav, jaký je.  

 

j) Cestovní příkazy: dr. P. Zakouřil děkana informoval, že během krátké doby bude 

v SIS zaveden nový modul pro agendu CP, částečně odrážející požadavky vedení 

fakulty.  (E-mail dr. P. Zakouřila dostalo dodatečně celé KD.) Děkan konzultoval 

s právníkem Mgr. P. Chráskou způsob, jak vyřešit/formulovat služební cestu, 

která v Praze nezačíná, ale naopak zde končí. Je služební cesta končící v Praze 

cestou tuzemskou? Děkan se sejde s auditorkou Ing. Š. Jelínkovou a s vedoucí 

HOSP Ing. D. Lankovou.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) UK – ICT, přístroje a zařízení 2017: z RUK přišla výzva, aby návrhy na případné 

přesuny finančních prostředků do roku 2018, byly na RUK doručeny do 27. 10. 

2017. Prod. L. Skrbek zjistil dotazem na pror. J. Hálu, jehož jménem byl e-mail 

od RUK poslán, že MFF UK má vše v pořádku a nemusí reagovat.  

 

b) Pavilon pro M+I: KD vzalo na vědomí informaci o současném stavu po jednání 

mezi MFF UK, MŠMT, RUK a dodavatelem.   

 

c) OP VVV: vybavení poslucháren – rozděleno do čtyř výběrových řízení; na MFF 

UK administruje Mgr. E. Šauerová, M.Sc., a to ve spolupráci s RUK, protože 

výběrové řízení organizuje firma, kterou vysoutěžila Univerzita Karlova.  

 

Doc. C. Matyska 

d) Postup při výběrovém řízení v rámci projektu na mobilitu akademických 

pracovníků - přijetí zahraničních post-docs: protože nedávné jednání u děkana 

zřejmě nepřineslo zástupkyni firmy Grant Garant úplné pochopení problematiky 

konkursů, schválilo kolegium dopis, ve kterém doc. C. Matyska formuloval 
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připomínky k navrženému postupu dr. K. Řípové a jako urgentní ho 18. 10. 

odeslal.  

Stalo se po KD: Doc. C. Matyska poslal 19. 10. 2017 kolegiu odpověď dr. K. 

Řípové, slibující oboustranně přijatelný postup. 

 

e) Hodnocení projektu "Česká národní iniciativa pro výzkum a vývoj matematických 

metod a nástrojů v HPC" ve výzvě "Excelentní výzkum" (pracovníci sekce M ve 

spolupráci s ostravskými kolegy): arbitr přisoudil projektu 219 bodů.  

 

f) Hodnocení projektu "Pac-NG" ve výzvě "Předaplikační výzkum" (prof. V. 

Matolín): uděleno 135 ze 140 možných bodů, ale rozhodující je, zda projekt získá 

první místo v pořadí.   

 

g) Prod. M. Vlach se zeptal, komu má Ing. B. Joudalová posílat informace o výzvách 

vyhlašovaných v rámci OP Praha pól růstu (např. podpora přenosu výzkumných 

výsledků do praxe). Děkan doporučil přeposílat tyto informace na OVZS, aby toto 

oddělení informace zveřejňovalo na svých webových stránkách (finance plynoucí 

přes vědecké projekty). Doc. C. Matyska uvedl, že množství projektových výzev 

roste, ale nikoli pracovní kapacita administrativních sil k tomu potřebných. Je 

třeba vyjasnit. Rozsah práce dr. Z. Bubeníkové už přesáhl dohodnutý a možný 

limit. Děkan při této příležitosti seznámil KD se situací, která vznikla 

s administrováním projektu FAIR, a požádal prod. V. Baumruka, aby zjistil 

oficiální vyjádření od vedoucí KFNT, zda má MFF UK ve spolupráci na tomto 

projektu pokračovat. Projekt je společný s ÚJF AV ČR. Pokud ano, musí si 

řešitelské pracoviště najmout administrátora/administrátorku.  

 

Doc. P. Hnětynka 

h) Vzhledem k blížícímu se datu platnosti GDPR (General Data Protection 

Regulation) je nutné zmapovat, kde všude se na fakultě používají systémy, které 

uchovávají osobní údaje. Kolegium děkana schválilo dopis, který v dané věci 

odešle doc. P. Hnětynka na všechna pracoviště MFF UK.  Jako nejzazší termín 

pro odpovědi platí datum 30. 11. 2017. Co se týče případných právních kroků 

v souvislosti s GDPR, ty by mělo podniknout vedení UK, protože právním 

subjektem je univerzita. Údajně mělo o GDPR jednat nedávné zasedání Kolegia 

rektora UK. Mají se konat semináře, doc. P. Hnětynka je připraven zúčastnit se 

jich.  

 

i) Studentské datové úložiště (navazuje na bod 3. q) v zápisu z KD 6. 9. 2017): doc. 

P. Hnětynka zjistil, že úložiště funguje od roku 2008; bylo financováno z projektu 

MŠMT, projekt skončil v roce 2014, pak byly náklady hrazeny z financí na 

rozvoj. Úložiště bylo v r. 2014 otevřeno také pro zaměstnance fakulty, používá se 

i v počítačových laboratořích na Karlově a v Troji, fyzikální sekce ho používá pro 

ukládání dat z měření mikroskopů, dále slouží k uchování nahraných přednášek 

atd. Podle názoru doc. P. Hnětynky je využíváno rozumně a je užitečné. Úložiště 

má na starosti doc. P. Kudrna z KFPP (koupí disk nebo zdroj, zkrátka HW, který 

je potřeba; náklady nese fakulta). Na servis, opravy SW apod. má fakulta 

uzavřenou smlouvu s firmou GAPP, ve výši 140 tis. Kč ročně. Na příštím kolegiu 

předloží doc. P. Hnětynka, po předchozí konzultaci s odd. PSíK, návrh, jak 

s úložištěm naložit do budoucna. (Pokračovat ve smlouvě s firmou GAPP? 
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Udržovat úložiště i poté, kdy bude potřeba obnovit hardwarové komponenty – ty 

stávající jsou 10 let staré? Předat úložiště správě počítačové sítě v Troji, včetně 

rozpočtu?) 

 

j) Prod. M. Vlach se doslechl, že na ČVUT mají všichni studenti k dispozici licenční 

kód Microsoft pro práci doma. Lze to zařídit i na MFF UK? Doc. P. Hnětynka 

podá informaci na příští schůzi KD. Prod. M. Vlach poslal doc. P. Hnětynkovi 

odkaz na ty www-stránky fakulty, které obsahují informace o licencích.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Vlach 

a) Smluvní výzkum na Referátě firemní spolupráce (RFS), personální zajištění 

referátu: prod. M. Vlach informoval, že se zatím nedaří dobře provázat spolupráci 

mezi OVZS a RFS, takže vyřizování úkolů spojených se smluvním výzkumem 

zadrhává. Ing. B. Joudalová požádala o vyjasnění. Tajemník připomněl, že OVZS 

bylo personálně posíleno z původních 2,5 úvazku na 4 plné úvazky a Bc. K. 

Gáliková přijata, aby zajišťovala administrativu smluvního výzkumu. Také 

vyslovil názor, že agendu by měla mít na starosti ideálně jedna osoba, tím by 

odpadly spory o to, odkud kam sahají hranice povinností té které referentky. 

Děkan neměl nic proti tomu, aby agenda smluvního výzkumu spadala pod jediný 

referát/oddělení; za zásadní pokládá to, kolik a které osoby mají přístup do 

databáze GaP. Další diskusi děkan odložil na 14:00 hodin odpoledne, kromě něj 

se k ní sejdou proděkani M. Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek, doc. C. Matyska a 

tajemník fakulty.   

 

Děkan 

b) Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků a na obsazení funkcí 

vedoucích pracovišť (dále konkursy): KD akceptovalo definitivní znění, jak je 

formuloval děkan, včetně požadavku na doporučující dopisy. Uchazeči, kteří 

prošli na MFF UK habilitačním řízením nebo řízením ke jmenování profesorem, 

mohou požádat příslušnou pracovnici OVZS, aby oponentní posudky na jejich 

habilitační práci nebo doporučující dopisy vložila na digitální adresu určenou pro 

konkursy. Posudky oponentů pokládá děkan za ekvivalentní doporučujícímu listu. 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude posílat vedoucí zaměstnaneckého oddělení. 

Děkan požádal sekční proděkany, aby byli Mgr. T. Jančákovi nápomocni při 

cizojazyčné komunikaci s uchazeči.  

Výběrové řízení je vypsáno pouze na Úřední desce MFF UK a na veřejných 

stránkách webu, zde: 

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

 

c) Žádost o nevratnou finanční výpomoc ve výši 60 tis. Kč ze sociálního fondu 

fakulty, kterou si k děkanovi podal pracovník fyzikální sekce, předal děkan po 

debatě v KD prod. V. Baumrukovi, aby zjistil stanovisko vedoucího pracoviště.  

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) DOD ve čtvrtek 23. listopadu 2017 

i) Dne 10. 10. 2017 se uskutečnila schůzka hlavních organizátorů. Děkan 

dostal návrh na vydání příkazu k organizačnímu zajištění akce. 

S dodatečným návrhem prod. M. Vlacha zrušit výuku na celé fakultě, tzn. 

nejen v informatické sekci, proděkani M. Rokyta a V. Baumruk 

nesouhlasili. V ostatních bodech nepadly k návrhu děkanova výnosu žádné 

zásadní připomínky. Dr. L. Forst potvrdil, že pro návštěvníky DOD bude 

otevřena wifi. Prod. M. Vlach také informoval, že Ing. B. Joudalová sbírá 

podklady od vědeckých týmů, které budou na DOD prezentovány formou 

posterů. 

Příkaz byl vydán, je na webu zde:  

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik07.htm 

Další informace o akci jsou na webu zde: 

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

 

b) Fakultní školy. 

i) Matfyz navštívilo celkem 16 studentů z ostravského Wichterlova gymnázia. 

Exkurzi zajistila dr. D. Mandíková ve spolupráci s dalšími kolegy. 

ii) Katedra geofyziky se připojila s vlastní nabídkou akce pro Fakultní školy, a 

to exkurzí do seismické stanice. 

iii) Téma případné změny ve financování projektů Fakultních škol (SOČ, 

MatfyzFeat) by prod. M. Vlach rád otevřel na setkání s řediteli Fakultních 

škol, při příležitosti jejich návštěvy na DOD.   

 

c) Nakladatelství MatfyzPress vydalo publikaci Od kompasu s GPS. Viz: 

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/160-od-kompasu-k-gps.html 

Publikace na zasedání KD kolovala k nahlédnutí. Dále prod. M. Vlach zmínil, že 

se pracovníci nakladatelství s úspěchem zúčastnili Knižního veletrhu 2017 

v Hradci Králové, který se konal 5. 10. 2017. 

 

d) Restaurování hrobu Stanislava Vydry pokročilo, 17. 10. 2017 započaly práce na 

instalaci renovovaných částí náhrobku. Dárci, kteří na obnovu finančně přispěli, 

budou informováni a později pozváni k odhalení náhrobku.  

 

e) Účinkování prod. M. Vlacha a vedoucího OMK Mgr. L. Veverky v pořadech ČT: 

i) Rozhovor o knize Cesty nesmrtelných. 

ii) Pořad „ASAP“: 20minutové vystoupení o rotundě sv. Václava dne 20. 10. 

2017. 

 

f) Info-tabule: potíže přetrvávají, dodavatel neplní termíny. Na pátek 20. 10. 2017 je 

dohodnuto další jednání zástupců fakulty a firmy.  

 

g) Na 8. 11. 2017 je do T1 naplánovaný „Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice“ 

(VYDRA) 2017. Ve spolupráci s JČMF zajišťují Mgr. D. Wagenknecht (KFKL) a 

další pracovníci. 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik07.htm
https://www.mff.cuni.cz/dod/
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/160-od-kompasu-k-gps.html
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h) Blog v časopisu i-Forum: nově zřízený blog, do kterého by měli přispívat děkani 

fakult UK, zhruba jednou až dvakrát ročně, na volné téma. První příspěvek 

plánuje redakce uveřejnit v týdnu před 28. 10. 2017. Jejímu požadavku, aby 

napsal příspěvek věnovaný založení Československa, nemohl děkan MFF UK 

vyhovět, hlavně z časových důvodů.  

 

i) Nominace na Mimořádnou cenu rektora (navazuje na bod 2. e) zápisu z KD 

konaného dne 20. 9. 2017): kolegium tichým souhlasem doporučilo poslat JM 

návrh na ocenění hlavních organizátorů korespondenčních seminářů a soutěží „za 

příkladné vedení seminářů v uplynulém akademickém roce“. Jmenovitě jde 

o pana Dana Dupkalu, Bc. Miroslava Hanzelku, Bc. Jana Krejčího, Mgr. Michala 

Lázničku (FF UK), Bc. Jiřího Setničku, Bc. Martina Sýkoru, Bc. Anetu Šťastnou, 

Mgr. Patrika Švančaru, Mgr. Petru Zahajskou (PřF UK) a Bc. Martinu 

Vaváčkovou (bez závorky jsou uvedena jména organizátorů z MFF UK). Odeslání 

návrhu zajistí prod. F. Chmelík ve spolupráci se STUD.  

 

j) Akce Hydrogen Night proběhla pěkně a důstojně. Firma LeanCat s. r.o. se nebrání 

myšlence na své zapojení do Partnerského programu fakulty.   

 

k) Předsednictvo Vysokoškolského sportovního klubu MFF, z. s., diskutuje o změně 

svého pojmenování. V názvu klubu, který v současné době čítá na 350 členů, by 

zkratka MFF mohla být nahrazena slůvkem „Matfyz“. Návrh má své zastánce 

i odpůrce, děkana např. nedávno navštívil dr. J. Kašpar, CSc. Děkan se na KD 

vyslovil v tom smyslu, že (propagační) aktivity stávajícího vedení fakulty vedou 

k většímu používání značky „Matfyz“. 

 

l) Partnerské smlouvy byly uzavřeny s těmito subjekty: ATEsystem Jablonec s.r.o. 

(garantka za MFF UK je dr. I. Hnětynková), T-Mobile a.s. (garant za MFF UK je 

doc. M. Nečaský), JetBrains s.r.o. (garantem za MFF UK je dr. P. Parízek). 

V jednání jsou firmy Seznam, Kooperativa, CZ.NIC a Avast. 

 

Děkan 

m) Návrh SKAS (Mgr. T. Masaříka) na změnu v zastoupení studentů v Propagační 

komisi fakulty předal děkan k vyjádření předsedovi Propagační komise a 

proděkanovi pro PRopagaci. Prod. M. Vlach informoval, že věc projedná 

s navrhovateli osobně po vyjádření předsedy komise doc. M. Cieslara, a to se 

zřetelem na vhodný poměr v zastoupení korespondenčních seminářů a také 

jednoho člena spolku Matfyzák. Na nabídku termínů schůzky zatím neobdržel od 

předsedkyně SKAS odpověď. Reprezentant SKAS přítomný na jednání KD o věci 

zpraven nebyl.  

 

n) Oslava výročí 10 let Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) 

dne 2. 11. 2017 v 17:00 hodin v Karolinu: děkan požádal doc. C. Matysku, aby ho 

zastoupil.   
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7. RŮZNÉ 

 

a) Volba rektora UK na další funkční období: děkan seznámil, na jejich žádost, 

některé zástupce fakulty v AS UK, se svým osobním názorem na kandidáty. Totéž 

učinil v závěru jednání kolegia děkana, na přání prod. L. Skrbka.   

 

b) V týdnu od 11. do 15. prosince 2017 bude děkana zastupovat prod. J. Trlifaj.  

 

 

Zasedání skončilo v 13:10 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 


