
Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 1. listopadu 2017
(akademický rok 2017/2018)

Přítomni:

Omluven:

V. Baumruk, O. Čepek, P. Hnětynka (na část jednání), F. Chmelík, J. Kratochvíl,
V.  Kuboň  (na  část  jednání),  A.  Líska,  C.  Matyska,  M.  Rokyta,  J.  Trlifaj,  L.
Skrbek, M. Vlach;
j. h. přizván na začátek jednání doc. P. Pišoft.
P. Kolman.

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin.

Jako zástupkyně SKAS se v 10:48 dostavila P. Schmidtová. Děkan pro ni shrnul informace
o podmínkách  pro  přijetí  do  doktorského  studia,  které  už  KD  probralo  a  které  budou
předloženy Akademickému senátu fakulty. Dále se děkan dodatečně omluvil,  že se 31. 10.
2017 nepřišel podívat na Beánii - zúčastnil se koncertu pořádaného v Refektáři. 
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) Projekty UNCE: VR UK na svém zasedání dne 26. 10. 2017 doporučila k realizaci

12  projektů  na  humanitně  zaměřených  fakultách,  6  projektů  na  fakultách
lékařských a 9 projektů na fakultách přírodovědných, přičemž PřF UK se podílí i
na  několika  projektech  humanitních.  MFF  UK  uspěla  takto:  2  projekty  ve
fyzikální sekci, 2 projekty v matematické sekci a 1 projekt v sekci informatické.
Doc. J. Robová se podílí na projektu PřF UK. Prod. J. Trlifaj  zjišťuje finanční
podmínky (krácení o 17 %?). Děkan doporučil prověřit, jakou metodou pracovaly
hodnoticí panely; prod. J. Trlifaj se dotáže pror. J. Konvalinky. Prod. O. Čepek
konstatoval,  že  projekt  navržený z oblasti  softwarového inženýrství  opět  nebyl
udělen, což vyvolává otázku, zda má vedení univerzity vůbec zájem o pěstování, a
tedy podporu, tohoto vědního odvětví. 

b) GAČR dodatečně vyzval k doplnění dvou panelů, a to č. 209 a 305. Prod. J. Trlifaj
pošle  sekčním  proděkanům,  hlavně  prod.  V.  Baumrukovi,  e-mailem  bližší
informaci, včetně lhůty, do které je možné na OVZS poslat případné nominace. 

c) Projekt OP VVV cílený na mobilitu profesorů (visiting professors): prod. J. Trlifaj
informoval, že pozice vypsaly sekce matematická a informatická a že v současné
době je evidováno 10 přihlášek do sekce M a 2 přihlášky do sekce I. Uzávěrka
přihlášek je 15. 11. 2017, poté je posoudí komise, jejímiž členy by měli být sekční
proděkani doc. M. Rokyta a doc. O. Čepek. Prod. J. Trlifaj uloží přihlášky těch
uchazečů, kteří splnili podmínky, na digitální úložiště, jehož adresu pak členům
komise sdělí. 

d) Nová  koalice  nakladatelů  a  představitelů  odborných  vědeckých  společností,
Coalition for Responsible Sharing, učinila právní kroky proti postupu komerční
organizace  ResearchGate.  Ta  má  dnes  dominantní  místo  mezi  legálními
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zprostředkovateli přístupu k vědeckým publikacím, přitom ale narušuje ochranu
autorských  práv,  zejména  formou  vyzývání  autorů  k zveřejňování  prací
porušujícímu  copyright,  a  také  přepisováním odkazů  (cross-reference)  v těchto
pracích tak, aby odkazovaly na práce uložené v ResearchGate. Více viz:
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/06/researchgate-publishers-take-
formal-steps-force-copyright-compliance/

e) Na webovské stránce OVZS přibyly aktuální informace o novém kole programu
Aktion (Rakousko), interní uzávěrka OVZS připadá na 23. 11. 2017. 

f) Své  role  se  ujal  nový  vědecký  atašé  Velvyslanectví  Francouzské  republiky
v Praze, prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS se s ním sejdou dne 6. 11. 2017. 

g) Aktivní  používání  systému  Habilion  pomalu  končí,  naopak se  rozjíždí  systém
CHRES.  Jako  první  v něm  bude  zpracováváno  habilitační  řízení  Mgr.  Radka
Honzíka, Ph.D., v oboru matematika – algebra a teorie čísel. Do funkce předsedy
komise se nabídl prod. J. Trlifaj. 

Děkan
h) Děkan  se  zúčastní  slavnostního  předání  tzv.  „trvalých  legátů“  Josefa  Hlávky,

Medaile Josefa Hlávky a Ceny Josefa Hlávky, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 11.
2017 odpoledne na zámku v Lužanech.  Medaili  Josefa  Hlávky převezme prof.
PhDr. E. Hajičová, DrSc. 
Ve stejnou dobu bude slavnostně inaugurován nový děkan FIT ČVUT. Děkana
MFF UK při této příležitosti zastoupí prod. O. Čepek.

i) Další pozvánky na akce Hlávkovy nadace, pořádané k výročí 17. listopadu: děkan
už přislíbil účast na koncertu pořádaném od 19:00 hodin ve Velké aule Karolina, a
proto se nezúčastní koncertu Hlávkovy nadace v Betlémské kapli.

j) Děkan  pozván  na  večeři  pořádanou  CERGE_EI,  v sobotu  18.  11.  2017,
s význačným zahraničním hostem, nositelem Nobelovy ceny za ekonomii 2011 a
profesorem  ekonomie  na  Princetonské  Univerzitě  Christopherem  Simsem.
Zastoupí ho prod. J. Trlifaj.

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Prod. F. Chmelík
a) Shrnutí,  které  návrhy  na  ocenění  studentů  či  absolventů fakulty  kolegium

doporučilo, resp. dostalo k vyjádření per rollam:
i) Cena rektora pro nejlepší absolventy UK (Cena prof. PhDr. Václava Příhody

- učitelské programy), navrhuje děkan:
- Mgr. Lukáš Vejmelka.

ii) Cena  rektora  pro  nejlepší  absolventy  UK  (Cena  prof.  RNDr.  Jaroslava
Heyrovského - přírodovědní), navrhuje děkan:
- Mgr. Tereza Ďurovcová.

iii) Mimořádná cena rektora, navrhuje děkan:
- Kolektiv organizátorů fakultních korespondenčních seminářů a soutěží.
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iv) Bolzanova cena (ucházejí se o ni sami studenti či absolventi,  ale RUK si
přeje dostat vyjádření).
- Mgr. Petr Čoupek, Ph.D. 
- Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.
- Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
- RNDr. Pavel Klavík, Ph.D.

b) Zpráva z RUK: komise pro udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy
vybrala 6 nominantů z Univerzity Karlovy, mezi nimi Mgr. Mateje Moravčíka a
Mgr. Martina Schmida, které navrhla MFF UK.

c) Konference  „Kvalita  vzdělávací  činnosti  a  její  hodnocení  jako  jeden  z  pilířů
moderní  univerzity“,  která  se  uskuteční  22.  11.  2017  od  9:00  h  v  Modré
posluchárně:  k účasti  se  dobrovolně  přihlásil  prod.  F.  Chmelík.  Informace  pro
další zájemce – program konference je zde:
https://www.cuni.cz/UK-8597.html

Prod. V. Kuboň
d) Podmínky pro přijetí do doktorského studia: návrh dostalo KD před zasedáním, po

vyslechnutí komentáře prod. V. Kuboně o něm diskutovalo. Prod. V. Kuboň upraví
text  ve smyslu připomínek z diskuse a připraví  ho ke schválení  Akademickým
senátem fakulty. Protože lhůta pro předložení dokumentu trvá 21 dnů a nejbližší a
současně zatím jediný známý termín schůze senátu připadá už na 15. 11. 2017,
požádá děkan předsedu senátu doc. Z. Drozda o svolání AS MFF UK na 29. 11.
2017.  Pokud  by  s tímto  datem senát  souhlasil,  musí  být  návrh  podmínek  pro
přijetí do doktorského studia zaslán jednateli senátu 8. 11. 2017.  
Stalo se po KD: Předseda senátu doc. Z. Drozd vyjádřil ochotu děkanovu přání
vyhovět.

Prod. M. Rokyta
e) Podnět  z matematického  oddělení  knihovny:  práci  se  správným  zařazením

diplomových prací - pokud je stále povinné odevzdávat do knihovny výtisk práce
-  by výrazně usnadnilo, kdyby autor práce uvedl matematickou klasifikaci díla.
Prod. F. Chmelík sdělí prod. V. Kuboňovi (ten nebyl v době projednávání tohoto
bodu přítomen), aby zařadil tento požadavek do instrukcí pro podobu závěrečných
studentských prací. 

Děkan
f) V pondělí  20.  listopadu  2017  od  14:00  hodin  proběhne  slavnostní  zasedání

akademické  obce  Univerzity  Karlovy,  na  kterém bude udělena  čestná  vědecká
hodnost doktora honoris causa filozofických věd prof. Christopheru A. Simsovi,
Ph.D.,  a  doktora  honoris  causa  přírodních  věd  prof.  Josephu  Wangovi,  DSc.
Slavnosti se zúčastní děkan. Pozvánku do taláru využije prod. V. Baumruk, další
pozvánku  uplatní  prod.  M.  Rokyta  na  KPMS. Pozvánky  pro  studenty  byly
předány předsedkyni SKAS. 

g) KD  vzalo  na  vědomí  informaci  děkana,  že  ho  dne  15.  10.  2017  navštívili
pracovníci BIS. Návštěva měla preventivní charakter - upozorňovala na zvýšená
rizika působení studentů z některých zemí i výjezdů pracovníků do těchto zemí.
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Tajemník
a) Tajemník  předložil  do  jednání  kolegia  návrh  Příkazu  děkana  č.  8/2017  „Plán

inventarizací na MFF UK pro rok 2017“. Kolegium výnos schválilo. Příkaz je na
webu, viz:
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik08.htm

b) Kolegium schválilo návrh příkazu tajemníka "K zajištění zpracování roční účetní
závěrky 2017". Příkaz je na webu, viz:
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1701.htm

c) Závěrka hospodaření MFF UK byla zaslána členům kolegia a Ekonomické komisi
Akademického senátu MFF UK. Dne 6. 11. 2017 proběhne jednání zástupců MFF
(tajemník a vedoucí HOSP) s členy Ekonomické komise. Poté bude na programu
zasedání Akademického senátu dne 15. 11. 2017.

d) Finanční vyrovnání mezi MFF UK a FSV UK za výuku: za LS ak. roku 2017/18
bylo oběma stranami odsouhlaseno a Fakultě sociálních věd UK byla vystavena
faktura na částku 639.210,- Kč (595.210,- půjde ve prospěch sekce M, 14.000,-
sekci I a 30.000,- dostane do rozpočtu KJP).

e) Ve  věci  soudního  sporu  mezi  MFF  UK  a  pozůstalými  syny  po  někdejším
zaměstnanci fakulty p. Šlechtovi, zemřelém na následky nemoci z povolání, vydal
Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudek (čj.: 21 C 47/2016-52), podle něhož je MFF
UK povinna  zaplatit  oběma  pozůstalým synům po  240  tis.  Kč a  dále  uhradit
náklady  řízení  ve  výši  125.524,-  Kč.  Proti  tomuto  rozsudku  je  možné  podat
odvolání. Kolegium se jednoznačně shodlo na tom, že fakulta podá odvolání a že
v tomto sporu využije všechny další možné odvolací kroky.

f) Pronájem Refektáře: Junák - český skaut, kraj Praha, z. s., požádal o pronájem na
6. 12. 2018 včetně slevy na nájemném. Vzhledem k velkému časovému předstihu
podání žádosti a dále ke skutečnosti, že v tomto období bývají obvykle pořádány
tradiční fakultní akce (např. soutěž ICM Spy), projedná tajemník s žadatelem, aby
svoji žádost opakoval později, nejlépe půl roku předem.

Děkan
g) Děkan MFF předložil návrh na převedení hospodářského výsledku MFF UK ve

schvalovacím řízení za rok 2016 takto: 
i) převedení  zisku z  hlavní  činnosti  ve schvalovacím řízení  v  částce  2 963

503,55 Kč ve prospěch nerozděleného zisku MFF UK;
ii)  převedení  vnitrouniverzitního  zisku  z  hlavní  činnosti  ve  schvalovacím

řízení  v  částce  11  282  798,24  Kč  ve  prospěch  nerozděleného
vnitrouniverzitního hospodářského výsledku;

iii)  převedení ztráty z doplňkové činnosti (po úhradě daně) v částce 1 389 396
Kč na vrub účtu neuhrazená ztráta z minulých období.

Jedná  se  o  nutnou  formální  účetní  operaci  (po  podání  daňového  přiznání  
za UK v červnu 2017), která podléhá schválení  AS. Kolegium děkana schválilo,
aby děkan tento návrh předložil senátu fakulty. 
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4. PROVOZ A ROZVOJ

Prod. L. Skrbek
a) Pavilon  M+I:  všechny  potřebné  dokumenty,  včetně  smlouvy  podepsané

vysoutěženým zhotovitelem a potřebné bankovní záruky, byly doručeny na RUK,
z  jehož  strany  bylo  následně  přislíbeno  urychlené  podání  žádosti  o  navýšení
dotace  na  MŠMT a  na  MF.  Bude-li  žádosti  vyhověno,  musí  smlouvu  za  UK
podepsat JM rektor po předchozím souhlasu Správní rady a AS UK. 

b) Poslední  letošní  větší  stavební  akcí  SB  je  rekonstrukce  nákladního  výtahu
v budově vývojových dílen v Troji; probíhá podle harmonogramu. 

c) E-mail pror. J. Hály z 24. 10. 2017 byl přeposlán všem členům KD. Obsahoval
předběžnou  informaci  o  připravované  výzvě  v  rámci  Operačního  programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora rozvoje studijního
prostředí na VŠ“, jež bude zaměřena na zkvalitnění studijního prostředí, s přímou
vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty (vybavení knihoven, studoven,
jazykových  a  počítačových  učeben,  přednáškových sálů,  pořízení  přístrojů  pro
výuku studentů,  sanitka pro výuku apod.).  Prod. L.  Skrbek a doc.  C. Matyska
kontaktovali sekční proděkany, správu počítačových sítí Troja, vedoucí KVOF a
vedoucího Knihovny. Prod. L. Skrbek informoval,  že podle další informace od
RUK by fakulta  mohla  pomýšlet  na  celkový  objem až  18  mil.  Kč,  a  nastínil
náměty  na  využití  této  výzvy;  naznačené  sumy  ovšem  v součtu  nedosahují.
Vyjádření  fakulty očekává RUK nejpozději  do 17. 11. 2017. V diskusi zazněly
připomínky,  že  zátěž  spojená  s  administrativou projektů  je  enormní  a  na  její
zabezpečení  se  momentálně  nedostává  dostatek  pracovních  sil,  také  je  třeba
uvážlivě  posoudit  skutečné  potřeby  fakulty.  Za  úvahu  stojí  např.  upgrade
studentského datového úložiště  (viz bod 4.  m) tohoto zápisu).  Prod. O. Čepek
signalizoval  zájem  informatické  sekce  (zřízení/vybavení  robotické  laboratoře),
a proto svolá do 3. 11. 2017 schůzku zainteresovaných osob (doc. Křivánek, dr.
Obdržálek,  dr.  Nyklová)  a  poradí  se  s nimi  o  konkrétním  rámci.  Na  příštím
kolegiu  sdělí,  kdo  z informatické  sekce  by  byl  odborným  garantem  účasti
v projektu;  sílu  vazby projektu  na  ESF zjistí  dr.  H.  Nyklová konzultací  s Ing.
Bělonožníkem. 
O zapojení MFF UK do projektu rozhodne kolegium definitivně na svém příštím
jednání dne 15. 11. 2017. 

d) Projekt poslucháren - KD vzalo na vědomí následující informace prod. L. Skrbka. 
i) Nejprve se musí  upořádat  výběrové řízení  na firmu, která  posléze zajistí

výběrové  řízení  na  dodavatele.  V této  soutěži  se  utká  5  firem,  které  se
nejlépe umístily v soutěži organizované univerzitou.  

ii) Administrátorka Mgr. E. Šauerová plánuje projekt v březnu 2018 předat.

Doc. C. Matyska
e) Informace o přípravě projektů do výzev OP VVV na mobilitu a mezisektorovou 

spolupráci. 
i) RUK souhlasí, aby fakulta z rezervy projektu na mobilitu (něco přes 700 tis.

Kč), dostala cca 250 tis. Kč na prodloužení navrhovaného 10ti-měsíčního
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postdokovského pobytu na 12ti-měsíční. MFF UK tak bude mít k dispozici
celkem 13 ročních postdokovských pobytů. 

ii) Výběrové řízení na pozice postdoků: jednání s dr. K. Řípovou o konkrétních
formulacích použitých v návrhu projektu dospělo k přijatelnému výsledku.

iii) Projekt „Uhlíkové alotopy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji
pro environmentální biomedicínské aplikace“, připravovaný v rámci výzvy
č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce: zájem podílet se na
řešení projektu projevila doc. J. Kalbáčová Vejpravová, termín pro vyjádření
oficiálního  zájmu  fakulty  vyprší  dne  15.  11.  2017.  Hlavním  řešitelem
(koordinátorem)  je  Ústav  fyzikální  chemie  JH  AV ČR,  dalšími  partnery
kromě fakulty jsou Fyzikální ústav AV ČR, Západočeská univerzita v Plzni,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Tesla Blatná a OZM Research.
Pro MFF UK by šlo o zhruba 12,5 mil. Kč. Doc. C. Matyska zjistí u dr. H.
Nyklové formální náležitosti (děkanovo zmocnění od rektora UK). 
Stalo se po KD: Děkan vyjádřil,  po zplnomocnění  od JM, zájem fakulty
o tento projekt. 

iv) Projekt  „Vodíkový  pohon  manipulační  techniky“,  připravovaný  v rámci
výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (řešitel za MFF
UK: prof. V. Matolín, zhruba 80 mil. Kč, finanční spoluúčast by uhradila
firma Brano Group, a.s. Dokumenty zpracovává dr. Z. Bubeníková. Doc. C.
Matyska  v této  souvislosti  navrhl,  aby  dr.  Z.  Bubeníková  dostala
z prostředků fyzikální sekce mř. odměnu.  Konkrétní návrh pošle prod. V.
Baumrukovi. 
Stalo se po KD: Děkan vyjádřil,  po zplnomocnění  od JM, zájem fakulty
o tento projekt. 

f) Akce „UK - ICT, přístroje a zařízení 2017“: podle dostupných informací, které
získali  děkan a  prod.  L.  Skrbek,  se  plánované  akce  dostaly  do skluzu,  což  je
důsledkem požadavků řídicího orgánu (MŠMT) - požadavky na dokumentaci jsou
natolik  rozsáhlé,  že  je  nelze  v původně  plánovaných  lhůtách  splnit.  Některá
výběrová řízení může zorganizovat fakulta, jiná RUK. Přísliby financí na pořízení
ICT,  přístrojů a  zařízení  zůstávají  v platnosti,  byť na uskutečnění  dojde v roce
2018. Prod. L. Skrbek poskytne prod. O. Čepkovi e-mail od pí Šolcové z RUK,
ohledně serverů a páteřních částí počítačového vybavení.  
Stalo  se  po  KD:  Informace  byla  předána  a  informatická  sekce  se  začala
možnostmi projektu zabývat. 

g) Potřeba  nových  administrátorek/administrátorů  pro  projekty  OP VVV:  doc.  C.
Matyska konstatoval stav přetíženosti. Nemluvě o tom, že jemu samotnému velmi
přibylo  a  přibývá  práce  jako  fakultnímu  koordinátorovi  projektů,  tak  Mgr.  E.
Šauerová může dostávat svým pracovním závazkům v ideálním případě do března
2018, dr. H. Nyklová a dr. Z. Bubeníková jsou plně vytížené až přetížené. Úlevu
dr.  Z.  Bubeníkové  by  znamenalo  předání  např.  alespoň  části  projektu  dr.  M.
Dopity.  Velkou  otázkou  je,  kdo  by  administroval  velký  fyzikální  projekt,  na
kterém  se  má  podílet  na  80  pracovníků,  bude-li  přidělen.  Bude  zařazeno  na
program příští schůze KD. 

h) Hodnocení projektu CEFMAT snad vejde ve známost v blízkých dnech, pořadí
projektů ve výzvě "Excelentní výzkum" snad do konce listopadu.
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i) Harmonogram  výzev  OP VVV  na  r.  2018:  MŠMT  harmonogramy  postupně
aktualizuje,  nultá  verze byla publikována na webu před několika dny. Doc. C.
Matyska přislíbil poslat kolegiu všechny nyní známé informace, aby na schůzi dne
15. 11. 2017 mohlo prodiskutovat strategii fakulty. 

Doc. P. Hnětynka
j) GDPR

i) Odpovědi  v rámci  průzkumu,  kde  se  používají  či  shromažďují  na
pracovištích  fakulty  osobní  údaje,  získal  doc.  P.  Hnětynka  odhadem  od
čtvrtiny respondentů.  Na otázky, co a jak a proč, reagoval operativně e-
mailovou korespondencí. Až získá celkový obraz situace, připraví seznam
otázek k řešení.

ii) Informace o krocích, které připravuje nebo už učinila univerzita, přičemž
termín pro splnění je stanovený v ideálním případě na 31. 12. 2017: 
 univerzita začne hledat vhodnou osobu na obsazení místa pověřence

pro správu osobních údajů (povinná pozice); 
 univerzita  začne  hledat  pověřencova pomocníka  -  analytika,  zřejmě

externí firmu pro prvotní analýzu stavu a evidence údajů. 
Podle  zprávy  z jednání  KR  požádá  kvestorka  UK  o  spolupráci  fakult,
prostřednictvím tajemníků fakult.  

k) DOD: jméno free wifi sítě bude „DOD2017“.

l) Licence  na užívání  programů firmy Microsoft  studenty (navazuje  na bod 4.  j)
zápisu z KD konaného 18. 10. 2017): postup popsaný na webovské stránce stále
platí. 

m) Studentské  úložiště  dat  -  pokračování  informace  doc.  P.  Hnětynky  o  tom,  co
zjistil:  úložiště se nachází částečně v trojské serverovně a částečně na Karlově.
Využívají  jej  fyzikální  pracoviště  a  některé  počítačové  laboratoře,  ale  o  jeho
převzetí  do správy zájem není.  Kdyby se v budoucnu používalo jako jednotné
úložiště ve všech doménách, znamenalo by to větší nároky na správu a ne všichni
správci domén by to pokládali za zvýšení komfortu. Doc. P. Kudrna dal k úvaze
pokusit  se  úložiště  včas  renovovat  z vhodného  projektu  OP  VVV,  odhad
finančních nároků představuje 2-3 mil. Kč. Závěr: směřovat k upgradu úložiště,
který  by  sice  byl  náročnější  na  instalaci,  ale  sloužil  by  pak  širšímu  okruhu
uživatelů na fakultě a na kvalitativně vyšší úrovni. 

Prod. M. Vlach
n) Infotabule: dodávka tabulí a příslušného softwaru zatím nevyjasněna. Po schůzce

konané  před  14  dny  následovalo  další  jednání  prod.  M.  Vlacha,  tentokrát
s majitelem  firmy,  která  zvítězila  ve  výběrovém  řízení  díky  nejnižší  finanční
nabídce a která nyní nedodržuje své závazky. Schůzky se zúčastnili i dva právníci
firmy. Odstoupit od smlouvy firma nehodlá. Z jednání byl pořízen zápis, prod. M.
Vlach věří, že ho firma zašle potvrzený do 3. 11. 2017, a to doporučeně poštou a
datovou schránkou. Děkan je připraven osobně se do jednání s firmou vložit. 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
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Prod. M. Vlach, prod. L. Skrbek
a) Smluvní  výzkum  a  personální  obsazení  Referátu  firemní  spolupráce  (RFS)  –

závěry schůzky, která se konala po minulém zasedání KD a které se zúčastnili
děkan,  proděkani  L.  Skrbek,  M.  Vlach  a  J.  Trlifaj,  tajemník  fakulty,  doc.  C.
Matyska a na kterou byla přizvána i vedoucí OVZS: část náplně práce referátu
(oblast  smluvního  výzkumu)  dostal  do  metodické  péče  prod.  L.  Skrbek,  celá
agenda smluvního výzkumu přejde v dohledné době pod RFS. Ing. B. Joudalová
následně jeho prostřednictvím požádala  o vyřešení některých otázek spojených
s činností RFS. Uvedla, že v současné době, kdy práci přebírá, finalizuje smluvní
výzkum doc.  E.  Belase,  v přípravné  fázi  se  nachází  smluvní  výzkum prof.  R.
Bartáka, pokračovat bude tento typ výzkumu v případě prof. P. Tůmy. 
Po diskusi bylo dohodnuto následující.
- RFS  převezme kompletní  agendu smluvního výzkumu od 1.  12.  2017,  za

předpokladu, že dostane interní manuál k administraci smluvního výzkumu. Do
té doby zodpovídá za agendu smluvního výzkumu OVZS a Ing. B. Joudalová
mu poskytuje součinnost. Od 1. 12. 2017 se situace obrátí. 

- Personální  posílení  RFS:  Ing.  B.  Joudalová  by  velmi  uvítala  možnost
spolupráce  s právníkem  znalým  angličtiny  a  zahraničního  práva,  který  by
dokázal posoudit smlouvy či objednávky v anglickém jazyce; vhodná by byla i
znalost právní úpravy problematiky duševního vlastnictví - Ing. B. Joudalová
by  jeho  služby  ráda  využila  jak  pro  smluvní  výzkum,  tak  pro  partnerský
program. Tajemník fakulty uvedl, že smluv je zatím zhruba 20 do roka; prod.
M. Vlach opáčil,  že  už teď jich  Ing.  B.  Joudalová řeší  12 a  dostává se do
pracovní  tísně,  navíc  smluvní  výzkum není  hlavní  činností,  kterou  v náplni
práce má. Kolegium se po diskuzi dohodlo, že prod. L. Skrbek nabídne Ing. B.
Joudalové,  aby  se  pokusila  najít  do  RFS  vhodného  spolupracovníka  či
spolupracovnici  na  poloviční  až  plný  úvazek,  s tím,  že  agenda  smluvního
výzkumu musí být pro daného pracovníka do výše max. 50 % pracovní náplně.
Zbývající část úvazku bude pak (v případě získání pracovníka na plný úvazek)
věnována jiné agendě, např. OP VVV. Než se takový pracovník najde,  platí
povinnost  OVZS podílet  se  na  agendě  smluvního  výzkumu.  Předpokládaný
nástup nového pracovníka RFS: únor 2018. Prod. M. Vlach je připraven přispět
částí financí z rozpočtu propagace (resp. příjmů z partnerského programu) ve
prospěch rozpočtu RFS, na úhrady právních konzultací. Šlo by však o dočasné
řešení situace v prvních měsících roku 2018. 

- V interním  manuálu  bude  popsán  průběh  celého  procesu  administrativního
zajištění  a  podpory  smluvního výzkumu včetně  identifikování  zúčastněných
osob a návazných procesů, s důrazem na konkretizaci činnosti RFS. Prod. L.
Skrbek  informoval,  že  manuál  přislíbila  vypracovat  pracovnice  OVZS  M.
Juriga, MA, do poloviny listopadu 2017.

- Co se týká přístupu Ing. B. Joudalové k originálům uzavřených smluv, ten je jí
otevřený na sekretariátě tajemníka. Informace o uzavřených smlouvách ukládá
sekretářka tajemníka do databáze k tomu určené.

- Prod. M. Vlach připraví  náplně práce pracovníků a  pracovnic propagačního
oddělení i plánovaného Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství.
To vznikne po reformě oddělení propagace od 1. 1. 2018. Náplně práce budou
součástí  podkladů  pro  vydání  samostatného  pokynu  tajemníka  fakulty,
uloženého  Příkazem  děkana  č.  3/2017, o organizační  změně  děkanátních
oddělení propagace a přechodném období, s účinností k 1. 1. 2018. 
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- KD vzalo na vědomí záměr prod. M. Vlach provést změny v dislokaci výše
zmíněných  referátů.  Také  tyto  změny  budou  součástí  tajemníkova  pokynu,
připravovaného v souladu s Příkazem děkana č. 3/2017. 

Tajemník
b) Tajemník  informoval  o ukončení  pracovního poměru Ing.  Martiny Dobroňové.

Pracovní poměr bude ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele ke dni 31. 12.
2017,  a  to  v souladu  s Příkazem  děkana  č.  3/2017,  o  organizační  změně
děkanátních oddělení propagace a přechodném období. V souladu se zákoníkem
práce náleží Ing. M. Dobroňové odstupné ve výši tří měsíčních platů. Ještě před
datem  převzetí  výpovědi  projednal  tuto  záležitost  výbor  Odborové  organizace
MFF UK.

Děkan
c) Dne 31. 10. 2017 skončilo druhé období doc. RNDr. J. Dolejšího, CSc., ve funkci

ředitele ÚČJF na MFF UK. Děkan mu při této příležitosti předal zlatou pamětní
medaili fakulty. Návrh na udělení medaile kolegiu předložil prod. V. Baumruk,
KD návrh korespondenčně schválilo. 

d) Výběrové  řízení  na  obsazení  pracovních  míst  akademických  pracovníků  a  na
obsazení funkcí vedoucích pracovišť (dále konkursy).
i) Konkursní  komise  musejí  být  jmenovány  nejpozději  do  20.  11.  2017.

Komisi pro konkursy ve fyzikální sekci už děkan jmenoval. 
ii) Návrhy na jmenování  vedoucích pracovišť musí děkan předložit  vědecké

radě  fakulty  na  zasedání  6.  12.  2017,  a  tak  je  žádoucí,  aby  doporučení
konkursních komisí (v tomto případě pro obsazení funkcí vedoucích KFKL,
KDM a KPMS) děkan dostal pokud možno do 29. 11. 2017. 

iii) Technický  postup  pro  přijímání  přihlášek  a  zacházení  s nimi  projednal
děkan s vedoucím zaměstnaneckého oddělení Mgr. T. Jančákem a s Mgr. T.
Drbohlavem z odd. PSíK. Předsedové komisí byli informováni, mají přístup
ke čtení. 

iv) Ve středu 15. 11. 2017 je třeba zkontrolovat,  zda nescházejí  doporučující
dopisy.  Doporučující  dopisy  budou  akceptovány  s rozumnou  časovou
tolerancí. 

v) Prod. M. Rokyta navrhl vypisovat konkursy na obsazení funkcí vedoucích
pracovišť s větším časovým předstihem než dosud (obvykle to jsou zhruba
tři měsíce před koncem funkčního období stávajícího vedoucího). Zdůvodnil
to tím, že děkan musí návrh na jmenování vedoucího předložit ještě vědecké
radě fakulty,  což často znamená časový stres,  protože VR zasedá jednou
měsíčně, podle předem pevně stanoveného časového harmonogramu. Děkan
je s takovým názorem zajedno. Za přiměřenou pro podávání přihlášek, a to
nejen na funkce vedoucích, ale také na pozice akademických pracovníků, by
považoval zhruba půlroční lhůtu.

e) Návrh novely Vnitřního mzdového předpisu UK (termín RUK: do 3. 11. 2017) –
děkan požádal o mínění sekční proděkany a tajemníka fakulty. Po diskusi v KD
poslal děkan za fakultu JM dvě připomínky.
Stalo se po KD: Vypořádání připomínek se uskutečnilo na RUK dne 7. 11. 2017,
za fakultu se jednání zúčastnil osobně děkan. Za RUK byli přítomni pracovnice
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personálního odboru Bc. A. Hesová, dva pracovníci právního odboru a vedoucí
ekonomického odboru. Připomínky MFF UK byly akceptovány.

f) RNDr.  Aleš  Raidl,  Ph.D.,  z Katedry  fyziky  atmosféry  požádal  děkana
o  poskytnutí  finanční  výpomoci  z důvodu  své  momentální  tíživé  finanční  a
sociální situace. Na jednání kolegia byl přizván i vedoucí katedry, který členům
kolegia  celou  situaci  podrobněji  osvětlil.  Po  diskusi  v kolegiu  předložil  děkan
kompromisní návrh poskytnout žadateli 30.000,- Kč jako sociální výpomoc podle
Zásad č. 1/2017, čl. II, bod 2, a dále mu nabídnout bezúročnou půjčku ve výši
60.000,- Kč, splatnou do jednoho roku. O tomto návrhu nechal děkan kolegium
hlasovat, s následujícím výsledkem: 7 pro, 1 proti. 

6. PROPAGACE

Prod. M. Vlach 
a) Fakultní školy - projekty SOČ (práce např.  z GVP - garantuje  Mgr. P. Kúš ze

skupiny  prof.  V.  Matolína).  Během DOD dojde  k setkání  s řediteli  Fakultních
škol, za vedení fakulty se zúčastní prod. M. Vlach, ale budou vítáni i další členové
KD. Prod. M. Vlach by rád na setkání otevřel otázku vhodné motivační (finanční)
podpory pro Fakultní školy.

b) Volná vstupenka NPÚ do objektů v ČR na rok 2018 – součást ocenění od NPÚ za
obnovu svatováclavské rotundy - je deponována na OMK u pí A. Kotěšovcové,
nabídka  na  využití  vstupenky  je  přednostně  určena  těm,  kdo  s projektem
pomáhali.

c) Fakultní  kravaty  a  košile:  ukázky kolovaly.  Přítomná reprezentantka  SKAS se
zeptala na fakultní mikiny – studenti by o ně měli zájem, rádi by si je i koupili.
Prod. M. Vlach uvedl, že zatím se o jejich pořízení neuvažuje, a zmínil i příčiny
(relativně  vysoká cena,  skladovací  prostory,  zřejmě  také  vyvstane  v roce  2018
nutnost vypsat na dodavatele propagačních předmětů výběrové řízení). Vedoucí
OMK plánuje sezvat počátkem roku 2018 vedoucí korespondenčních seminářů,
i toto lze prodiskutovat.

d) Zastupitelský úřad ČR v Tchajwanu nabídl pomoci  s propagací studia na MFF
UK, zřejmě na základě dohody o spolupráci. 

e) Partnerský program: o zapojení s firmou LEANCAT (prof. V. Matolín) se jedná,
v přípravném  stádiu  je  několik  dalších  smluv,  smlouva  s  firmou  CZ.NIC  je
připravena k podpisu.  Prod. M. Vlach uvedl,  že fakulta  by měla začít  budovat
partnerský  program v angličtině.  Tím se  vrátil  k potřebě  mít  právníka  znalého
angličtiny.

f) Nakladatelství Matfyzpress vydalo další publikaci, a to knížku Star Wars a věda,
viz:
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/164-star-wars-a-veda.html
Prod. M. Vlach nechal jeden výtisk kolovat.
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g) Veletrhy vzdělávání probíhají.

h) DOD: scházejí se požadavky z pracovišť, kromě jiného je nutné zajistit dostatečný
elektrický příkon v malostranské budově. Řešení našel fakultní energetik, náklady
ve výši asi 60 tis. Kč ponese rozpočet propagačního oddělení.

i) Setkání  dne  6.  11.  2017  od  10:00  na  RUK:  prod.  M.  Vlach  sdělil  pror.  M.
Králíčkové, že co se týká Juniorské univerzity, tak za MFF UK se zúčastní dr.
Tomáš Kekule a dr. Tereza Bártlová. Souvisí to s projektem OP VVV nazvaným
„Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů
ve VaV“, který začne od 1. 12. 2017 a v němž je pro každou fakultu počítáno
s kontaktní  osobou  v rámci  aktivity  KA4  „Strategické  nastavení  a  rozvoj
popularizace výzkumu a vývoje na UK“. Prod. M. Vlach hodlá najít maximální
možný průnik s akcemi, které MFF UK beztak pořádá/zajišťuje.

j) Děkan  jednal  dne  30.  11.  2017  s dr.  Martinem  Vítou  o  společném  pořádání
Svatomartinských  koncertů.  Dr.  M.  Víta  má o  spolupráci  s MFF UK i  nadále
zájem,  prostor  Refektáře  je  mimořádně  vhodný  pro  komornější  nástrojové
obsazení, např. pro klavír plus malé hudební těleso. KD tyto plány akceptovalo.
Děkan požádal tajemníka fakulty, aby finanční účtárna vystavila koncem letošního
kalendářního  roku  fakturu  na  platby  z 901,  vztahující  se  právě  k pořádání
koncertů v Refektáři (typicky jde o režijní poplatek 1000,- Kč).

7. RŮZNÉ

a) Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-
2020 pro rok  2018:  dne 30.  10.  2017 odpoledne poslal  děkanovi  kancléř  UK
k připomínkám,  s tím,  že  dokument  předkládá  rektor  UK  ke  schválení
univerzitnímu senátu na jeho jednání 10. 11. 2017. 
(Strategický záměr UK na 2016 – 2020 je na webu zde:

    https://www.cuni.cz/UK-6912.html )
Děkan tedy požádal, aby se kolegium k materiálu vyjádřilo během zasedání 1. 11.
2017. Po diskusi v kolegiu zformuloval děkan několik připomínek, které zaslal
kancléři UK dne 2. 11. 2017.
Stalo se po KD: Děkan ve stanoveném termínu zaslal panu kancléři připomínky
MFF vycházející z námětů členů KD.

b) AS UK na svém zasedání  dne 6.  10.  2017 rozhodl o zrušení  Arcibiskupského
semináře jako součásti Univerzity Karlovy s účinností ke dni 31. 12. 2017. Děkan
obdržel návrh dílčí změny Přílohy č. 1 Statutu UK (Organizační řád), případné
výhrady k němu lze poslat tajemnici Legislativní komise AS UK do 7. 11. 2017.
Kolegium žádné výhrady nemá. 

c) Setkání  děkanů  přírodovědných  fakult  univerzit:  děkan  MFF  UK  pozval  své
kolegy do Prahy na 9. a 10. listopadu 2017. Přizval ještě pror. J. Konvalinku a
prof. Z. Němečka, kvůli Metodice 17+. Členové KD mohou děkanovi poslat své
případné podněty pro diskusi v tomto grémiu. Děkan se účastníků zeptá mj. na
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jejich  zkušenosti  s koordinací  projektů  OP VVV  a  na  postupy,  jaké  v těchto
záležitostech používají. 

d) Předpisy fakulty schválené Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 23. 6.
2017 a na znamení toho podepsané předsedou AS UK jsou v oskenované podobě
v zabezpečeném  úložišti  kolegia  děkana,  tištěné  originály  jsou  založené,  po
dohodě s předsedou AS MFF UK doc. Z. Drozdem, na sekretariátě děkana.

e) KD akceptovalo shrnutí, co bude děkan předkládat Akademickému senátu fakulty
na jeho zasedání 15. 11. 2017.
i) Návrh závěrky k 30. 9. 2017.
ii) Návrh na převedení hospodářského výsledku fakulty ve schvalovacím řízení

za rok 2016.
iii) Informaci  o  záměru  děkana  změnit  obsazení  funkce  proděkana  pro

informatickou sekci: k 1. 1. 2018 uvolnit doc. Ondřeje Čepka a jmenovat
prof. Jiřího Sgalla.

f) Lhůty pro předkládání podkladů Akademickému senátu MFF UK jsou v nových
předpisech dvojí. Viz Jednací řád AS MFF UK.
Čl. 8, bod 2.: 9 dní před termínem zasedání. 
Čl. 14: 21 dní před termínem zasedání. Konkrétně podle Statutu MFF UK, Čl. 7,
bodu 1, to jsou.:
-   a)  návrh  děkana  na  zřízení,  sloučení,  splynutí,  rozdělení  nebo  zrušení

fakultních pracovišť;
-   b) návrhy vnitřních předpisů fakulty;
-   d) výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření fakulty;
-   e)  podmínky  pro  přijetí  ke  studiu  ve  studijních  programech

uskutečňovaných na fakultě;
-   f) návrhy na jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární

komise fakulty;
-   h)  návrh  strategického  záměru  fakulty  vypracovaný  v souladu  se

strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

Zasedání skončilo v 13:35 hodin. 

Zapsala:
T. Pávková
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