
 

 

Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 13. prosince 2017 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

Omluven: 

V. Baumruk, O. Čepek, P. Hnětynka (od 10:30 hodin), F. Chmelík, J. Kratochvíl, 

V. Kuboň (do 13:29 hodin), A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. 

Skrbek, M. Vlach. 

P. Kolman. 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 

V 10:30 se dostavili doc. P. Hnětynka a P. Schmidtová, zástupkyně SKAS. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Informace z porady proděkanů pro zahraniční styky, která se konala 7. 12. 2017 

na RUK. 

i)     MZV zrušilo visa pointy na velvyslanectvích, není jasné, zda a co je nahradí. 

MV zostřilo postup vůči zahraničním studentům, nedávno kvůli nesprávným 

vízům vyhostilo z ČR několik ukrajinských studentů.  

ii)      Kreditová mobilita na UK se pomalu rozjíždí, v lednu 2018 bude v rámci 

této mobility na MFF UK např. hostovat prof. Ishchuk z Ivan Franko Nat. 

Univ. Lviv.  

iii)     Cotutelle (doktorát pod dvojím vedením) má na RUK nově na starosti pror. 

M. Králíčková a studijní odbor RUK.  

iv)     Příprava Dnů UK v Itálii v r. 2018: RUK požádal dostat, opět ve velmi 

krátké lhůtě, informace o spolupráci MFF UK s italskými pracovišti.  

 

b) Spolupráce s Nadací pro podporu talentů Karpatské kotliny: návrh maďarsko-

anglického znění poslal prod. F. Chmelík celému kolegiu a vedoucí OVZS. 

Smlouva nepředpokládá ze strany MFF UK žádné hmotné závazky, její případné 

naplnění je za fakultu ochoten zaštítit doc. K. Máthis z KFM. Doc. P. Kolman se 

k věci vyjádřil kladně. Prod. J. Trlifaj spolupráci podporuje též, ale upozornil KD, 

že text smlouvy je naprosto nestandardní a v anglické verzi i místy 

nesrozumitelný. Ve spolupráci s prod. F. Chmelíkem připraví jeho standardní 

verzi, která bude jen v angličtině. 

 

c) Po vyhodnocení četných masových návštěv UK z ČLR v roce 2017 dal RUK 

fakultám k dispozici pro případné použití na fakultní úrovni svůj formulář VISIT 
REQUEST FORM  pro zahraniční delegace navštěvující RUK, na základě kterého 

RUK posuzuje vhodnost přijetí delegací. Univerzitní delegace jsou zkoumány i 

podle umístění jejich univerzit v mezinárodních žebříčcích. Zástupci delegací 

musejí formulář odevzdat/doručit na RUK 14 dnů před počátkem návštěvy. Ve 

formuláři se požadují podrobnosti o složení delegace s tím, že členů delegace je 

standardně nejvýše 5.   
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d) Odkaz na oficiální webový dokument o životě evropských studentů – šetření 

Eurostudent VI v České republice bylo zaměřené na postoje a životní podmínky 

vysokoškolských studentů, proběhlo v řadě evropských zemí; dotazník vyplnilo 

16653 studentů z ČR. Více zde:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/eurostudent-vi   

 

e) Prod. J. Trlifaj poslal členům KD přehled o úspěšnosti žadatelů z MFF UK 

v soutěži o nové projekty GAČR. Mimořádný úspěch v tomto ročníku 

zaznamenala matematická sekce, jejíž celková úspěšnost byla 71,43 %.  

 

f) Spolupráce s kanadskou Concordia university v rámci programu Erasmus 

Mundus: z pracovišť fakulty nikdo neprojevil zájem, lhůta pro event. reakci je 

prodloužena, informaci poslala vedoucí OVZS. 

 

g) Dne 1. ledna 2018 se stane účinným Opatření rektora č. 74/2017, Statut Komise 

pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-8713.html 

Tato komise má být pětičlenná (pozor, nezaměňovat s již existující sedmičlennou 

Etickou komisí UK!), není zatím jmenovaná. V Čl. 6 nového výnosu (přechodná a 

závěrečná ustanovení) je předepsáno, že „Děkani a ředitelé dalších součástí, které 

se zabývají výzkumem, jsou povinni zřídit fakultní komisi pro etiku ve výzkumu 

či se připojit k oborové komisi pro etiku ve výzkumu do šesti měsíců od nabytí 

účinnosti tohoto opatření. V případě, že taková, či obdobná komise již existuje, 

jsou její členové povinni vykonávat svou činnost v této komisi v souladu s tímto 

opatřením.“  

 

h) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že z rodinných důvodů odchází 

z OVZS paní M. Juriga, M.A. Vzhledem k tomu, že agenda smluvního výzkumu 

bude brzy z OVZS vyňata, nevidí KD důvod pro hledání personální náhrady za 

kol. M. Jurigu; své úkoly by oddělení mělo zastat i bez nové síly. Prod. J. Trlifaj 

upozornil, že i ,,nesmluvní“ agenda OVZS stále narůstá (RUK např. nově 

požaduje výraznější angažovanost fakult v systému výběru a podpory žadatelů 

o ERC granty), a doporučil KD se k otázce vrátit na některém zasedání počátkem 

roku 2018, OVZS k tomu připraví podrobné podklady.   

 

i) OP VVV – ESF projekt Visiting Professors: výběrové řízení se připravuje na 

leden 2018, prod. J. Trlifaj informoval o potenciálních uchazečích, prod. M. 

Rokyta sdělil, že většina preferuje nástup od 1. 9. 2018. Děkan doporučil 

projednat užší výběr kandidátů ještě s radou programu Progres v matematické 

sekci. Z: prod. J. Trlifaj. (Stalo se po KD: užší výběr pěti žadatelů do 2. kola byl 

proveden v součinnosti se všemi členy Rady programu Progres Matematika, 

výběrové řízení na MFF UK bylo vypsáno 29. 12. 2017 s uzávěrkou přihlášek dne 

31. 1. 2018.)   

 

j) Metoda získávání/zasílání doporučujících dopisů k profesorskému jmenovacímu 

řízení: o věci debatovali děkan a prod. J. Trlifaj, tématu se dotkla také VR fakulty. 

Děkan předestřel tři možnosti: i) uchazeč o jmenování profesorem dodá jména a 

kontaktní adresy profesorů „svého“ nebo příbuzné oboru, kteří by mohli napsat 

odborné stanovisko, a děkan/proděkan pro vědu si cestou OVZS stanoviska 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/eurostudent-vi
https://www.cuni.cz/UK-8713.html
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vyžádá; ii) uchazeč o jmenování profesorem přiloží ke své žádosti o zahájení 

jmenovacího řízení dvě doporučující stanoviska; iii) uchazeč o jmenování 

profesorem sám požádá o napsání stanovisek, ale nechá je zaslat na adresu 

děkana/proděkana pro vědu na děkanát. Všechny tři možnosti by byly součástí 

instrukcí pro uchazeče na webové stránce OVZS. V diskusi připomněl prod. J. 

Trlifaj, že podle Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK 

je stanoveno, že „Je-li řízení zahajováno na návrh uchazeče, musí být k návrhu 

přiloženo písemné doporučení alespoň dvou profesorů téhož nebo příbuzného 

oboru“, a proto by rád znal stanovisko pror. A. Gerlocha nebo JUDr. Ing. J. Staši, 

zda jsou možnosti sub i) a iii) legislativně přijatelné.  Názor doc. J. Staší zjistí 

děkan. V diskusi se přiklonili prod. J. Trlifaj, prod. V. Baumruk a doc. C. Matyska 

k variantě sub iii).  

 

Děkan 

k) Nominace na udělení Výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae: lhůta 

pro podání návrhů na RUK vyprší 31. 1. 2018, návrh musí projednat vědecká rada 

fakulty (bude zasedat 3. 1. 2018). Kolegium se shodlo na celkem 4 návrzích. 

Fyzikální sekce navrhuje profesory P. Němce a Z. Němečka, matematická sekce 

prof. Z. Strakoše a informatická sekce prof. J. Nešetřila. Zpracované návrhy 

pošlou sekční proděkani na schůzi KD 27. 12. 2017.   

 

l) Setkání řešitelů projektů Primus s vedením UK dne 8. 1. 2018, 10:00 hodin: 

k účasti se zaregistroval děkan fakulty, připravují se k tomu proděkani J. Trlifaj a 

V. Baumruk.   

 

m) Prod. J. Trlifaj sdělil, že z RUK byly doručeny „Dohody o přidělení finančních 

prostředků z rozpočtu Univerzity Karlovy a jejich využití na činnost UNCE.“ 

Finanční nároky na léta 2019 a následující napíší předkladatelé v plné, původně 

navrhované, výši; 17% redukce prostředků se týká jen roku 2018.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Návrhy na udělení studentských fakultních grantů (SFG): Rada pro SFG zasedala 

12. 12. 2017, její doporučení poslal prod. F. Chmelík kolegiu e-mailem. Kvalita 

návrhů roste včetně formálního zpracování. Rada navrhla zamítnout jen jeden 

návrh, a to proto, že projekt neodpovídá charakterem SFG a v případě splnění by 

mohl být oceněn jiným druhem stipendia. KD akceptovalo předložené návrhy 

beze změny.  

 

b) Hodnocení výuky studenty (studentská anketa) - zpráva pro RUK: za významného 

přispění dr. K. Šolcové, prod. M. Vlacha, doc. H. Valentové a garantů studijních 

programů vznikla zpráva ve tvaru předepsaném rektorátem. KD ke zprávě nemělo 

připomínky a pověřilo prod. F. Chmelíka, aby ji poslal jak na RUK (T: 15. 12. 

2017), tak Akademickému senátu fakulty.   

 

c) Návrh na personální změnu v rozvrhové komisi fakulty: předseda komise dr. D. 

Bednárek navrhl, aby agendu dr. Vojtěcha Hanzala převzala dr. Jaroslava Piešová 
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z KVOF. Návrh vychází z dohody obou jmenovaných pracovníků. KD návrh 

schválilo, děkan změnu provede s účinností od 1. ledna 2018.   

 

d) Zápisky z „čaje“ se členy SKAS dne 7. 12. 2017 poslal děkan celému kolegiu. Na 

zasedání zmínil dva požadavky studentských zástupců: pítka a 

odpočinkové/klubové prostory podobné karlínskému respiriu, obojí se váže 

hlavně k budovám na Karlově a na Malé Straně. Prod. V. Baumruk připomněl, že 

na chodbě u FÚUK v budově Ke Karlovu 5 jsou instalovány stolky a židle, velmi 

dobře vhodné ke spočinutí; mohou být rozmístěny i po ostatních patrech, pokud 

s tím ovšem budou srozuměni vedoucí dotčených pracovišť v budově. Prod. O. 

Čepek uvedl, že v malostranské budově by mohla vzniknout čítárna/respirium na 

místě současné knihovny, ale teprve tehdy, až bude stát v Troji nový pavilon a 

bude možné do něj malostranské oddělení knihovny přestěhovat. Možná by šlo 

knihovnu umístit na přechodnou dobu do podzemních prostor (do trezoru); děkan 

požádal prod. O. Čepka, aby spolu se svým nástupcem ve funkci proděkana prof. 

J. Sgallem věc vedl v patrnosti a prohovořil reálné možnosti se SKAS. 

Otázku týkající se šíření informací o zrušení výuky zodpověděl prod. F. Chmelík 

kolegiu e-mailem, na přání děkana přepošle svou odpověď Studentské komoře 

AS. (Imatrikulace: studenti prvního ročníku jsou informováni o termínu 

imatrikulace a zrušení výuky pro tento den již u zápisu v rámci seznámení 

s harmonogramem. V letošním roce, kdy byla imatrikulace 31. 10., šel 5. 10. 

studijním proděkanem podepsaný informační oběžník opět všem prvákům. Toto 

sdělení bylo týž den zasláno všem abonentům elektronické nástěnky a v rámci 

toho i všem pracovištím.  

DOD: organizace DOD byla stanovena Příkazem děkana č. 7/2017 a o tomto 

příkazu byla informována všechna pracoviště fakulty. Pokud jde o studenty, má 

OMK možnost poslat zprávu elektronickou nástěnkou; této možnosti zatím 

nevyužívá. STUD může, na požádání organizátorů, informační oběžníky zaslat.  

Bakalářské promoce magisterských studentů: výuka se neruší, je to na dohodě 

studentů a pedagogů. 

Možností vyznačit zrušení výuky v SIS se před časem zabývalo vedení fakulty, 

pokrok není prod. F. Chmelíkovi znám.) 

 

Prod. V. Kuboň 
e) Návrhy na dílčí změny v univerzitních studijních předpisech: připomínky poslal 

na RUK prod. V. Kuboň. Jedna z nich se týkala se harmonogramu přijímacího 

řízení (zavedení tzv. druhého přijímacího řízení do doktorských studijních 

programů) – obsahovala návrh posunout termíny podávání přihlášek do 15. nebo 

31. 1. 2019 a zápis na 1. 4. 2019, aby byla ponechána dostatečná doba na vypsání 

tématu a získání uchazečů.   

 

f) Požadavek fakultního AS, aby jeho Studijní komise byla seznámena s postupem 

prací na přípravě akreditace, je plněn.   

 

g) Akreditace 

i) RUK zpřístupnil modul akreditace pro RVH a NAÚ v SIS, bude následovat 

zpřístupnění v programu Tajemník. Práva přístupu budou „silnější“ než 

dosud, oprávněná osoba bude mít přístup - např. do předmětů - až do roku 

2023. Z tohoto důvodu kolegium doporučilo pečlivě vybrat okruh 
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vyvolených a zodpovědných; bezesporu k nim budou patřit sekční 

proděkani.  

ii) Děkan se zúčastnil jednání VR MUNI, podělil se s KD o své poznatky stran 

zamýšleného postupu Masarykovy univerzity ohledně reakreditace 

studijních programů. MUNI je ovšem jiná vysoká škola. Na UK vidí prod. 

V. Kuboň (a konzultace s dr. Smrčkou ho v tom upevnila) jako řešení přidat 

do nově akreditovaných programů studijní plány na dostudování.  

iii) V souvislosti s přípravou akreditace upozornil prod. V. Kuboň na některé 

originální nápady pracovišť. Jako příklad uvedl návrh z informatické sekce, 

aby si studenti bakalářského studia „vyzkoušeli“ v rámci bloku povinně 

volitelných předmětů jeden předmět ze studia magisterského. Po krátké 

diskusi se kolegium shodlo na stanovisku, že tato úprava je nepřípustná, 

takový „test“ zdatnosti studenta by byl možný jedině mezi volitelnými 

předměty.  

 

Prod. M. Vlach 

h) Časopis Týden opět připravuje žebříček VŠ po jednotlivých fakultách. 

Koordinovat bude vedoucí OMK. Prod. M. Vlach poprosil příslušné proděkany 

(resp. oddělení v jejich agendě) o součinnost při přípravě podkladů. Údaje je 

nutné zaslat přímo do redakce časopisu (v kopii na RUK) do 14. ledna 2018.  

 

i) Kolegium vzalo na vědomí informace z nedávného košického veletrhu vzdělávání 

(aktivity „Východ není exit“, vývoj počtu studentů v Košickém kraji, akreditace 

učitelských oborů, motivační stipendia od vlády SR atd.). Kolegium nebylo proti 

spolupráci fakultních KDM a KDF se slovenskými pracovišti v rámci programu 

Erasmus+ pro studenty učitelství. Zprostředkuje prod. M. Vlach.  

 

j) Kolegium prodiskutovalo náměty prod. M. Vlacha na možné změny 

v podmínkách přijímacího řízení na MFF UK. Shodlo se na tom, že fakulta se 

stále cítí být elitní školou, a proto zatím nebude volit cesty, po jakých se ubírají 

některé jiné školy (např. motivační stipendia pro zájemce o studium). Rovněž 

setrvá u konání přijímacích zkoušek, podle návrhu příslušných sekcí.  

 

k) Návrhy z RUK - celouniverzitní dotazníková šetření. 

i) Šetření o přijímacích zkouškách, max. 6 až 7 otázek: prod. F. Chmelík 

nepovažuje navržené šetření za vhodné, protože korektní průběh přijímací 

zkoušky nemají narušovat žádné vedlejší přidávané akce, navíc mu 

navržené otázky připadají jako návodné pro případné odvolání neúspěšného 

adepta. 

ii) Šetření pro absolventy: připomínky k univerzitnímu návrhu zpracovávají 

Ing. B. Joudalová a dr. K. Šolcová, už teď jich mají sepsaných několik stran 

(samotný dotazník čítá 19 stránek), a to připomínek nikoli marginálního 

významu. Dotazník předpokládá ztotožnění s profilem v SIS nebo vyplnění 

údajů o studiu, což by znamenalo ztrátu anonymity respondenta; přitom 

dotazník obsahuje dotazy na výši platu apod. Dotazník nepočítá s variantou, 

že absolventi jsou už během studia zaměstnaní apod. Termín pro odevzdání 

stanovil RUK na 18. 12. 2017. Z: dr. K. Šolcová.  
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Návrh na rozdělení zisku za rok 2016: Rozšířené kolegium UK schválilo 

rozdělení zisku za rok 2016, Matematicko-fyzikální fakultě byl přiznán limit 

přídělů do fondů ve výši 15 996 056 Kč. Ing. D. Lanková navrhuje přidělit do 

dílčího fondu FRIM 11 996 056 Kč a do dílčího fondu provozních prostředků 

4 000 000 Kč. Návrh bude postoupen ke konečnému schválení Akademickému 

senátu MFF UK. 

 

b) Kolegium děkana schválilo návrh Příkazu děkana č. 10/2017, rozpočtové 

provizorium. 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik10.htm 

 

c) Kolegium děkana schválilo Směrnici tajemníka č. 2/2017, o poskytování 

příspěvku na stravování zaměstnanců, s tím, že před vydáním směrnice projednají 

tajemník a vedoucí HOSP se zástupci Ekonomické komise AS MFF UK tu část 

výnosu, která se týká stravování v menze, a s tím související daňovou 

problematiku.  

Stalo se po KD: Ekonomická komise senátu s projednávanou pasáží souhlasila, 

současně byla věc projednána i s Kolejemi a menzami UK. Směrnice je na webu, 

viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1702.htm  

 

d) Zavedení elektronických výplatních pásek: je vydán Pokyn tajemníka č. 3/2017, 

viz:  

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1703.htm 

 

e) Byl schválen a vydán Pokyn tajemníka č. 4/2017, zřízení „Oddělení propagace a 

mediální komunikace“ a „Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství“, 

viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1704.htm 

 

f) Kolegium schválilo návrh Příkazu děkana č. 9/2017, dislokační výměr, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik09.htm 

 

g) Tajemník informoval o nabídce odboru veřejných zakázek UK připojit se 

k veřejné zakázce na pojistné služby (pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní 

pojištění a pojištění kybernetických rizik). Vzhledem k tomu, že všechny tyto 

typy pojištění fakulta řádné vysoutěžila, využije v rámci celouniverzitní soutěže 

pouze nabídku na pojištění kybernetických rizik. 

 

h) Kolegium dalo předběžný souhlas, za předpokladu, že to dovolí finanční situace 

fakulty koncem roku, k vyplacení jednorázové finanční odměny pracovníkům a 

pracovnicím děkanátu, KTV a KJP.   

 

i) Pronájmy, zapůjčení prostor 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik10.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1702.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1703.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1704.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik09.htm
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i)      ÚFAL požádal o poskytnutí místnosti S1 dne 22. 1. 2018 k uspořádání 

workshopu WPACL 2018. Z důvodu nevybírání poplatků od účastníků bylo 

schváleno poskytnutí zdarma. 

ii) KAM MFF UK žádá o zapůjčení refektáře pro uspořádání koncertu komorní 

hudby pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky dne 7. 3. 2018. 

Kolegium souhlasí včetně nájemného ve výši 5.000,- Kč.  

iii) KTIML  MFF UK pořádá ve dnech 18. – 20. 12. 2017 konferenci TPNC 

2017 a žádá o poskytnutí malé auly. Z důvodu vybírání minimálních 

konferenčních poplatků souhlasí kolegium s pronájmem a nájemným ve 

výši 1.000,- Kč. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Smluvní výzkum: od 1. 1. 2018 agendu zcela převezme Ing. B. Joudalová (do 

února 2018 sama, pak ve spolupráci s novou kolegyní), kromě jiného bude ručit 

za úplnost evidence. Zatím v evidenci smluvního výzkumu přetrvávají nedostatky, 

úkoly zadané pracovnicím OVZS nejsou ještě splněny. Na zpětné doplňování dat 

do evidence není potřeba najímat zvláštní sílu.  

Prod. M. Vlach upozornil na význam smluvního výzkumu a jeho správného 

vykazování i z hlediska započítávání do koeficientu K.  

 

b) Do plánu stavebních akcí na rok 2018 přišlo velké množství návrhů, vedle toho 

eviduje správa budov povinné úkoly. Jistě do plánu patří výměna trojské kotelny a 

zvýšení elektrického příkonu na karlovská pracoviště, možná i v Karlíně 

(přinejmenším provedení důkladné revize elektrického zapojení), objednání studie 

na využití půdních prostor pro pracovny/kanceláře. Prod. J. Trlifaj doporučil 

vybudovat kanceláře pro řešitele ERC grantů (nově projekt získal doc. L. Barto, 

možná přejde s agendou ERC grantů z RUK na děkanát prof. Z. Strakoš). Po 

diskusi kolegium: i) nedoporučilo měnit využití nedávno rekonstruovaných 

prostor v Troji (byt po bývalém energetikovi fakulty) jako ubytovací prostory pro 

hosty fyzikální sekce; ii) doporučilo ponechat řešení záležitostí, které přímo 

souvisejí s ERC granty, příslušné sekci; iii) vzalo na vědomí, že pronajímání 

prostor mimo fakultu znamená překážky pro spolupráci v rámci fakultních týmů 

(nevyhovuje jim dislokace přes ulici, přes řeku apod.); iv) stále vede v patrnosti 

příslib RUK na budoucí využití jednoho podlaží v bývalé univerzitní koleji 

v Petrské ulici (až budou prostory v Petrské ul. adaptované na byty, bude možné 

stávající byty v karlínské budově upravit na kanceláře). 

 

c) OP VVV – projekt na vybavení poslucháren: vedoucím projektu je doc. P. 

Svoboda, administrátorkou Mgr. E. Šauerová, firmu pro uspořádání výběrového 

řízení vybral ve vlastní soutěži RUK. Soutěž pro fakultní projekt proběhla podle 

pokynů RUK, blížila se schůzka zástupců fakulty s vítěznou brněnskou 

společností, když přišla z rektorátu zpráva, že došlo k politováníhodnému omylu – 

soutěž měla organizovat jiná firma. KD doporučilo, aby prod. L. Skrbek 

neprodleně informoval pror. J. Hálu a požádal ho o řešení.  
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Doc. C. Matyska 

d) KD vzalo na vědomí informaci doc. C. Matysky, že 30. 11. 2017 navštívil spolu 

s dr. H. Nyklovou odbor projektové přípravy RUK, aby probrali modus vivendi 

vzájemné spolupráce. Po předchozích poněkud nervózních e-mailových 

výměnách se při osobním jednání podařilo nastolit věcný způsob jednání.  

 

e) Děkan se o záležitostech sub c) a d) tohoto zápisu zmíní JM při audienci dne 3. 1. 

2018.  

 

f) Ve výzvě "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků" s alokací 1,5 mld. Kč 

bylo podáno 41 projektů s požadavky na 954 mil. Kč, z toho vyřazeny byly 

4 projekty za 102 mil. Kč, datum ukončení bylo prodlouženo do 31. 12. 2017. 

Ve výzvě "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA - IF"  

s alokací 500 mil. Kč bylo podáno 13 projektů za 105 mil. Kč, vyřazen byl 

1 projekt za 7 mil. Kč., termín ukončení byl prodloužen do 31. 12. 2017. Jedná se 

o průběžnou výzvu, takže vyřazené projekty mohou byt podány znova, jak se již 

stalo i s projektem UK na mobilitu. Dosavadní požadavky dosahují zhruba 2/3 

alokované sumy.  

 

g) Dr. H. Nyklová poslala kolegiu k připomínkám návrh na využití výzvy č. 44 na 

podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ („nábyteček“). KD návrh schválilo; 

souhlasilo, aby v žádosti byly investice shrnuty do velkých celků. Požadavku 

RUK podpořit jeho centrální investice navázáním na ESF projekty fakulty lze 

vyhovět jen stěží. Řeší Ing. J. Bělonožník.  

 

Doc. P. Hnětynka 
h) KD vzalo na vědomí zprávu o dvou schůzkách týkajících se GDPR (o schůzce 

s ÚVT UK a s poradenskou firmou najatou rektorátem UK). Doc. P. Hnětynka 

stručně pověděl, v čem spočívají technické problémy, a ujistil KD, že bude 

i nadále komunikovat jak s ÚVT, tak s konzultační firmou; jednou z jeho úloh je 

vyplnit za fakultu příslušné formuláře. Děkan informoval, že na nedávném RKR 

byla MFF UK v souvislosti s GDPR pochválena. Doc. P. Hnětynka ještě během 

zasedání kolegia operativně získal odpovědi/odpověděl na otázky, které položil 

děkan: i) údaje z mobilních telefonů a e-maily se v rámci GDPR nikam zapisovat 

nemusejí, ii) antiplagiátorský systém Turnitin, který byl fakultám UK povinně 

přidělen k užívání, nepředstavuje ve vztahu k GDPR problém, na webových 

stránkách o Turnitinu je vyjmenováno, co vše systém dělá; navíc UK nemusí 

žádat od studentů souhlas s použitím jejich osobních dat, musí je jen informovat.  

 

Prod. M. Vlach 

i) Rotunda sv. Václava 

-  Výroba nových klíčů od dveří do Rotundy znamená náklady v řádu tisíců, 

půjdou na vrub rozpočtu na provoz památky.  

-  Exkurze návštěvy z Lichtenštejnska: místo původně hlášených 20 osob se 

dostavily 3, provedla je RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová. Pamětní 

plaketa Patrimonium pro Futuro bude vystavena vedle holografického 

projektoru na chodbě před Rotundou; projednané se správou budov.  

-  Europa Nostra: Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav obdržely 

požadavek z Bruselu, aby zaslaly posudek k žádosti předložené Univerzitou 
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Karlovou – udělení ceny Europa Nostra za znovuobnovení rotundy sv. 

Václava.  

 

j) Děkan dal k úvaze, zda neumožnit studentům, kteří by chtěli cvičit svou hru na 

klavír, hrát na fakultní nástroj v Refektáři; ví alespoň o jednom zájemci. Prod. M. 

Vlach upozornil, že fond s finančními příspěvky na koupi nástroje byl dočerpán a 

zrušen. Otázka, zda klavír pro tyto účely půjčovat a jakým způsobem za to 

inkasovat poplatek (fond na služby ladiče pian?), zůstala otevřená.  

 

k) Idea dr. T. Sýkory zřídit v Troji Science Centrum nemá pevné/reálné obrysy, 

prod. M. Vlach je vůči ní zatím skeptický, nicméně se s dr. T. Sýkorou dohodl, že 

dr. T. Sýkora v dohledné době připraví jasněji koncipovanou představu, kterou by 

se kolegium děkana mohlo zabývat konkrétněji. 

 

l) Námět informatické sekce na pořízení „map“ budov se jeví jako praktický, ale 

není jasné, jak ho provést (design, umístění). Pokud by se věc měla provést, 

neobejde se bez spolupráce správy budov a propagačního oddělení.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Děkan udělil tvůrčí volno RNDr. Dušanu Pokornému, Ph.D., z MÚUK, na dobu 

od 1. 2. do 31. 7. 2018.  

 

Prod. M. Vlach 

b) Změny v propagačních strukturách fakulty budou účinné k 1. 1. 2018. Do 

Oddělení propagace a mediální komunikace (OPMK) se zatím nepodařilo najít 

správce webu, naopak produkční a zástupce pro korespondenční semináře je na 

obzoru. Situace v informatické sekci, přesněji situace softwarových oborů, které 

se potýkají s nedostatkem studentů, si nejspíš vyžádá získat styčného důstojníka 

mezi sekcí a OPMK, pracovníka tak zdatného a výkonného, jakým byl dr. M. 

Děcký. Prod. O. Čepek konstatoval, že v sekci se pro tento úkol zatím nikoho 

nepovedlo získat.  

Děkan vyjádřil svou plnou podporu plošnému zvýšení platů na děkanátu, protože 

stávající i nové pracovní pozice trpí nedostatkem zájemců. Z: tajemník fakulty 

předloží návrh při přípravě rozpočtu na rok 2018.  

 

c) Prod. L. Skrbek informoval, že zásluhou Ing. B. Joudalové se našla uchazečka 

o místo v Referátu firemní spolupráce (půl pracovního úvazku od 1. 2. 2018, pro 

agendu smluvního výzkumu).   

 

d) Zaměstnanecké oddělení hledá novou sílu do mzdové účtárny, protože ke konci 

roku 2017 odchází pí P. Brzoňová.   

 

e) Dohody o pracovní činnosti (DPČ): vedoucí zaměstnaneckého oddělení 

vygeneroval veledlouhý seznam uzavřených DPČ (většinou s doktorandy), ale 

protože systém eviduje jen finanční částky a časový interval konání PČ, musel 

Mgr. T. Jančák informaci, zda má někdo uzavřenou DPČ na stejný druh práce, 

zjišťovat ručně, resp. očima. Na děkanovo přání vedoucí PERS doplní ještě počet 
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nasmlouvaných hodin. Prod. V. Baumruk požádal o poskytnutí výsledného 

seznamu. Dohod o provedení práce (DPP) je evidováno na 1500. Tajemník 

připomněl, že popis úkolu se nesmí překrývat s popisem práce v rámci pracovní 

smlouvy, a proto upozornil, že k DPP a DPČ bude v příštím roce nutno vést 

evidenci pracovní doby vztahující se k činnosti smluvené v rámci těchto dohod. 

Formuláře dohod musejí být také v angličtině (např. kvůli honoráři zahraničním 

oponentům), Z: PERS ve spolupráci s KJP.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Úspěchy studentů a pracovníků fakulty 

i) Dne 3. 12. 2017 byla RNDr. Vítu Saidlovi (doktorand prof. P. Němce z 

KCHFO) udělena Česká Hlava v kategorii Doctorandus. Toto ocenění 

souvisí s článkem publikovaným v roce 2017 v časopise Nature Photonics a 

také se získaným EU grantem v programu Horizon 2020. Více např. zde: 

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

ii) V Senátu Parlamentu ČR bylo dne 29. 11. 2017 uděleno několik ocenění 

MŠMT za mimořádné badatelské výsledky a práce v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací. Mezi laureáty byli letos tři zástupci MFF UK: a) Cenou za 

mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byl 

oceněn prof. V. Matolín (KFPP) za vědecké výsledky v oblasti vývoje 

pokročilých materiálů pro vodíkové technologie a za sestavení kolektivu 

excelentních mladých vědců, b) v kategorii určené vynikajícím studentům 

a absolventům českých vysokých škol si ocenění převzala dvojice 

doktorandů z informatické sekce Mgr. Matěj Moravčík a Mgr. Martin 

Schmid, kteří patří mezi autory přelomového algoritmu DeepStack. Více 

např. zde:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-11-msmt/  

 

b) Univerzitní Vánoce: v úterý 12. 12. 2017 JM slavnostně rozsvítila univerzitní 

vánoční strom a pronesla zdravici, shromáždění pozdravila dále pí pror. L. Rovná. 

Zpívaly se koledy v rytmu balkánské dechovky pod taktovkou skupiny Oranžáda. 

Pro zaměstnance, studenty a členy absolventského spolku byly teplé nápoje a 

cukroví zdarma. 

 

c) Do soutěže Náboj Junior se přidalo Polsko. Dne 24. 11. 2017 proběhla soutěž 

v ČR na 17 místech současně. Koordinaci mezi soutěžními místy a přípravu 

soutěžních úloh zajišťovali převážně studenti Matfyzu ve spolupráci se 

slovenským sdružením Trojsten a Jagellonskou univerzitou v Krakově. Do 

6. ročníku soutěže se zapojilo celkem 686 čtyřčlenných týmů složených z žáků 

základních škol a víceletých gymnázií. Více např. zde:  

https://www.matfyz.cz/clanky/1044-naboj-junior-poprve-i-v-

polsku?utm_source=homepage&utm_medium=rss 

 

d) Valná hromada Vysokoškolského sportovního klubu MFF UK (VŠSK MFF UK) 

nedávno zasedala, kromě jiného jednala o svém názvu. V hlasování převážil 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-12-ceskahlava/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-11-msmt/
https://www.matfyz.cz/clanky/1044-naboj-junior-poprve-i-v-polsku?utm_source=homepage&utm_medium=rss
https://www.matfyz.cz/clanky/1044-naboj-junior-poprve-i-v-polsku?utm_source=homepage&utm_medium=rss
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(19 hlasy ku 15 hlasům) názor ponechat stávající pojmenování, tzn. návrh názvu 

„VSK Matfyz Praha“ nebyl přijat.  

 

e) Fakultní školy: žádost Malostranského gymnázia o členství v klubu posoudí 

fakultní pracovní skupina pro Fakultní školy.  

 

f) Neuron: Nadační fond Neuron ocenil vědecké osobnosti a podpořil mladé 

badatele do 40 let. Ocenění získalo celkem sedm absolventů Matfyzu. Více zde: 

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

 

g) Propagační oddělení připravuje Jeden den s informatikou a matematikou (JDIM) a 

Jeden den s fyzikou (JDF), v plánu jsou např. přednášky výrazných absolventů 

fakulty.   

 

h) Novoročenky 2018 zajistí OMK v počtu, jaký si členové vedení objednají.    

 

i) Partnerský program: podpis smlouvy se startovním partnerem – firmou Datlowe 

s.r.o., kontaktní osobou je doc. M. Nečaský z informatické sekce. 

 

j) Setkání učitelů informatiky v roce 2018: letos se akce konala v září a organizovala 

ji JČMF spolu s PedF UK a za přispění MFF UK. JČMF se neplánuje příští rok 

angažovat. Prod. M. Vlach je naopak ochotný k tomu, aby setkání pomohla 

zorganizovat MFF UK. Z: prod. M. Vlach, prof. J. Sgall jako příští proděkan pro 

informatickou sekci.  

 

Prod. F. Chmelík 

k) Kolegium nemělo žádné námitky proti tomu, aby Dr. T. Bártlová dostala v SIS 

právo zadávat/schvalovat stipendia za propagaci.  T. Bártlová nahradí v tomto 

ohledu dr. A. Havlíčkovou a Ing. M. Dobroňovou.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Audience, ke které zve p. rektor děkany po Novém roce: děkan MFF UK má 

slyšení dohodnuté na středu 3. ledna 2018 v 9:30 (v důsledku toho přijde na 

zasedání kolegia děkana později, odhadem v 10:30). Děkan požádal členy KD, 

aby mu písemně sdělili náměty vhodné k projednání s JM a také náměty/odpovědi 

k těmto bodům určeným ze strany JM: i) SWOT analýza fakulty, ii)  SWOT 

analýza univerzity, iii) priority fakulty, iv) priority UK. T: do 27. 12. 2017.  

 

b) Zasedání RKR dne 4. 12. 2017: kolegium děkana se mohlo se závěry jednání 

seznámit nejprve díky zprávě od p. děkana, pak si je mohlo přečíst v oficiálním 

zápisu pořízeném na RUK.  

 

c) Finále soutěže IT SPY 2017 a vyhlášení vítězů se konalo dne 7. 12. 2017, děkana 

fakulty zastoupil prod. O. Čepek.  

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-12-neuron/
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d) V úterý 12. prosince 2017 uspořádalo Nakladatelství Karolinum prezentaci svých 

publikací za účasti autorů. Děkana fakulty zastoupil při této příležitosti prod. J. 

Trlifaj.   

 

 

Zasedání skončilo ve 14:08 hodin.  

 

Zapsala:  

T. Pávková 

 

 

 

 


