
 

 

Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 3. ledna 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl (na část jednání), V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, Skrbek, M. Vlach (na část jednání). 

P. Hnětynka, P. Kolman 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Dny UK v Kanadě: sdělení, že za MFF UK je ochotný zúčastnit se doc. M. 

Koucký, přijalo kolegium s potěšením.   

 

b) UNCE: odvolání doc. I. Matolínové a prof. P. Tůmy byla dopisem JM zamítnuta. 

KD vzalo na vědomí. Rovněž vzalo na vědomí informaci, že projekty UNCE a 

Primus má na RUK v referátu nový pracovník Odboru pro vědu a výzkum Mgr. 

Roman Hošek.  

 

c) Přehled aktuálních termínů vztahujících se k odevzdání zpráv GAČR apod. je na 

webové stránce OVZS, viz:  

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

případně v informacích, které rozesílá OVZS e-mailem.  

 

d) VR fakulty projedná na zasedání dne 3. 1. 2018 fakultní nominace na udělení 

výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ. 

Stalo se po KD: VR MFF UK doporučila postoupit na RUK všechny čtyři návrhy.  

 

e) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: návrhy projedná kolegium na svém 

zasedání 31. 1. 2018 (tomu přizpůsobí „svůj“ interní termín OVZS), VR fakulty 

pak 7. 2. 2018. Platné znění statutu ceny je zde: 

https://www.cuni.cz/UK-6849.html  

 

f) Cena L’Oréal Pro ženy ve vědě, viz: 

https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/cena-l-oreal-pro-zeny-ve-

vede 

Pro odeslání přihlášek je určen termín 31. 1. 2018. Fyzikální sekce uvažuje 

o vhodném návrhu.  

 

g) Výzva CELSA: uzávěrka současného kola pro podání návrhů projektů připadá na 

1. března 2018. Jde o dvouletý grant na přípravu evropského projektu. 

Předpokladem je spolupráce žadatele s univerzitou v Lovani.  

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/
https://www.cuni.cz/UK-6849.html
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/cena-l-oreal-pro-zeny-ve-vede
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/cena-l-oreal-pro-zeny-ve-vede
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h) Dne 22. ledna 2018 ve 12:00 hodin budou předány jmenovací dekrety novým 

profesorům. Tentokrát se to týká prof. J. Čížka, prof. P. Krtouše a prof. J. Peřiny, 

jejichž řízení proběhlo na MFF UK.  

 

i) Prod. J. Trlifaj požádal sekční proděkany, aby mu do 20. 1. 2018 poslali své 

připomínky k nové klasifikaci vědních oborů, předložené pror. J. Konvalinkou. 

O připomínky napsala dr. H. Kvačková, vedoucí odboru pro vědu a výzkum RUK, 

přeje si je dostat do konce ledna. Prod. V. Baumruk uvedl, že připomínky, které 

k pokusu o klasifikaci vědních oborů, propojující RIV, studijní obory atd., 

vyjádřil už před časem, se nezměnily. Návrh nekoresponduje s oblastmi 

vzdělávání, což není v pořádku. Klasifikace musí vycházet ze struktury stávajících 

oborů. Je nežádoucí, aby nějaký „vypadl“. Prod. J. Trlifaj pošle na RUK již 

jednou zaslané připomínky.  

 

j) Ačkoliv měla technická odstávka systému GRIS trvat jen jediný den, trvala ve 

skutečnosti do 2. ledna 2018. Nebylo možné ukládat do systému grantové zprávy.  

 

k) Vedoucí knihovny Mgr. J. Kuča zkontroloval výsledky Metodiky16, tentokrát 

v nich není tak závratné množství chyb jako posledně, pouze 9 výsledků bylo 

zařazeno nesprávně.   

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Složení disciplinární komise fakulty: protože z fakulty odešel Mgr. J. Musílek, 

zastupující v komisi studenty, požádal prod. F. Chmelík předsedkyni SKAS 

o formální návrh na odvolání kol. J. Musílka a návrh na jmenování nového 

reprezentanta studentů.  

 

b) Kolegium nemělo připomínky k návrhu oběžníků ohledně studentské ankety za 

ZS 2017/2018, předsedkyně komise pro anketu doc. H. Valentová je schválila. 

Prod. F. Chmelík tedy oběžníky nechá rozeslat.        

 

Prod. V. Kuboň 

c) RUK poslal ke kontrole překlad prvních dvou studijních předpisů - Pravidla pro 

organizaci studia a Stipendijní řád - přeložené do angličtiny. Prod. V. Kuboň 

přečetl zatím asi třetinu textu Pravidel; překlad některých termínů mu nepřipadá 

v daném kontextu přiléhavý či odpovídající českému originálu. Jako příklad uvedl 

spojení continuous assessment, které se bohužel vyskytuje ve všech univerzitních 

předpisech, dále vinou překladu zmizel český pojem povinně volitelný předmět 

(elective a optional mají podobný význam). Prod. F. Chmelík poukázal na chyby, 

které byly do textu Stipendijního řádu vneseny během legislativního projednávání, 

a hodlá proto navrhnout změnu předpisu, která by tyto chyby eliminovala. Překlad 

do angličtiny je ale podle jeho mínění srozumitelný.  

 

d) Vývoj počtu studentů MFF UK: prod. V. Kuboň poskytl kolegiu grafy, které 

připravil pro vědeckou radu fakulty na zasedání 3. 1. 2018.  
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e) Děkan seznámil kolegium s odpovědí pror. M. Králíčkové ohledně nesrovnalostí 

v údajích RUK a fakulty, kolik studentů se zapsalo ke studiu na MFF UK 

v akademickém roce 2016/2017. Reklamace fakulty byla na místě.    

 

Prod. M. Rokyta 

f) Otázku počtu povinných kreditů (celkem 31 – kredit navíc jednou kvůli tělesné 

výchově, podruhé kvůli zkoušce z angličtiny) ve studijním programu, který 

konstruuje prof. J. Málek, bude prod. M. Rokyta konzultovat s členem RVH doc. 

J. Tůmou.  

Stalo se po KD: Věc se vyjasnila v tom smyslu, že doporučené studijní plány 

dávají právě 30 kreditů za semestr, pokud je tento úsekem studia, a 60 kreditů za 

akademický rok, pokud je tento úsekem studia (čl. 5, odst. 5, Studijního 

a zkušebního řádu UK). 

 

g) Prod. M. Rokyta zaznamenal technický problém s repozitářem závěrečných 

studentských prací: repozitář v SIS je v pořádku, kdežto do repozitáře, který 

v březnu 2017 vytvořila UK, lze vložit jen jeden ze dvou posudků oponentů 

(pravděpodobně druhý vkládaný přemaže ten vložený jako první). Prod. F. 

Chmelík na tuto skutečnost upozorní RUK, využije k tomu podklady od prod. M. 

Rokyty.  

Opatření rektora č. 72/2017, zpřístupnění elektronické databáze závěrečných 

prací, platí od 1. 12. 2017 a je na univerzitním webu zde: 

https://www.cuni.cz/UK-8701.html 

Opatření děkana fakulty, které z citovaného výnosu vyplývá, ponechalo vedení 

fakulty na únor 2018, mj. kvůli systému Turnitin. 

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium schválilo tyto rozpočtové úpravy: 

 

Odkud Kam Částka 

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky Úprava bude 

provedena dne  

RUK 700-

01/PROVOZ 

300 274 NIV zahraniční studenti – 

prostředky na pobyt 

4. 1. 2018 

RUK 700-

01/PROVOZ 

1 326 000 NIV školitelé: mzdy a pojištění 4. 1. 2018 

RUK 7242-

01/PROVOZ 

322 000 NIV 

 

zahraniční studenti - 

stipendia 

4. 1. 2018 

 

b) Tajemník seznámil kolegium s obsahem nového dislokačního příkazu děkana. KD 

vydání výnosu schválilo.  

Stalo se po KD: Příkaz byl vydán k 15. 1. 2018, jeho znění je na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik01.htm 

 

c) Pronájmy, zapůjčení prostor 

https://www.cuni.cz/UK-8701.html
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik01.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 3. 1. 2018 
 
 
 

4 

 

i)     Kolegium schválilo žádost fyzikální sekce o pronájem Refektáře na 10. 5. 

2018 (na půlden), pro slavnostní setkání při příležitosti 25. výročí 

spolupráce mezi MFF UK a Vakuum Praha, s.r.o. Na akci budou předány 

granty pro mladé vědecké pracovníky, které uděluje Vakuum Praha.  KD 

souhlasilo s 50% slevou z ceny za pronájem.  

ii) Informatický ústav UK požádal o bezplatné zapůjčení Malé auly 

(u Refektář) pro setkání řešitelů projektu „Topologie krajiny“ dne 12. 1. 

2018. Kolegium žádost schválilo.  

iii) Prod. J. Sgall vyslechl žádost spolku Matfyzák o zapůjčení posluchárny S1. 

Doporučí žadateli, aby se písemně obrátil na tajemníka fakulty, který tento 

typ žádostí shromažďuje a předkládá k rozhodnutí vedení fakulty. 

 

d) V karlovských budovách jsou umístěny nové kontejnery na tříděný odpad. 

Protože firma, která kontejnery dodala, nevyrábí nadpisy „papír“, „plasty“ atd., 

musejí se uživatelé orientovat podle standardního barevného rozlišení na víku 

nádoby. 

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Prod. L. Skrbek ve spolupráci s vedoucím SB Ing. M. Novákem vyhodnocují 

požadavky na plán stavebních akcí 2018. Prod. M. Rokyta požádal o informaci, 

zda do soutěže na zhotovitele úprav posluchárny K1 je nutné mít finální výkresy. 

Zjistí prod. L. Skrbek via vedoucí SB.  

 

b) Prod. V. Baumruk zaurguje stanovisko vedoucích fyzikálních pracovišť na 

Karlově, jak by případně ohrozilo budování podzemních spojovacích tunelů (v 

rámci uvažovaného územního plánu Prahy) fungování laboratoří. Výsledek pošle 

tajemníkovi a prod. L. Skrbkovi. Termín pro zprávu na RUK vyprší 9. 1. 2018. 

 

c) Prod. L. Skrbek ujistil prod. J. Sgalla, že SB vede v patrnosti pokračování 

renovace parket a vymalování pracoven v malostranské budově. Co se týče 

příkonu elektrického proudu, tajemník poslal prod. M. Rokytovi stanovisko 

energetika, že v karlínské budově není potřeba příkon zesilovat (k zamezení 

nevítaných následků okamžitého souběhu činnosti elektrických spotřebičů stačí 

lokální technické řešení).   

 

Doc. C. Matyska 

d) OP VVV 

i) KD vzalo na vědomí podrobnější informace a komentář doc. C. Matysky 

k výsledkům výzvy „Excelentní výzkum“. Lidové noviny otiskly 21. 12. 

2017 článek Nadílka osmi miliard má pachuť. 

ii) Příprava projektů do nových ESF/ERDF výzev pro VŠ: doc. C. Matyska 

poslal kolegiu ministerský harmonogram na r. 2018, k rozmyšlení strategie. 

iii) Výzva č. 44 na podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ („nábyteček“): 

dr. H. Nyklová poslala kolegiu výsledek zpracování dílčích projektových 

záměrů, připravený k odevzdání ve lhůtě do 4. 1. 2018.   
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích pracovišť (dále 

konkursy) - termíny pro rok 2018. 

i)      Konkursy na obsazení funkcí vedoucích pracovišť a na obsazení pracovních 

míst akademických pracovníků budou vyhlášeny ve stejné lhůtě.  

ii)      Návrhy na vypsání konkursů na vedoucí pracovišť předloží sekční 

proděkani do 17. ledna 2018, lhůta pro podávání přihlášek vyprší 31. března 

2018.  

iii)      Maximum potřebných konkursů hodlá děkan vyhlásit v jarním kole. 

U akademických pozic předpokládá nástup od 1. října, tzn. od začátku 

akademického roku. Sekční proděkani mu předloží návrhy na vypsání těchto 

konkursů do 31. 1. 2018, lhůta pro podávání přihlášek vyprší 31. března 

2018.  

iv)      Podzimní kolo bude ponecháno pro konkursy vyvolané mimořádnou situací 

jako např. pro obsazení místa spojeného s projektem, pro obsazení nečekaně 

uvolněné pozice. 

 

b) Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy byl registrován Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy dne 21 12. 2017, účinným se stal dne 22. 12. 

2017. Znění předpisu je na univerzitním webu, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-146-version1-vnitrni_mzdovy_predpis_21_12_2.pdf 

        Předběžná diskuse kolegia přinesla následující závěry. 

i)     Vedoucí zaměstnaneckého oddělení připraví do příštího jednání KD návrh 

harmonogramu, jak nový předpis na fakultě aplikovat. Tajemník ho přizve 

na zasedání 17. 1. 2018. Děkan by rád viděl všechny změny a úpravy 

vyřešené během prvního čtvrtletí, také kvůli práci na rozpočtu fakulty na 

rok 2018. V některých případech (zmínil je prod. M. Rokyta: jde 

o pracovníky, jejichž OSOH překračuje 100 % tarifního platu, ale tarifní 

plat je pod novou hranicí) musí být uvedeno nastavení platu do souladu 

s novým předpisem neprodleně.  

ii)     Zařazení sekretářek do mzdových tříd: v úvahu připadá 3. a 4. mzdová třída, 

rozlišení odvisí od rozsahu/popisu vykonávané práce.  

iii)     Tajemník koordinuje uplatnění předpisu na děkanátu. 

    

c) Visiting professor – pozice otevřená v rámci OP VVV: výběrové řízení na 

obsazení místa profesora v oboru matematika v Matematickém ústavu UK je 

zveřejněno na úřední desce fakulty a na veřejných webovských stránkách fakulty 

od 29. prosince 2017. Prod. M. Rokyta navrhne děkanovi složení konkursní 

komise. T: do 12. 1. 2018.  

Prod. J. Trlifaj v této souvislosti oznámil, že se na jednání KD dne 17. 1. 2018 

dostaví později, protože je členem konkursní komise na místo visiting professor 

na PřF UK a ta zasedá právě 17. ledna.    

 

d) Personální situace na OVZS: prod. J. Trlifaj pozve na jednání KD vedoucí OVZS, 

aby předestřela úkoly oddělení a jejich personální zajištění. T: přelom měsíců 

ledna a února, aby vedoucí OVZS mohla předem připravit písemné podklady.  

 

https://www.cuni.cz/UK-146-version1-vnitrni_mzdovy_predpis_21_12_2.pdf
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e) Prod. V. Baumruk sdělil, že k 1. 1. 2018 nastoupila na KFKL na 0,8 úvazku paní 

Vladislava Vojtíšková. Převezme od dr. Z. Bubeníkové administraci projektů OP 

VVV „Excelentní výzkumné týmy“ Ing. L. Straky, DSc., (FÚUK) a RNDr. M. 

Dopity, Ph.D., (KFKL).  

 

f) Doc. C. Matyska informoval, že Ing. J. Bělonožník rezignoval ke dni 31. 12. 2017 

na funkci vedoucího Odboru projektové podpory RUK a z RUK odešel.  

 

g) Prod. L. Skrbek navázal na svou informaci z minulého KD (bod 5. c)): Ing. Olga 

Starková by mohla do OFSKP nastoupit 1. února 2018, na poloviční pracovní 

úvazek, převzala by od Ing. B. Joudalové agendu smluvního výzkumu. Příští 

týden přijde na pohovor k tajemníkovi fakulty. Dočasnou náhradu za Mgr. E. 

Šauerovou hledají prod. J. Sgall a doc. O. Čepek.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Probíhá stěhování propagačního oddělení a Oddělení firemní spolupráce a 

kariérního poradenství.   

 

b) Korespondenční semináře pro středoškolské studenty: prod. M. Vlach pověřil 

vedoucího Oddělení propagace a mediální komunikace (OPMK) a jeho 

zástupkyni dr. T. Bártlovou, aby připravili změny ve financování seminářů a dále 

zorganizovali schůzku s vedoucími a zástupci vedoucích korespondenčních 

seminářů, na které dohodnou letošní organizaci této propagační aktivity. Do 

OPMK nastoupila nová pracovnice Ing. Michaela Němcová. 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Podklady pro dokument „Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pro rok 2018“ a pro zprávu 

o plnění „Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru Matematicko-

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pro rok 2017“ děkan žádá dostat do 10. 1. 

2018, aby první verzi materiálů bylo možné předložit kolegiu dne 17. 1. 2018.   

 

b) Poradní orgány vedení fakulty (KOMISE), viz: 

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

zaslouží revizi složení. Například: 

 

-   Komise pro počítačové sítě 

 https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8105.htm 

Doc. P. Hnětynka sdělí na příštím jednání KD, zda považuje za účelnou 

existenci Komise pro počítačové sítě (byť v platném Organizačním řádu 

fakulty už není uvedena), a pokud ano, v jakém složení.   

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8105.htm
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-   Pracovní skupina pro partnerství s firmami  

 https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8159.htm 

Po konzultaci s Ing. B. Joudalovou a dr. M. Děckým uvažuje prod. M. Vlach 

o zrušení komise, protože vzniklo Oddělení firemní spolupráce a kariérního 

poradenství. Děkan navrhl, aby se komise raději transformovala na skupinu 

fakultních zástupců garantujících Partnerský firemní program a smluvní 

výzkum. Prod. M. Vlach věc projedná s Ing. B. Joudalovou a dr. M. Děckým 

a na některé z příštích schůzí KD předloží návrh na případnou změnu složení. 

 

-   Pracovní skupina pro web  

  https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8156.htm 

Prod. M. Vlach sdělil, že komisi plánuje na jaře svolat. Komise v posledních 

letech činnost nevyvíjela, nyní se blíží termín testování pilotní verze nového 

fakultního webu, tedy bude důvod sejít se. Prod. M. Vlach uvažuje o případné 

změně předsedy skupiny (kvůli zahraniční stáži dr. M. Děckého). 

 

-   Pracovní skupina pro přípravu výstavby pavilonu v Troji 

  https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8161.htm 

Až bude podepsána smlouva s dodavatelem a stavba ve fázi realizaci, mohla 

by být činnost skupiny ukončena.  

 

-   Knihovní rada 

  https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8102.htm 

   

Komise zkontrolují ti členové kolegia, do jejichž kompetence spadají. 

 

c) Kolegium vzalo na vědomí děkanovu informaci o jeho slyšení u JM dne 3. 1. 

2018 dopoledne.  

i) V běhu je vládní legislativní opatření, které mj. povede ke zvýšení dolní 

hranice doktorandských stipendií na 10.500,- Kč/měsíčně. 

ii) Výše školného a jeho vybírání (včetně případného odpouštění) má stanovit 

děkan fakulty vlastním opatřením. Děkan předá jako úkol prod. V. 

Kuboňovi a doc. P. Kolmanovi.  

iii) JM neuvažuje o tom, že by ve svém druhém funkčním období měnila 

obsazení funkcí prorektorek a prorektorů UK.  

iv) JM doporučila dbát na zodpovědný přístup školitelů při hodnocení 

doktorandů a z výsledků hodnocení vyvozovat důsledky. Podle děkana se na 

MFF UK tak děje; pomohlo, když fakulta zavedla sebehodnocení studentů.  

v) Děkan uvedl na pravou míru počet studentů, kteří se zapsali ke studiu na 

MFF UK v akademickém roce 2016/17, a tím také informaci o domnělém 

hlubokém propadu počtu nově zapsaných studentů v roce 2017 v porovnání 

s rokem 2016. 

vi) Připravuje se schůzka se zástupci firmy Erudio, jejímž cílem je dosáhnout 

větší pružnosti a rychlosti firmy při plnění požadavků ohledně SIS.  

vii) JM eviduje návrhy vedení MFF UK na členy VR UK. 

viii) Kontakt na NPÚ (nejspíš na dr. Čihákovou) poskytne Ing. Kurzové tajemník 

fakulty.  

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8159.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8156.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8161.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8102.htm
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ix) Plán investiční záměrů UK: některé akce fakulty postrádají plánované 

vročení. Prod. L. Skrbek na RUK upřesní, že nová kotelna spadá do roku 

2018.  

 

 

Zasedání skončilo v 12:07 hodin.  

 

Zapsala: T. Pávková 


