
 

 

Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 27. prosince 2017 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, M. 

Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek, J. Sgall j. h., M. Vlach 

k bodu 3. c) přizvána D. Lanková. 

P. Hnětynka, P. Kolman, C. Matyska. 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 10:09 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Dny UK v Kanadě (University of Toronto, University of Montreal a McGill 

University) jsou naplánované na 12. až 16. 3. 2018, RUK žádá do 5. 1. 2018 

vědět, zda fakulty vyšlou na cestu své/ho zástupce (náklady zástupců fakult 

nebudou hrazeny rektorátem). Prod. J. Trlifaj se zúčastnit nemůže. Děkan fakulty 

sice rozvíjí s kanadskými pracovišti spolupráci, ale březnový termín se mu na 

cestu nehodí (časová kolize s pobytem v Číně a se Dnem Pí). Požádal prof. J. 

Sgalla, aby uvážil účast. A protože i v tomto případě hrozí souběh dvou 

zahraničních akcí, kolegium odložilo rozhodnutí na své jednání 3. 1. 2018.  

 

b) Výběrové řízení na obsazení pracovního místa profesora v MÚUK (visiting 

professor position v rámci projektu OP VVV): KD doporučilo návrh prod. J. 

Trlifaje na vypsání řízení, definitivní text inzerátu schválí děkan.  

Stalo se po KD: Výběrové řízení je zveřejněné na úřední desce fakulty a na 

veřejných stránkách fakultního webu fakulty od 29. 12. 2017. Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/prace/201712-muuk.htm  

resp. 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201712-muuk.htm 

 

c) Univerzitní soutěž o udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ: 

sekční proděkani poslali vypracované návrhy nominací a kolegium doporučilo, 

aby děkan všechny čtyři návrhy předložil vědecké radě fakulty na jejím zasedání 

dne 3. 1. 2018. Navrženi k udělení podpory jsou prof. P. Němec (KCHFO), prof. 

Z. Němeček (KFPP), prof. J. Nešetřil (IÚUK) a prof. Z. Strakoš (KNM).  

 

d) Odkaz na výsledky opožděného Hodnocení H16, zveřejněné 21. 12. 2017 na 

adrese  

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=82603,  

poslal prod.J. Trlifaj kolegiu e-mailem. Přestože jde o konečné výsledky, o nichž 

už nelze vyjednávat ani je reklamovat, vedoucí knihovny Mgr. J. Kuča 

zkontroluje údaje za MFF UK. Způsob, jak s výstupy z H16 naloží vedení UK, 

navrhne/stanoví pror. J. Konvalinka. Výsledky jsou tentokrát rozpočítány jen na 

instituce (UK apod.), nikoliv přímo na jednotlivé fakulty, jako tomu bylo 

v minulosti. 

 

https://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/prace/201712-muuk.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201712-muuk.htm
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=82603
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e) Prod. J. Trlifaj by se na lednovém zasedání kolegia chtěl věnovat personální 

situaci na OVZS po odchodu pí M. Jurigy, M.A. Kolegium se v této souvislosti 

shodlo na tom, že administrativní správa jednotlivých grantů včetně grantů ERC 

zůstane ponechána v sekcích.  

 

f) Univerzitní projekt k získání HR Award: na 8. leden 2018 je naplánovaná schůzka 

na RUK, zúčastní se jí prod. J. Trlifaj, který odboru vědy RUK poskytl žádoucí 

„Profil odborného asistenta, docenta a profesora na MFF UK v oblasti vědy, výuky 

a služby akademické obci“ schválený vědeckou radou fakulty. Rád by na UK také 

informoval o zkušenostech s „otevřenými“ konkursy na MUNI v Brně.  

 

Děkan 

g) Fond Karla Urbánka: kolegium schválilo podmínky pro žádosti o podporu na 

akademický rok 2018/2019. Podmínky jsou na fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Termíny návštěv dílčích komisí Národního akreditačního úřadu na fakultách UK 

jsou ohlášeny, zatím bez časových a dalších údajů, takto: MFF UK - fyzika 15. 1. 

2018, informatika 17. 1. 2018, matematika 26. 1. 2018, učitelství 17. a 18. 1. 

2018. Se svou účastí počítá prod. V. Kuboň, který požádá koordinátory studijních 

programů, aby byli v pohotovosti.  Děkan doporučil rezervovat pro jednání 

zasedací místnost ve druhém poschodí na Karlově, aby šlo operativně poskytnout 

dokumentaci uloženou na děkanátu.   

 

b) Statistiky počtu studentů na MFF UK, které byly prezentovány a schváleny dne 

4. 12. 2017 na zasedání RKR ve „Zprávě o počtu přihlášených, přijatých a 

zapsaných uchazečů pro akademický rok 2017/2018“: na svou „reklamaci“ dostal 

prod. V. Kuboň odpověď od pror. M. Králíčkové, a to v tom smyslu, že rozdíl 

mezi údaji fakulty a údaji, s nimiž zacházel RUK, je minimální.  

Stalo se po KD: Prod. V. Kuboň znovu podrobil kontrole data poslaná z RUK. 

Výsledkem je rozdíl zjištěný v počtu studentů v roce 2016/2017 - téměř o 150. 

RUK pracoval s vyšším číslem, a tak vznikl zdánlivý propad v počtu posluchačů 

fakulty o 15 %, kdežto ve skutečnosti je vyjádřený asi 2 %.  

 

c) Prod. V. Kuboň získal od dr. M. Mareše velmi obsáhlá a pečlivě zpracovaná data 

o počtu studentů MFF UK za posledních téměř dvacet let. Poslouží mu jako 

základ pro statistiku o vývoji počtu posluchačů (přijatých, zapsaných, úspěšně 

absolvujících), jak o ni požádala vědecká rada fakulty. Informaci přednese prod. 

V. Kuboň na zasedání VR dne 3. ledna 2018, z časových důvodů není možné 

poskytnout podklady předem. Údaje budou utříděny podle studijních programů, 

k dispozici budou počty maturantů v tom kterém roce. 

 

d) Návrhy změn vnitřních předpisů UK - konkrétně Řádu přijímacího řízení pro 

uchazeče UK, Studijního a zkušebního řádu UK, Akreditačního řádu UK:  KD 

vzalo na vědomí informaci prod. V. Kuboně, jak RUK vypořádal tři připomínky 

od MFF UK, totiž že všechny zamítl. K návrhům předpisů se lze vyjádřit ještě 

https://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm
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cestou AS UK, tajemnice Legislativní komise AS UK dokumenty poslala 

s termínem pro připomínky do 5. 1. 2018. Postup vedení MFF UK uváží prod. V. 

Kuboň po konzultaci s fakultními zástupci v AS UK.   

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Tajemník 

a) KD souhlasilo se zapůjčením Refektáře za režijní cenu 1000,- Kč na workshop 

k projektu CERIC – ERIC ve dnech 15. a 16. 2. 2018. Prod. M. Vlach ocenil 

ochotu organizátorů z fyzikální sekce přesunout akci z Troje a umožnit tím v Troji 

konání JDF.  

 

b) Kolegium probralo za přítomnosti vedoucí HOSP stav čerpání rozpočtu fakulty 

a postupy z toho vyplývající. Schválilo převody přečerpaných účelových zdrojů 

na vrub sekčních projektů Progres. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výhledové změny územního plánu hl. města Prahy, konkrétně v okolí Hlavního 

nádraží (tunelové spojení), by se mohly dotknout budov na Karlově, a proto plány 

dostala fakulta - cestou RUK - k vyjádření. Tajemník fakulty pošle materiály 

z RUK a náčrt stanoviska k nim vypracovaného správou budov prod. V. 

Baumrukovi. Prod. L. Skrbek požádal o stanovisko karlovských pracovišť, a to 

s ohledem zejména na citlivá zařízení umístěná v budovách Ke Karlovu či v jejich 

blízkosti (systém Octopus, seismická stanice, mikroskopy). Rámcové připomínky 

projedná kolegium na svém jednání 3. 1. 2018, do 10. 1. pak budou zpracovány 

do definitivní podoby a odeslány na RUK.  

 

Doc. C. Matyska (korespondenčně) 

b) OP VVV – informace: 

i)   Ve výzvě "Předaplikační výzkum" uspěl prof. V. Matolín (spolu s VŠCHT). 

Jeho projekt "Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů" byl 

navržen k financování - po mírné redukci úvazků členů administrativního 

týmu získal 81 mil. Kč.  

ii)  Projekt Dr. O. Bojara (spolu s FEL ČVUT a MU Brno) "Hluboké strojové 

učení a interakce člověka s počítačem" neuspěl. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) KD vzalo na vědomí informaci, že vedení UK dospělo k dohodě s odborovou 

organizací, takže návrh nového vnitřního mzdového předpisu UK je na dobré 

cestě ke schválení. V lednu 2018 by předpis mohlo potvrdit MŠMT.   

Stalo se po KD: Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy byl registrován 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 21 12. 2017, účinným se stal 

následujícího dne 22. 12. 2017.  
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Hrob Stanislava Vydry se skvěje na Olšanech v novém lesku, viz: 

http://www.hrbitovy-adopce.cz/adoptovane-hroby/267-stanislav-vydra.html 

 

Volný k adopci je hrob Františka Adama Petřiny, prvního českého profesora 

experimentální fyziky. 

 

b) Prod. M. Vlach má na leden 2018 dohodnutou schůzku s designovaným děkanem 

FF UK.   

 

c) Na květen 2018 se chystá společná propagační akce MFF UK a FF UK 

v Hybernské. Koordinací akce byla pověřena dr. T. Bártlová. 

 

d) Nové klíče ke dveřím Rotundy jsou hotové, ale protože jeden z nich dobře 

nefunguje, musí ho kovář upravit.   

 

e) Dokument o restaurování a záchraně rotundy sv. Václava na Malé Straně bude 

přihlášen na festival AFO Academia Film Olomouc, věc si vezme za své Bc. J. 

Suchomel. 

 

f) ČT má stálý zájem o spolupráci s MFF UK, např. při práci na vzdělávacích 

seriálech. Připravuje seriál Mat+Ema+Tika a uvítala by odbornou garanci (zhruba 

4 hodiny týdně po dobu 4 měsíců). Vhodného a ochotného kolegu/kolegyni 

pomůže najít prod. M. Rokyta ve spolupráci s dr. T. Bártlovou. 

 

g) Členové kolegia vytipují a sdělí děkanovi, které výnosy (příkazy, směrnice) by 

bylo účelné zrušit/ukončit jejich platnost/novelizovat. T: do 17. 1. 2018. Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/ 

 

h) KD vzalo na vědomí informaci o návštěvě ředitele Pražské komorní filharmonie 

Otépky u děkana fakulty dne 19. 12. 2017. Management orchestru hledá nové 

prostory pro koncerty, má zájem o pronájem Refektáře.  

7. RŮZNÉ 

 

a) Děkan připomněl těm členům kolegia, kteří tak zatím neučinili, aby mu každý za 

sebe poslal bod (fakultní a univerzitní analýza SWOT, priority fakulty a priority 

UK), který pokládá za důležitý zmínit při slyšení děkana u JM dne 3. ledna 2018. 

Uvítá i jiné body než týkající se efektivity činnosti RUK.  

 

b) KD schválilo tento časový rozvrh pro přípravu „Aktualizace Dlouhodobého 

strategického záměru Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pro rok 

2018“ a zprávy o plnění „Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pro rok 2017“:  

-   hrubý návrh obou dokumentů projedná kolegium na svém zasedání 17. ledna 

2018; podklady očekává děkan dostat do 15. ledna 2018 na e-mailovou 

adresu dekan@mff.cuni.cz 

http://www.hrbitovy-adopce.cz/adoptovane-hroby/267-stanislav-vydra.html
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/
mailto:dekan@mff.cuni.cz
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-   návrhy ve znění pro VR MFF a AS MFF projedná kolegium na svém zasedání 

31. ledna 2018;  

-   výsledek děkan předloží k projednání VR MFF na program zasedání 7. února 

2018; 

-   po projednání ve VR předloží děkan návrh Aktualizace 2018 ke schválení a 

zprávu o plnění Aktualizace 2017 na vědomí fakultnímu akademickému 

senátu na program zasedání 28. února 2018. 

 

Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru Matematicko-fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy pro rok 2017 je na fakultním webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/zamer2017.pdf  

 

Dlouhodobý záměr Matematicko-fyzikální fakulty UK na období 2016–2020 je na 

fakultním webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/zamer2016-20.pdf  

 

Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 

2018 je na univerzitním webu zde: 

https://www.cuni.cz/UK-8695.html 

 

 

Zasedání skončilo v 11:56 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/zamer2017.pdf
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/zamer2016-20.pdf
https://www.cuni.cz/UK-8695.html

