
 

 

Zápis z 6. schůze kolegia děkana konané dne 15. listopadu 2017 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

 

Omluven: 

V. Baumruk, O. Čepek (na dopolední část jednání), P. Hnětynka (na část 

jednání), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, 

J. Trlifaj (na dopolední část jednání), L. Skrbek, M. Vlach; na část jednání H. 

Nyklová (OP VVV) a zástupkyně SKAS P. Schmidtová. 

P. Kolman. 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) RUK poslal dne 7. 11. 2017 jménem pror. J. Royta e-mail týkající se závěrečných 

zpráv programů PRVOUK. Programy řešené na MFF UK byly schváleny bez 

připomínek.  

 

b) Předseda Grantové rady Univerzity Karlovy sdělil, že ke dni 19. 10. 2017 byli na 

návrh MFF UK jmenováni do oborové rady GAUK doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D., 

(sekce B – přírodní vědy, skupina FYZ) a doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D., 

(sekce B – přírodní vědy, skupina MAT).  

 

c) UNCE: RUK zaslal výsledný seznam projektů, které po projednání v Komisi 

programů pro podporu vědy na UK navrhla rektorovi Vědecká rada UK 

k realizaci. Jedná se o návrhy projektů Univerzitních center na léta 2018-2023 

určených k financování. Seznam byl dostupný na webu zde: 

https://www.cuni.cz/UK-8654.html 

Stanoviska komise k návrhům projektů UNCE jsou pro autorizované uživatele 

k dispozici na webu zde: 

https://veda.is.cuni.cz/ 

Protože se rektor UK rozhodl dát šanci většímu počtu projektů, než by odpovídalo 

vymezeným a Akademickým senátem schváleným finančním prostředkům, navrhl 

Vědecké radě UK všechny projekty s vynikajícím hodnocením plošně redukovat 

o 17 % a další projekty dodatečně navržené rektorem k financování podle pořadí 

stanoveného panely pak redukovat o 36 %. Řešitelé byli ze strany RUK přímo 

osloveni dotazem, zda jsou za těchto okolností ochotni doporučené projekty na 

svých fakultách realizovat.  

Rozpočet dvou projektů MFF UK, u nichž stanovisko komise explicitně 

nedoporučilo redukci, ale přesto dochází v roce 2018 k jejich 17% krácení, bude 

podle vyjádření pror. J. Konvalinky podpořen v plné, neredukované výši od 1. 1. 

2019. 

Proti stanoviskům komise se chtějí odvolat prof. P. Tůma a doc. I. Matolínová. 

Mají v tomto ohledu podporu vedení fakulty.  

 

https://www.cuni.cz/UK-8654.html
https://veda.is.cuni.cz/
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d) RUK velmi žádá o návrhy na cenu Wernera von Siemens za nejlepší výsledek 

základního výzkumu. KD souhlasilo navrhnout skupinu prof. J. Málka. Prod. V. 

Baumruk uváží, zda opakovat návrh na ocenění skupiny prof. P. Němce. 

 

e) KD vzalo na vědomí informace, které z porady proděkanů pro vědu, konané na 

RUK dne 13. 11. 2017, přenesl prod. J. Trlifaj. Týkaly se realizace univerzitního 

projektu k získání HR Award, dále nového systému hodnocení vědy na UK a také 

osudu projektů ERC.CZ.  

  

f) Prod. J. Trlifaj v kostce informoval o Dnech UK v Nizozemí, jichž se zúčastnil, 

a o poznatcích, které díky tomu získal.  

 

g) KD vzalo na vědomí informace prod. J. Trlifaje o jednání s novým francouzským 

atašé pro vědu a vysoké školy M. Wellhoffem týkajícím se možných společných 

vědeckých a PR-projektech pro rok 2018 (konference francouzských laureátů 

Nobelovy ceny v Praze na jaře 2018 aj.). Pan atašé by rád přispěl ke znatelnějšímu 

rozvoji styků s univerzitou/fakultou. Francouzští laureáti Nobelovy ceny za fyziku 

by mohli na fakultě vystoupit na kolokviu nebo pronést přednášku, plány zatím 

nemají přesnější obrys, jen časový odhad: červen 2018.   

 

h) Concordia University (Montreal, Kanada): RUK žádá fakulty o vyjádření 

k případné vědecké i pedagogické spolupráci, do 28. 11. 2017. OVZS obeslalo 

pracoviště fakulty.  

 

i) GAUK: podáno 111 nových projektů, přehledy budou k dispozici 16. 11., sekční 

proděkani dostanou přístup k projektům ve webapps. Termín na RUK je 23. 11. 

2017. Úhrnná čísla včetně dělení podle sekcí pošle prod. J. Trlifaj kolegiu e-

mailem. 

 

j) Visiting Professors (OP VVV): uzávěrka je 15. 11. 2017, na jedinou pozici na 

MFF UK se přihlásilo 25 uchazečů. Prod. J. Trlifaj pošle prod. O. Čepkovi data 

zájemců z informatických oborů. Na příští týden plánuje schůzku se sekčními 

proděkany I a M, aby společně udělali předběžný výběr.   

 

k) Ceny Neuron 2017 za přínos světové vědě získali v oboru informatika prof. P. 

Pudlák (MÚ AV ČR), v oboru matematika prof. V. Šverák (Univ. Minnesota) a 

v oboru fyzika prof. Martin Roček (SUNY).  Slavnostní předání je ohlášeno na 

6. 12. 2017.  

Stalo se po KD: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-12-neuron/ 

 

l) Uřad vlády ČR zveřejnil na svém webu publikaci mapující systém podpory vědy a 

výzkumu v České republice s názvem „Česká ulička do otevřené budoucnosti“, ve 

kterém MVDr. P. Bělobrádek jako bývalý hráč a trenér fotbalu vysvětluje 

současnou situaci v této oblasti s pomocí fotbalové terminologie.      

 

Děkan 

m) Nominace do Vědecké rady Univerzity Karlovy: návrhy, doplněné stručným 

životopisem (na jednu stranu A4, obsahem zaměřený na vědeckou činnost) má 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-12-neuron/
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děkan poslat JM do 15. prosince 2017. Navrženi mohou být jak členové 

univerzitní akademické obce, tak členové z řad významných představitelů 

akademické a vědecké komunity ČR. Poměr mezi interními a externími členy VR 

UK je 2:1. Pan rektor předpokládá přibližně stejný počet členů vědecké rady UK, 

jaký je v současné době, včetně zastoupení jednotlivých fakult. Sekční proděkani 

sdělí děkanovi své návrhy do 29. 11. 2017.  

 

n) Návrh fyzikální sekce na udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. 

Frankovi de Boerovi z University of Amsterdam předal prod. V. Baumruk se 

svým vřelým doporučením kolegiu děkana. KD souhlasilo s předložením návrhu 

vědecké radě fakulty.   

 

o) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu 

v oblasti technických věd za rok 2017 byla udělena prof. RNDr. Vladimíru 

Matolínovi, DrSc. Slavnostního předání ve středu 29. 11. 2017 v sídle Senátu 

Parlamentu ČR se plánuje zúčastnit děkan fakulty.  

 

p) Návrh na jmenování doc. Pavla Javorského profesorem je na programu zasedání 

VR UK dne 30. 11. 2017. Děkana při té příležitosti zastoupí prod. V. Baumruk.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty za ak. rok 2016/2017 - termín 

odevzdání na RUK: 15. 12. 2017. Zpracují prod. F. Chmelík a předsedkyně 

fakultní Komise pro studentskou anketu. Podle Opatření rektora č. 56/2017 zprávu 

„předkládá děkan akademickému senátu fakulty a rektorovi“. Výnos JM je zde: 

https://www.cuni.cz/UK-8404-version1-or_2017_56.pdf 

Děkan doporučil poslat zprávu současně JM i fakultnímu senátu. Kolegium ji 

dostane předtím, 13. 12. 2017.  

 

b) Celouniverzitní absolventské šetření – požadavek RUK poslaný dr. V. Šťastnou, 

dva úkoly byly termínované dnem 7. 11. 2017: kolegium informoval prod. F. 

Chmelík, o spolupráci požádal prod. M. Vlacha. Ten poskytl výsledky šetření 

mezi zájemci o studium (RUK žádal dostat informace, zda a jakým způsobem na 

fakultě probíhá či v minulosti probíhalo šetření mezi absolventy či zájemci o 

studium, např. použité dotazníky z minulých let, výsledky šetření 

apod.). Další úkol spočíval v určení kontaktní osoby, na kterou se RUK 

v otázkách ohledně šetření bude obracet a se kterou bude dále spolupracovat. 

Podle sdělení prod. M. Vlacha souhlasila dr. K. Šolcová Houžvičková stát se 

kontaktní osobou přes dotazníky. Prod. F. Chmelík prohovoří s doc. H. 

Valentovou požadavek vyplývající z Opatření rektora č. 56/2017, struktura zprávy 

o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách 

Univerzity Karlovy, účinné od 1. října 2017, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-8404.html 

        totiž hodnocení výuky také v doktorských studijních programech.  

 

https://www.cuni.cz/UK-8404-version1-or_2017_56.pdf
https://www.cuni.cz/UK-8404.html
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c) Soutěž o Cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci 

za akademický rok 2016/2017: doporučení komise, která návrhy posoudila na 

jednání dne 14. 11. 2017, poslal prod. F. Chmelík kolegiu e-mailem, na zasedání 

pak poděkoval komisi za její svědomitou práci. KD závěry komise beze změny 

přijalo. Výsledky soutěže vyhlásí děkan na zasedání VR MFF UK dne 6. 12. 

2017.   

Stalo se po KD:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-12-dekcen/ 

 

Prod. V. Kuboň 

d) Návrh podmínek pro přijetí do doktorského studia – definitivní znění bylo 

v předepsané lhůtě odesláno předsedovi a jednateli senátu fakulty. Prod. V. Kuboň 

podmínky současně konzultoval s RUK a vyslechl výhrady ke kapacitní 

podmínce; základním a jediným kritériem musejí být znalosti uchazečů. Podle 

děkana lze diskusi o navržených podmínkách započít hned na dnešním zasedání 

senátu, ostatně SKAS své připomínky už formulovala.   

 

e) Informaci prod. V. Kuboně o průběhu a závěrech dalšího ze série metodických 

setkání nad přípravou nové akreditace, tentokrát primárně věnovaného 

akreditacím bakalářských a navazujících magisterských programů, dostalo 

kolegium e-mailem. Seminář se uskutečnil na RUK dne 7. 11. 2017.  

 

f) Další metodický seminář, tentokrát k doktorským studijním programům, se bude 

konat v pondělí 27. 11. 2017 od 10:00 hodin v Modré posluchárně. Za MFF UK 

jsou připraveni zúčastnit se prod. V. Kuboň, prod. M. Rokyta, prod. V. Baumruk, 

František. Vedení UK bude zřejmě usilovat o určité sjednocení doktorských 

programů.  

 

g) Hodnoticí komise, navržená Národním akreditačním úřadem, pro posuzování dílčí 

části žádosti o institucionální akreditaci Univerzity Karlovy: prod. V. Kuboň 

sdělil vedoucímu Oddělení koncepce a akreditací RUK, že vedení fakulty nemá 

k navrženému složení komise výhrady. Vycházel při tom ze shodného stanoviska 

sekčních proděkanů. Doc. P. Kolman svou připomínku/povzdech poslal až poté, 

kdy prod. V. Kuboň vypravil odpověď na RUK.  

 

h) Oborová klasifikace závěrečné studentské práce – vkládání do SIS: diskuse se 

týkala toho, zda přiřazení práce k oboru/specializaci v SIS mají provádět sami 

studenti. Studijní informační systém tomu zatím technicky přizpůsobený není. 

Děkan jednal s dr. P. Hoffmannovou o používání protiplagiátorského systému 

Turnitin, o jehož nasazení na fakultách rozhodlo vedení UK. Vedení fakulty má 

k povinnému používání SW výhrady, děkan o nich informoval kancléře UK. RUK 

připravuje k  oborové klasifikaci závěrečných studentských prací a k jejich 

ukládání do SIS metodiku (patrně bude mít formu opatření rektora). Kolegium 

doporučilo, aby děkan vydal fakultní pokyn teprve po vydání univerzitního 

opatření. T: jaro 2018.  

 

Děkan 

i) Předsedkyně Studentské komory senátu napsala, že SKAS navrhuje jmenovat dva 

nové zástupce studentů do Komise pro studentské granty; jsou to: Mgr. Radek 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-12-dekcen/
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Hušek (4. ročník, doktorand, Informatika) a Mgr. Filip Roskovec (4. ročník, 

doktorand, Matematika). Předseda Rady pro udělování SFG prod. F. Chmelík 

návrh doporučil, sám ještě navrhl odvolat Mgr. Dušana Knopa. Kolegium změny 

kompletně schválilo.  

j) Úkoly ze zasedání VR MFF UK konaného dne 1. 11. 2017 

i)     Vědecká rada si přeje dostávat informace o všech podaných doktorských 

disertacích a o jejich dalším osudu – zda byly staženy, nebo obhájeny, nebo 

neobhájeny. Z: prod. F. Chmelík. Dále by VR ocenila statistické údaje, 

kolik doktorandů práci obhájilo a kolika se to nepodařilo. Prod. F. Chmelík 

připomněl, že VR dostávala takovou statistiku vždy v prosinci, tak jak si 

přál RUK dostávat statistické tabulky vyplněné a projednané právě 

vědeckou radou. RUK před časem od svého požadavku, aby tabulky 

projednala VR, upustil.  

Zde jsou údaje za akademický rok 2016/2017: 

Program Absolventi Zanechaní Neobhájení 

M 17 11 1 

F 42 22 2 

I 13 9 0 

Celkový počet 72 42 3 

    

Děkan k tomu uvedl, že VR by zřejmě uvítala údaje podrobnější, totiž 

v dělení podle oborových rad. V případech, kdy uchazeč sice obhájil, ale 

výsledek hlasování byl těsný, pokračuje VR ve své praxi zkoumat příčiny.  

 

ii)     Vědecká rada si přála vyhradit na některém ze svých zasedání po Novém 

roce 2018 čas na prodiskutování počtu studentů přijatých a zapsaných ke 

studiu na fakultě, za posledních alespoň 10 let. Užitečné bude porovnání 

s počtem maturantů – tyto údaje zajistí prostřednictvím OMK prod. M. 

Vlach. Na kolegiu bylo dohodnuto zařadit tento bod na jednání VR hned 

v lednu (3. 1. 2018), údaje zpracuje prod. V. Kuboň, velkou pomocí by mu 

mohla být data po léta shromažďovaná dr. M. Marešem. Informaci 

o výsledku podá prod. V. Kuboň na jednání KD dne 27. 12. 2017.   

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Tajemník informoval o projednání závěrky hospodaření MFF UK k 30. 9. 2017 

v Ekonomické komisi AS MFF UK, a to včetně bodů, které budou předmětem 

diskuse na jednání senátu 15. 11. 2017. 

 

b) Průběh veřejné zakázky na pořizování výpočetní techniky s využitím 

Dynamického nákupního systému prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

je v současné době ve fázi, kdy končí lhůta pro podávání nabídek a bude 

přistoupeno k testování systému několika objednávkami z vybraných pracovišť. 

Až do doby plošného zavedení na celé fakultě bude výpočetní technika 

pořizována dle Opatření rektora č. 27/2016 a navazujícího vnitrofakultního 

pokynu z 8. 11. 2016. 
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c) Vyrovnání za výuku pro Přírodovědeckou fakultu UK: HOSP vystaví pro PřF UK 

fakturu na částku 1.767.589,- Kč. Suma bude pak rozdělena mezi sekce takto:  

sekce fyziky:  385.620,- Kč 

sekce informatiky:  563.134,- Kč 

sekce matematiky:  818.835,- Kč. 

 

d) Společnosti WILMA bude umožněno natočit filmové záběry ve vestibulu 

trojského objektu poslucháren ve dnech 16. a 17. 12. 2017, za nájemné ve výši 

30.000,- Kč. 

 

e) Katedra tělesné výchovy požádala o přidělení částky ve výši 23.000,- Kč na 

pořízení cen u příležitosti pořádání sportovních soutěží a turnajů studentů MFF 

UK v roce 2018. Kolegium požadavek schválilo. 

 

f) Prof. J. Pokorný, organizátor Finále soutěže IT SPY požádal o poskytnutí 

refektáře s nájemným 1.000,- Kč. Kolegium žádosti vyhovělo. 

 

g) Tajemník pro informaci kolegia sdělil, které požadavky RUK musí v současné 

době vyřizovat:  

- dotazník týkající se postupů souvisejících s dodržování zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím; 

-   požadavek na zaslání dokumentace pro externí auditorskou firmu, kterou si 

UK najala, a to dokumentace velmi obsáhlé, protože tvořené údaji z oblasti 

ekonomiky a účetnictví, smluvních záležitostí, veřejných zakázek atd.  

-   požadavek na vykazování údajů z oblasti veřejných zakázek ve vazbě na 

Slovenskou republiku. 

 

h) Souhlas se sídlem spolku na adrese fakulty: vedoucí Právního odboru RUK 

napsal, že udělení souhlasu spadá do pravomoci vysoké školy, nikoli fakulty. 

Pokud by tedy fakulta takovou žádost dostala, postoupí ji na RUK. Souhlas se 

sídlem České společnosti aktuárů a Společnosti J. M. Marci udělilo před časem 

vedení fakulty po vyjádření kancléře UK, že tak smí učinit.  

 

Děkan 

i) Stanovisko k pracovním cestám zaměstnanců fakulty do Prahy při dlouhodobém 

pobytu mimo ČR je následující. 

i)   Je-li pracovník v hlavním pracovním poměru na MFF UK a vyjíždí do 

zahraničí na dlouhodobou pracovní cestu, vypisuje si CP na celou dobu 

pobytu, pracovník pobírá diety na celou dobu pobytu. V rámci tohoto CP se 

řeší i cesty zpět do ČR za krátkodobým účelem spojeným s hlavním 

zaměstnáním.  

ii)  Je-li pracovník na dlouhodobém zahraničním pobytu a tam je zaměstnán 

u zahraničního zaměstnavatele (a na MFF UK má buď zkrácený úvazek, 

nebo, v případě tvůrčího volna, plný úvazek), nevypisuje si CP ani se 

nestanovuje místo výkonu práce mimo ČR. Pracovník nepobírá diety. 

V případě krátkodobé cesty do ČR za účelem spojeným s úvazkem na MFF 

UK lze v mimořádných a dobře zdůvodněných případech zaplatit 

jízdenku/letenku fakturou resp. fakultní kreditní kartou (nikoliv osobní 

kreditní kartou zaměstnance); vlastní vozidlo nelze proplatit. CP se 



Kolegium děkana MFF UK dne 15. 11. 2017 
 
 
 

7 

 

nevypisuje. Cestovní pojištění za takový dlouhodobý pobyt je možno hradit 

ze zdroje MFF UK jen tehdy, má-li v daném roce pracovník celoroční 

pojišťovací kartu (na kterou sám také přispívá). 

 

j) Při zpracovávání dat pracovníků angažovaných v projektech OP VVV narazila dr. 

H. Nyklová na případy kumulace DPČ. Tajemník upozornil, že DPP ani DPČ 

nemají být uzavírány na stejnou činnost jaká je daná popisem práce k pracovní 

smlouvě, a současně uvedl, že systém WhoIs případné nežádoucí kumulace DPČ 

neregistruje. Děkan požádal, aby vedoucí zaměstnaneckého oddělení věc prověřil 

a zmapoval případné nedostatky.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ alias „nábyteček“: 

kolegium probralo sebrané požadavky a náměty, jak je sepsala a na zasedání 

kolegia komentovala dr. H. Nyklová. Nakonec se sešlo požadavků více než dost. 

Dr. H. Nyklová vypracuje ve smyslu závěrů KD kompletní tabulku a pošle ji do 

konce týdne kolegiu k připomínkám. Současně sdělí na RUK - Ing. J. 

Bělonožníkovi a v kopii pror. J. Hálovi - že fakulta se hodlá do projektu zapojit, 

ale potřebuje znát podmínky výběrového řízení. Prod. O. Čepek uvedl, že nyní, 

kdy se o projekt probudil tak silný zájem, to vypadá pro informatickou sekci na 

podíl 8 z 16, kdežto posledně měla sekce I, a on ji v tom smyslu informoval, 12 ze 

16.    

 

b) Rekonstrukce kotelny v Troji je nevyhnutelná, prod. L. Skrbek učiní v tomto 

ohledu potřebné kroky. KD mu k tomu dalo souhlas.  

 

c) V areálu Troja byla dokončena, na vrub prostředků fyzikální sekce, rekonstrukce 

služebního bytu po bývalém energetikovi fakulty. Jejím výsledkem jsou dvě 

garsoniéry, které budou sloužit k ubytování zahraničních hostů fakulty a budou 

provozovány ve stejném režimu jako byty v Karlíně. S jejich uvedením do 

provozu se počítá k 1. 12. 2017, tajemník vydá příslušnou směrnici upravující 

pravidla ubytování včetně ceníku. KD vzalo informaci na vědomí a nemělo 

námitky ani proti tomu, aby obrazy, která visely v chodbě před malostranským 

Refektářem, sloužily k výzdobě nových bytů.  

Stalo se po KD: Směrnice tajemníka č. 1/2017, o zajišťování ubytování 

v prostorách MFF UK, je na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1701.htm 

Děkan připomněl někdejší dohodu s vedením UK ohledně přednostního práva 

MFF UK na pronájem bytů v prostorách bývalé koleje v Petrské ulici. Podle 

dostupných informací rekonstrukce koleje ještě nedospěla tak daleko, aby fakulta 

mohla úmluvu uplatňovat, byty nejsou hotové.  

 

d) Smluvní výzkum (navazuje na bod 5. a) zápisu z 1. 11. 2017): prod. L. Skrbek 

informoval o svém jednání s Ing. D. Lankovou a Ing. B. Joudalovou, shrnul objem 

financí získaných letos za smluvní výzkum; získané prostředky umožňují najmout 

pracovní sílu, na daný objem práce by mělo stačit půl pracovního úvazku. Prod. L. 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1701.htm
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Skrbek urgoval, že OVZS stále nedodalo požadovaný manuál; kol. K. Gáliková je 

v zahraničí. 

 

e) Správa budov splnila plán akcí na rok 2017, instalace výtahu v Troji je ve finiši.  

 

f) Prod. M. Rokyta doporučil, aby do plánu stavebních akcí na rok 2018 byla 

zařazena kompletní revize omítek stropů ve všech chodbách karlínské budovy, a 

to proto, že v jedné z nich minulý týden spadl poměrně velký kus omítky.   

 

g) Rozšíření prostor fakulty: kolegium tichým souhlasem schválilo vyžádat studii 

půdní vestavby na Karlově a jejího využití, včetně znaleckého posudku.  

 

Doc. C. Matyska 

h) Mezinárodní mobilita – vypsání výběrového řízení (konkursů) na post-docs zajistí 

sekční proděkani, jako vhodný termín se jeví leden 2018, s předpokladem nástupu 

na podzim 2018. Protože jde o celouniverzitní projekt, je žádoucí určit za fakultu 

jednu kontaktní osobu, která se postará o administrativní záležitosti s projektem 

spojené. Prod. J. Trlifaj určil vedoucí OVZS.  

 

i) Projekt na mezisektorovou spolupráci (řešitel: prof. V. Matolín, objem prostředků 

necelých 73 mil. Kč) byl podán 14. 11. 2017. 

 

j) Excelentní výzkum - projekt CEFMAT prof. J. France získal v hodnocení 226 

bodů z 250 možných. Prof. J. Franc se bude odvolávat, v případě úspěchu může 

dostat ještě 3 body. Jde o projekt mezi fakultními projekty nejmasivnější (395 mil. 

Kč). 

 

k) Harmonogram výzev OP VVV na r. 2018: kolegium prodiskutovalo strategii 

fakulty.  

 

l) Ing. B. Joudalová hledá spolupracovnici do RFS, s datem nástupu k 1. 2. 2018.  

 

m) Potřeba nových administrátorek/administrátorů pro projekty OP VVV trvá!  

Například pro projekt dr. M. Dopity (zatím projekt administruje dr. Z. 

Bubeníková) a pro projekt poslucháren (náhrada za Mgr. E. Šauerovou). 

 

n) Přání kvestorky UK, aby se fakulta pokusila uhradit ještě určité náklady 

v univerzitním projektu ERDF, není možné vyhovět. Prod. V. Baumruk připomněl 

stanovisko MŠMT, že náklady vzniklé před započetím projektu nejsou uznatelné 

a rovněž nelze účtovat náklady zpětně. RUK patrně touto informací nedisponoval. 

Odpověď na RUK pošle doc. C. Matyska.  

 

Doc. P. Hnětynka 

o) KD vzalo na vědomí, že doc. P. Hnětynka zorganizoval schůzku správců 

fakultních počítačových domén a prodiskutoval s nimi mj. budoucnost stávajícího 

studentského úložiště dat, včetně úvah o projektu, ze kterého by mohl být upgrade 

úložiště financován.  
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p) Ochrana osobních údajů (GDPR): doc. P. Hnětynka očekává, že za 14 dní by 

mohl mít shromážděné údaje z pracovišť. 

 

q) Spolek Matfyz Alumni: prod. M. Vlach připomněl, že spolek má vlastní IČO, a 

tak se prof. Z. Němeček nebo dr. Karolina Houžvičková Šolcová patrně obrátí na 

doc. P. Hnětynku kvůli databázi členů spolku.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Děkan jmenoval, na návrh sekčního proděkana doc. M. Rokyty, komise pro 

výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků a 

obsazení funkcí vedoucích pracovišť v matematické sekci fakulty.  

 

b) Dílčí změna Vnitřního mzdového předpisu (č. j. 369/2017, UKRUK/34885/2017-

1): návrh poslala tajemnice Legislativní komise AS UK, připomínky lze poslat do 

pravého poledne 1. 12. 2017.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Zajištění hromadné korespondence najmutím profesionální firmy má své klady 

(zpětná vazba) i své zápory (pro vyvěšení na víceletých gymnáziích není 

oboustranný informační plakát šikovný). PRASE zaznamenalo pokles počtu 

řešitelů z 210 na 70.  

 

b) Fakultní kalendář na rok 2018 – Nesmrtelní: výtvarný návrh od akad. malíře Z. 

Netopila, inspirující se volně stým výročím založení Československa, koloval.  

 

c) Do univerzitního projektu na získání HR Award jsou zahrnuty také propagační 

aktivity jako Juniorská univerzita (JUK, e-JUK), ScienceSlam atd. Protože MFF 

UK se od samého počátku k účasti v projektu nehlásila, ba naopak, považuje 

nynější výzvy RUK k odevzdání těch či oněch dat a podkladů a ideových nápadů 

a účasti či organizování školení nikoli za úkol, ale za volnou nabídku případně se 

na věci podílet. Děkan doporučil seznámit s nabídkou Studentskou komoru 

fakultního senátu, nechť uváží proškolení aktivních a k tomu ochotných mladých 

kolegyň a kolegů. Z: prod. M. Vlach.  

 

d) Prod. M. Vlach referoval o velmi příznivém dojmu, jaký v něm vyvolala návštěva 

areálu FF UK v Hybernské ul. č. 4.  Pokud by se pro fakultu našla reálná možnost 

přenést část propagačních aktivit do prostor v Hybernské ulici, dal by jí přednost 

před uvažovanou lokací v Troji, kvůli snadné dostupnosti a atraktivitě centra 

Prahy. MFF UK a PřF UK by se mohly podílet na univerzitním Science Centru.  

 

e) Rotunda sv. Václava v pořadu ČT Toulavá kamera: autoři programu plánují 

natáčet rotundu v lednu 2018. 
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f) IdeaSquare: námět dr. T. Sýkory. Prod. M. Vlach o něm předběžně hovořil 

s děkanem a prod. V. Baumrukem.   

 

g) Prod. M. Vlach se 15. 11. 2017 sejde s prof. F. Plášilem a dalšími reprezentanty 

softwarových oborů informatické sekce fakulty, aby s nimi prodiskutoval 

spolupráci na poli propagace. 

 

h) SKAS fakulty se chce sejít 15. 11. 2017 odpoledne s prod. M. Vlachem a probrat 

s ním své názory na kvalitu prezentace MFF UK na veletrzích vzdělávání. Prod. 

M. Vlach v této souvislosti seznámil kolegium s novinkami z propagačních sfér 

UK (příslušné oddělení bude personálně rozšířeno; plánuje se inovace veletrhu 

Gaudeamus; přednost má centrální uniformní pojetí účasti fakult na veletrzích; 

případné emancipační snahy si fakulty musejí hradit ze svého rozpočtu). Prod. M. 

Vlach se smutkem konstatoval, oč vydařeněji se při příležitosti veletrhů 

vysokoškolského vzdělávání představuje veřejnosti ČVUT. 

 

i) Fakultní školy: jako zástupci MFF UK se veletrhu VŠ ve škole v Panské ul. 

zúčastní pánové Bc. J. Suchomel a Bc. Jakub Arnold.   

 

j) Digitální hra Attentat 1942, navazující na hru Československo 38-89, se dostala 

do finále soutěže Game Development 2017. 

 

k) Ples MFF UK se bude konat dne 8. 3. 2018.  

 

l) Nový fakultní web: blíží se testování redakčního systému.  

 

m) Univerzita Karlova pořádá 28. 11. 2017 Veletrh Absolvent, za MFF UK se ho 

zúčastní dr. K. Houžvičková Šolcová. Informace o akci na webu zde: 

http://veletrhabsolvent.cuni.cz/ 

 

n) Spolupráce s firmami: na 22. 11. 2017 je zorganizovaný slavnostní podpis 

smlouvy se společností CZ-NIC. Smlouva s pojišťovnou Kooperativa už je 

podepsaná. Ing. B. Joudalová jednala s CPPT, zda by Centrum mohlo poskytovat 

fakultě právní rady, ve vztahu k smluvnímu výzkumu a firemní spolupráci. 

Jednoznačnou odpověď zatím nedostala.  

 

o) Zodpovědní pracovníci RUK prosazují, aby informace o studiu v angličtině byly 

obsahem jedné společné univerzitní brožury. Věc je posud ve stádiu, kdy MFF 

UK dodává vyžadované podklady. 

 

p) Univerzita Karlova se zapojila do Týdne vědy a techniky AV ČR. Svůj vklad 

přinesla i MFF UK, besedou na téma Umělá inteligence dnes a zítra, kterou 

zajistili prof. R. Barták, dr. D. Obdržálek, dr. K. Veselovská. Viz např. tyto 

odkazy: 

https://www.cuni.cz/UK-6494.html 

https://www.youtube.com/watch?v=d8yO_bIm_Fc 

 

q) Dne 14. 11. 2017 se konala schůzka spolku Matfyz Alumni. K podpoře spolku 

schválilo kolegium: i) vymezit 30 míst na koncerty pořádané fakultou v Karolinu 

http://veletrhabsolvent.cuni.cz/
https://www.cuni.cz/UK-6494.html
https://www.youtube.com/watch?v=d8yO_bIm_Fc
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(první příležitost bude v dubnu 2018); ii) vhodně prezentovat spolek při 

promocích absolventů fakulty, nenásilným předáním informačního letáčku při 

registraci. 

 

r) K propagaci vědeckých poznatků: doc. C. Matyska nabídl poskytnout podklady 

pro článek o zřejmém důsledku nedávného podzemního nukleárního výbuchu 

v severní Koreji: 8 minut po výbuchu se sesula hora.   

 

s) Prod. M. Vlach konstatoval, že rozpočet na propagaci zřejmě nepokryje všechny 

letošní výdaje OMK.   

 

t) KD vzalo na vědomí tiskovou zprávu UK o akcích ke Dni studentstva.   

 

u) Přítomná reprezentantka Studentské komory AS tlumočila přání SKAS, aby byly 

obnoveny někdejší děkanské čaje.   

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Plán schůzí KD po 1. lednu 2018 viz: 

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

 

b) Z RUK byla doručena pozvánka na „Diskuzní večer na Univerzitě Karlově“ ve 

čtvrtek 16. 11. 2017 v 18:30 v Kampusu Hybernská 4, Praha 1. Akce se váže 

k Roku demokracie a humanity, účastníci mohou klást otázky jako Jaký je smysl a 

úloha médií, Co je to ta „vyváženost“, A jaká je vůbec budoucnost novinářů … 

Pozvání využijí proděkan pro PRopagaci a vedoucí OMK. 

 

c) Konference k 25. výročí založení Centra pro otázky životního prostředí UK 

„Univerzity a udržitelný rozvoj“: koná se ve Vlasteneckém sále Karolina, 21. 11. 

2017. Děkan obdržel z RUK informaci, která budila dojem, že je osloven jako 

přihlášený účastník. Patrně šlo o administrativní nedorozumění, protože s účastí, 

s ohledem na své pracovní povinnosti, nepočítá. Ani žádný z členů KD se na 

konferenci nepřihlásil.   

 

d) Děkan namátkou vybral několik příkladů postupů a práce rektorátu UK, které si 

nezaslouží pochvalu, a uvedl je při osobním setkání panu kancléři UK. Učinil tak 

- aniž jmenoval konkrétní pracovníky RUK - proto, aby doložil, že ke kritice jsou 

důvody. Vedení UK se domnívá, že s činností univerzitního aparátu panuje 

všeobecná spokojenost. Spokojený dojem narušuje svými výhradami údajně 

pouze jedna z fakult univerzity soustavně a MFF občasně.  

 

 

Zasedání skončilo v 15:16 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

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

