
 

 

Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 17. ledna 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

 

Omluven: 

V. Baumruk, P. Hnětynka (na část jednání), F. Chmelík (na část jednání), J. 

Kratochvíl, V. Kuboň (na část jednání), A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. 

Sgall (na část jednání), J. Trlifaj (na část jednání – od 10:15), L. Skrbek, M. 

Vlach; na část jednání přizváni: H. Nyklová a T. Jančák. 

P. Kolman. 

 

Proděkani F. Chmelík, V. Kuboň a J. Sgall opustili jednání kolegia v 11:50, aby se mohli 

zúčastnit setkání s Dílčí komisí NAÚ pro oblast vzdělávání Informatika začínající ve 12:30 

v budově na Malé Straně. 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:20 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Dny UK v Itálii, 20. až 25. května 2018 - účast je rektorátem UK omezena na 

jednu osobu za fakultu: děkan se tedy zúčastní první části akce, v Římě, prod. J. 

Trlifaj druhé, v Padově.  

 

b) Dne 14. prosince 2017 vyšla ve Sbírce zákonů (částka 155) vyhláška č. 435/2017 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 

nebo Národním fondem. Podle vyhlášky č. 435/2017 Sb. platné k 1. 1. 2018 se 

bude postupovat při finančním vypořádání dotací GA ČR za rok 2017.  

Jak informovala vedoucí HOSP svým e-mailem z 16. 1. 2018, vzhledem k tomu, 

že zatím nebyla změněna příslušná partie Zákona o vysokých školách, se RUK 

rozhodl, že se bude postupovat stejně jako dosud bez ohledu na stanoviska 

poskytovatelů, tj. 5 % nespotřebovaných prostředků do fondů a zbytek jako 

„vratky“ (většinou cestou RUK). Doc. C. Matyska upozornil, že spoluřešitelé se 

tímto výkladem řídit nemusejí; zejména v případě GAČR, který vydal stanovisko, 

že u průběžných zpráv se nic vracet nemá. KD došlo k závěru, že směroplatné je 

rozhodnutí RUK, takže spoluřešitelé by měli postupovat stejně.  

GAČR na svém webu napsal o změně provedené v GRIS, ale až ex post. Prod. J. 

Trlifaj chce pozvat na příští kolegium vedoucí OVZS, aby přednesla návrh 

týkající se zpráv o řešení projektů GAČR (a informovala o nekázni řešitelů). Dále 

by při té příležitosti mohlo kolegium probrat personální otázky OVZS.  

 

c) Návrh edičního plánu MFF UK na rok 2018, pro nakladatelství Karolinum, 

obsahuje jediný titul: NomVallex: Valenční slovník českých substantiv založený na 

korpusu. Autorky - (bez titulů) Veronika, Kolářová, Jarmila Panevová, Jana 

Klímová a Anna Vernerová – navrhly posunout termín pro odevzdání rukopisu na 

30. 9. 2018. Publikace má mít 350 stran, náklad je navržený na 250 ks. Kolegium 

ediční plán schválilo.  
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d) Grantová agentura Univerzity Karlovy pořádá kulatý stůl dne 10. dubna 2018, od 

15 hodin, v Modré posluchárně. Prod. J. Trlifaj na něj plánuje delegovat vedoucí 

OVZS. (Podle informace ze zápisu z RKR konaného dne 15. 1. 2018 bude RUK 

posílat pozvánky v únoru.) 

 

e) Na konferenci k 8. výročí Centra vizuální historie Malach, která se uskuteční od 

9:00 v pondělí 29. ledna 2018 v malostranské budově fakulty, děkana zastoupí 

prod. J. Trlifaj. 

 

f) Dne 19 1. 2018 se uskuteční další schůzka ohledně visiting professors v rámci OP 

VVV (mobilita).  

 

g) Nadační fond Neuron oznámil, že „přichází od letošního roku s novým systémem 

finanční podpory excelentních českých vědců, který je u nás průlomový. Zatímco 

věda je dnes v ČR financována formou grantů vyplácených vědeckým institucím, 

NF Neuron bude peníze spjaté s Cenou Neuron nově převádět přímo na osobní 

účet odměňovaného a bude zcela na něm, na co tyto prostředky použije.“ 

 

h) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, za rok 2017: návrhy projedná KD na 

svém zasedání dne 31. 1. 2018, doporučené návrhy budou pak postoupeny 

vědecké radě fakulty.  

 

i) Cena Josefa Hlávky za rok 2017: cena je udělována za původní knižní práce 

z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v ČR. RUK přijímá nominace 

do 22. 1. 2018.  

 

j) Sítě evropských univerzit – informace z RKR: koncept vzešel z iniciativy 

francouzského prezidenta E. Macrona, který nedávno představil svou vizi 

Evropské unie. Její součástí je vytvoření tzv. sítí evropských univerzit, tj. sítí 

sdružujících vždy 4 až 6 univerzit několika zemí Evropy. Univerzity budou 

spolupracovat v oblasti vědy a také budou nabízet společné studijní programy, 

v nichž každý student bude studovat v zahraničí a které budou vyučovány alespoň 

ve dvou jazycích. Česká republika tuto iniciativu podporuje. První pilotní projekt 

by měl vzniknout v průběhu letních měsíců 2018. Došlo ke spojení některých 

francouzských univerzit, např. od 1. 1. 2018 vznikla Sorbonne Université (SU), 

zahrnující kromě staroslavné univerzity Paris-Sorbonne též prestižní UPMC Paris 

VI – Jussieu. Ve dnech 20. a 21. února 2018 se uskuteční jednání v Paříži, 

delegaci UK povede pror. L. Rovná. Fakulta má do 19. ledna 2018 sdělit na RUK, 

kdo se jednání zúčastní a v jakých oblastech má MFF UK zájem spolupracovat. 

Konkrétní spolupráci už rozvíjejí pracovníci z fyzikální sekce (prof. J. Horáček, 

dr. P. Kolorenč, prof. O. Santolík), půjde ale i o nové náměty na kooperaci. Děkan 

vidí možnosti ve společných studijních programech magisterského studia, 

nejenom doktorského.  

Stalo se po KD: Pror. L. Rovná přijala s potěšením sdělení prod. J. Trlifaje, že 

v pařížské delegaci bude dr. P. Kolorenč (velký zájem ze strany SU) a že MFF UK 

o spolupráci stojí; seznam potenciálních účastníků jednání v Paříži fakulta 

nestihne dodat do 19. 1., ale odhadem o týden později.   

 



Kolegium děkana MFF UK dne 17. 1. 2018 
 
 
 

3 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

k) SFG - podzimní kolo 2017/2018: prod. F. Chmelík obeslal kolegium informací 

o konečném stavu projektů poté, co byly doplněny žádané údaje. Připomínky 

nedostal, tedy vydal rozhodnutí a tím podzimní kolo grantů uzavřel. 

 

l) Disciplinární komise fakulty: předsedkyně SKAS napsala e-mailem návrh, aby 

děkan odvolal Mgr. Jana Musílka (odešel z MFF UK) a místo něj jmenoval Mgr. 

Jakuba Pekárka. Ke jmenování disciplinární komise je třeba předchozí souhlas AS 

MFF UK. Kolegium doporučilo návrh předložit senátu.  

Stalo se po KD: Děkan, se souhlasem AS MFF UK, navrhovanou změnu 

uskutečnil. 

 

Prod. V. Kuboň 

m) Akreditace - návštěva Dílčí komise NAÚ pro oblast vzdělávání Fyzika se 

uskutečnila na MFF UK dne 15. 1. 2018 a proběhla bez problémů. Další návštěvy: 

oblast vzdělávání Informatika - 17. 1. 2018, oblast vzdělávání Matematika - 

původně smluvený termín 26. 1. 2018 je změněn, snad na 1. 2. 2018; 

k podkladům od MFF UK nepřišly připomínky. Schůzka ohledně učitelství 

všeobecně-vzdělávacích předmětů se koná 17. 1. 2018 na Pedagogické fakultě 

UK, z MFF UK se jí zúčastní děkan, doc. L. Dvořák, doc. J. Robová.  

 

n) Připomínky fakulty k návrhu změn univerzitních studijních předpisů, konkrétně 

k návrhu Řádu přijímacího řízení, v minulém kole neuspěly, bude učiněn ještě 

pokus uplatnit je prostřednictvím pozměňovacího návrhu od člena AS UK. Věc 

prodiskutuje Legislativní komise univerzitního senátu.   

Stalo se po KD: Pozměňovací návrh byl přijat.  

 

Děkan 

o) Informace z RKR 15. 1. 2018. 

i) Na RUK vznikl od 1. ledna 2018 nový odbor - Odbor kvality vzdělávací 

činnosti a akreditací. V jeho čele stojí Mgr. Vojtěch Tomášek.  

ii) Do 24. 1. 2018 se musí poslat Odboru kvality vzdělávací činnosti a 

akreditací fakultní rozvaha studijních programů (bakalářských, 

magisterských i doktorských), pro které fakulta v budoucnu plánuje žádat 

o akreditaci. Z: prod. V. Kuboň. 

iii) Doktorské studium: JM klade důraz na přísné průběžné hodnocení ze strany 

školitelů, na přípravu nových programů s cílem odstranit duplicity. Existují 

stejné/podobné programy vyučované na několika fakultách; to se má 

změnit, takový studijní program bude koncipován jako univerzitní, sice 

zajišťovaný fakultami, ale pod jednou oborovou radou.   

iv) Koordinační rady doktorského studia: připomínky k návrhu, který byl 

předmětem jednání RKR, připraví na základě námětů z kolegia prod. V. 

Kuboň. T: 31. 1. 2018. 

v) Dne 18. 12. 2017 bylo uzavřeno memorandum o spolupráci mezi UK a AV 

ČR. Připravuje se vzor smlouvy týkající se biomedicíny a ten se pak stane 

předlohou pro smlouvy vztahující se k dalším oblastem vzdělávání. Děkani 

mají na RUK obratem sdělit názor, zda má být na univerzitním diplomu pro 
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absolventa doktorského studia uváděno, že studium probíhalo ve spolupráci 

s AV ČR. KD veřejným hlasováním doporučilo držet se dosavadní praxe, 

tzn. uvádět skutečnost, že studium probíhalo ve spolupráci s ústavem AV 

ČR, na dodatku k diplomu. V tomto smyslu napíše děkan Jeho 

Magnificenci. Upozorní JM také na to, že fakulta spolupracuje s ČHMÚ, 

ústavem stojícím mimo Akademii věd.  

 

Prod. M. Rokyta 

p) RUK (pí Klabalová) naléhavě připomíná, že návrhy na akreditace doktorských 

programů musejí být na úrovni fakult projednané/schválené do konce června 

2018. Na MFF UK to předpokládá mít návrhy hotové do konce dubna, aby je včas 

dostal AS a vědecká rada.  VR bude před letními prázdninami naposledy zasedat 

dne 6. června 2018. 

 

q) Řešení projektů SVV: dělení očekávaného objemu financí mezi sekce zůstává ve 

stejném poměru, jaký byl na kolegiu dohodnut před časem (18. 1. 2017), tj. podle 

počtu tehdy studujících doktorandů v 1. až 5. ročníku.  

 

r) Agenda doktorského studia – nesprávné kódy v SIS (k jejich „přepsání“ došlo asi 

v důsledku nové akreditace): týká se dat před rokem 2000. Oba studijní proděkani 

se shodli na názoru, že situaci by vyřešilo zablokování starých dat. Po diskusi KD 

přijalo nabídku prod. F. Chmelíka, že věc vyřeší po konzultaci s Mgr. P. 

Jedelským; buď budou data zaslepena, nebo opravena.  

 

Prod. M. Vlach 

s) Ing. Michaela Němcová, pracovnice OPMK – právo schvalovat v SIS stipendia 

může dostat; prod. F. Chmelík požádal o písemný návrh.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium schválilo Smlouvu s Vysokoškolským sportovním klubem MFF UK, z. 

s., o zajištění propagace na rok 2018, ve výši 150.000,- Kč. Finance bude možné 

čerpat až poté, kdy AS fakulty schválí rozpočet na rok 2018. 

 

b) Pronájmy, zapůjčení fakultních prostor 

i) ÚFAL je pořadatelem akce „MT Marathon“ ve dnech 3. až 8. září 2018 a 

požaduje poskytnutí poslucháren S8, S9, S10 a S11, dále laboratoř SU2. 

Akce je pro účastníky bezplatná. Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení. 

ii) Katedra didaktiky matematiky pořádá 24. a 25. září 2018 konferenci 

s názvem „Cesty k matematice“, která je určena především pro 

středoškolské učitele matematiky.  Požaduje poskytnutí učeben S9 a S10, 

dále zapůjčení Refektáře. S ohledem na minimální konferenční poplatek 

budou učebny poskytnuty zdarma, Refektář za 1.000,- Kč. 

iii) Pan Petr Kužel požádal o možnost uspořádat klavírní koncert v Refektáři 

dne 17. dubna 2018. Žadatel patří mezi dárce, kteří přispěli na koupi 
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klavíru, a proto kolegium žádosti vyhovělo a schválilo nájemné ve výši 

5.000,- Kč. 

iv) Ak. malíř Tomáš Rafl, který se jako restaurátor podílel na rekonstrukci 

fakultní budovy na Malostranském náměstí a později na obnově rotundy sv. 

Václava, požádal o zapůjčení Refektáře na soukromou akci. Kolegium 

žádosti vyhovělo, včetně slevy na nájemném ve výši 50 %. 

Děkan 

c) Aktualizace Principů rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2019: RUK 

připravuje anketu zaměřenou na sběr podnětů, termín pro tyto podněty vyprší 

koncem února 2018.  

Stalo se po KD: Kancléř UK poslal děkanům fakult materiál „Aktualizace 

Principů rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2019“, dále průvodní dopis 

JM, harmonogram a podklad k anketě. Názory k podkladům může děkan poslat do 

20. února 2018 na adresu rektor@cuni.cz . 

Pan kancléř poslal schválené Principy rozdělování příspěvků a dotací na 

Univerzitě Karlově pro rok 2018, schválené univerzitním akademickým senátem 

15. 12. 2017.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Trojský pavilon pro M a I: MF i MŠMT schválila potřebné dokumenty, nyní je 

třeba rychle získat souhlas AS UK (2. 2. 2018) a správní rady UK (z důvodů 

časové tísně nejspíš hlasováním per rollam). Smlouvu s dodavatelem, firmou 

Auböck, bude uzavírat rektor UK.   

 

b) Stavební akce 2018: jsou vytipovány nejdůležitější položky (patří mezi ně 

modernizace kotelny a chlazení serverovny v Troji, studie na půdní vestavby 

v karlovských budovách); soupis bude součástí návrhu rozpočtu na letošní rok. 

 

c) Agenda smluvního výzkumu zaznamenala pozitivní vývoj. Od 1. února 2018 bude 

přijata Ing. Starková, na poloviční úvazek. Ing. B. Joudalová sídlí od ledna 

v Troji. Manuál dosud OVZS nevyhotovilo.    

 

d) Administrace projektu OP VVV na vybavení poslucháren: podařilo se získat 

náhradu za Mgr. E. Šauerovou, a to vysokoškolačku na 0,38 pracovního úvazku. 

Případné angažmá na administraci projektu doc. T. Halenky (projekt Urbi 

Pragensi v rámci Operačního programu Praha pól růstu) bude teprve předmětem 

jednání. O projektu doc. T. Halenky více na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-01-urbi/ 

 

e) Prod. L. Skrbek upozornil, že v rámci „OP VVV – audio a video vybavení učeben 

a poslucháren“ budou v období měsíců červen až září probíhat opravy a montáže 

zařízení. Akce se týká učeben a poslucháren ve všech objektech MFF UK, 

s výjimkou T1 a T2 v Troji.  Proto v tomto období nebudou žádné učebny a 

posluchárny pronajímány cizím subjektům a určité omezení se dotkne i fakultních 

žadatelů. Přesný harmonogram postupu rekonstrukcí bude stanoven po skončení 

mailto:rektor@cuni.cz
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-01-urbi/
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výběrového řízení na dodavatelskou firmu. Sekční proděkani už nyní zajistí 

rezervaci velkých poslucháren na důležité fakultní akce. 

 

f) Menza Troja bude v době od 22. ledna do 30. září 2018 uzavřena, v důsledku 

výstavby v areálu Koleje 17. listopadu.   

 

Doc. C. Matyska 

g) Výzva přezdívaná „nábyteček“: objem disponibilních financí se zvýšil, tedy se 

mohou změnit i požadavky fakulty. Fakulta je připravena čerpat o 3 mil. Kč více, 

než byla původně určená finanční hranice. KD projednalo podrobnou informaci 

dr. H. Nyklové. Dr. H. Nyklová dále referovala o problémech s vykazováním 

mezd a odpracovaných hodin na projektech OP VVV. MŠMT vrátilo 

monitorovací zprávy, protože ručně upravované výpisy jsou nevyhovující. Cílem 

je, aby výkazy odpracovaných hodin přesně souhlasily s vyplacenými mzdami a 

aby o tom svědčil výpis, do něhož dodatečně nezasahovala lidská ruka. Např. PřF 

UK tyto potíže nemá. K jednání byl přizván vedoucí zaměstnaneckého oddělení 

Mgr. T. Jančák. Popsal rozdíl v počítačovém systému, nastaveném na fakultě (a 

používaném na 70 % fakult univerzity), oproti systému, jaký si před lety zavedla 

v souvislosti s výzkumnými záměry PřF UK. Změna v nastavení stávajícího 

fakultního systému by představovala pro PERS nezanedbatelné zatížení. KD 

přesto bylo pro realizaci technické změny, alespoň u pracovníků angažovaných 

v projektech OP VVV.  

 

h) Doc. C. Matyska poslal kolegiu dne 11. 1. 2018 přehled o aktuálním stavu 

projektů fakulty v OP VVV, OP PPR a OP PIK. 

 

i) Schválení žádosti o podporu – projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 

(Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy): výběrová 

řízení na celkem 13 pozic post-docs. Sekční proděkani potvrdili zájem svých sekcí 

o pracovní pozice (M – 4 místa, I – 4 místa, F – 5 místa). Prod. V. Baumruk 

podotkl, že datum nástupu k 1. 9. nebo k 15. 8. je v případě post-docs  neobvyklý. 

Výběrová řízení budou v režii sekčních proděkanů. Doc. C. Matyska sdělí dr. H. 

Nyklové, že se kolegium přiklonilo k tomu, aby se ujala administrace projektu 

(hlavně výkaznictví), přičemž s formulací inzerátu apod. jí bude nápomocné 

OVZS.  

 

j) Stav projektu UIS: byl vytvořen nový formát vizitek pro vědecké týmy (finální 

verze bude upravena po zapracování připomínek Rady pro komercializaci UK). 

Pro školení pracovníků byl CPPT vybrán modifikovaný jednosemestrální 

volitelný předmět Management vědy a inovací (MVI - UIS), který proběhne 

převážně formou webinářů (cca 7x 1,5 hodiny + samostudium). Jako cílová 

skupina byli vybráni doktorandi s pracovním poměrem v rámci jednotlivých 

fakult. Na projektu budou mít od 1. 2. 2018 DPČ tři juniorní skauti s úvazky 0,1  

(RNDr. Karolína Houžvičková Šolcová, Pavel Marek - student IPSS, Hana 

Marková - studentka MOM). Vizitky pokládá doc. C. Matyska za věc prod. M. 

Vlacha; ten konstatoval, že zatím nemá vzor podoby vizitek. Proškolování 

pracovníků: Ing. B. Joudalová se pokusí přesvědčit doktorandy. 
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Prod. M. Vlach 

k) KD vzalo na vědomí informace o OP VVV na FF UK. 

 

l) KD vzalo na vědomí informaci, že v rámci IRP došlo k přečerpání financí.   

 

m) Návštěva zástupců čínské společnosti TCL, zprostředkovaná dr. P. Charamzou: 

téma rozhovoru odborně směřuje do informatické sekce. 

Stalo se po KD: jednání se uskutečnilo 24. 1. 2018, za fakultu se ho zúčastnili 

děkan, prod. J. Sgall, doc. T. Bureš, prof. R. Barták, Ing. B. Joudalová.   

 

n) KD vzalo na vědomí informaci o poznatcích prod. M. Vlacha z TAČR.  

 

o) Firma Carolina, s. r.o.: prod. M. Vlach připraví děkanovi podklad s připomínkami 

k návrhu na zřízení firmy. Návrh byl předmětem jednání RKR.  

 

p) Proděkanská místnost ve druhém poschodí Ke Karlovu 3: aby se předešlo 

případným časovým překryvům při využívání místnosti, bude nastavena možnost 

místnost rezervovat v SIS. 

 

Prod. M. Rokyta 

q) KD vzalo na vědomí, že prod. M. Rokyta navrhuje prodloužit nájemní smlouvu na 

prostory v karlínské budově Zirkon. Fakultou pronajaté místnosti jsou potřeba pro 

post-docs. Přesné podmínky bude M. Rokyta konzultovat s tajemníkem fakulty. 

 

Doc. P. Hnětynka 

r) GDPR: další schůzka se zástupcem firmy PDQM (která je najata Ústavem 

výpočetní techniky UK na zpracování analýzy ke GDPR) se má uskutečnit příští 

týden. K částečně vyplněným formulářům doc. P. Hnětynka připomínky od 

PDQM nedostal. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Mzdový předpis Univerzity Karlovy – za účasti Mgr. T. Jančáka byl dohodnut 

následující harmonogram: 

i) zaměstnanecké oddělení připraví metodický návod pro sekce do 10. února 

2018, 

ii) sekční proděkani pošlou zaměstnaneckému oddělení návrhy na přeřazení 

THP pracovníků do 28. února 2018; 

iii) předpokládá se, že v polovině dubna bude schválen rozpočet fakulty na rok 

2018; sekční proděkani do konce dubna naplní tabulky, které připraví PERS 

(tabulky budou obsahovat výpočetní vzorečky, jména zaměstnanců, výši 

úvazků vyjádřenou procenty a odpovídající popisu práce). Zaměstnanecké 

oddělení pak bude mít měsíc na zpracování. Změny se prvně promítnou ve 

výplatě za měsíce květen 2018.  

 

b) KD vzalo na vědomí sdělení Mgr. T. Jančáka, že formulář na DPČ byl upraven 

tak, aby umožňoval vyplnit více zdrojů na hrazení dohody (kolonka o dalším 

ujednání). 
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c) Mzdový předpis Univerzity Karlovy podruhé. 

i)     Předpis umožňuje děkanovi fakulty, aby stanovil svým opatřením 

podrobnější pravidla pro zařazování do mzdových tříd. Současné znění 

Směrnice děkana č. 2/2011, Přijímání vědeckých pracovníků a jejich 

zařazování do mzdových tříd, je na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2011/smer02.htm 

ii) Ve mzdovém předpisu je také uvedeno, že děkan svým opatřením může 

stanovit konkrétní rozsah pedagogických a vědeckých povinností 

akademických pracovníků a ostatních lektorů a vědeckých povinností 

vědeckých pracovníků. Obsah tohoto opatření děkan musí předem projednat 

s rektorem. Na fakultě se k tomuto opatření vyjadřuje akademický senát 

fakulty. Prod. M. Rokyta připomněl existenci stávající Směrnice děkana 

č. 2/2005, Rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických 

pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2005/smer02.htm 

 

d) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a na obsazení funkcí vedoucích 

pracovišť (konkursy). 

i)      Vedoucí pracovišť - seznam vypisovaných funkcí je hotový. Vypisovaný 

termín nástupu plynule navazuje na datum, kdy vyprší funkční období 

stávajícího vedoucího.  

ii)      Místa akademických pracovníků budou obsazována typicky k začátku 

akademického roku, nebo po dohodě. U akademických pozic bude ovládání 

angličtiny podmínkou a ovládání češtiny výhodou. Nejsou vyloučeny 

inzeráty bez jazykové podmínky, sekční proděkani budou konzultovat 

zvláštní případy s děkanem. Inzerát bude mít anglickou jazykovou mutaci.  

iii)      Funguje přejímání fakultních inzerátů na ResearchJobs.cz (dr. M. Víta).  

iv)      Děkan přijal návrh prod. M. Rokyty na složení komise pro výběrové řízení 

na obsazení místa profesora v oboru matematika v Matematickém ústavu 

UK, vypsané v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362. Také v případě tohoto 

výběrového řízení požádá děkan o delegování zástupce fakultního senátu.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Den π: středa 14. 3. 2018: na přání hostů ze Znojma proběhne setkání v Praze 

v užším kruhu. Děkan doporučil zasedací místnost ve druhém poschodí budovy 

Ke Karlovu 3, zváni jsou členové kolegia děkana, z extramurálních hostů pí dr. T. 

Míková. Čas začátku setkání dohodne prod. M. Vlach (dopoledne zasedá KD; 

prod. J. Trlifaj se při této příležitosti ze zasedání omluvil).  

 

b) Prodloužení smlouvy o strategickém partnerství s firmou Red Hat, uzavření 

smlouvy s firmou KOMIX, v přípravě smlouva s firmou ProfiCredit. 

c) Firma JetBrains s. r. o. (firma v partnerském programu fakulty) věnovala dar na 

propagační aktivity fakulty, konkrétně na organizaci semináře Kasiopea 

(garantem akce je dr. M. Mareš). 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2011/smer02.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2005/smer02.htm
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d) Časopis Týden a žebříčky vysokých škol: prod. M. Vlach informoval, že podklady 

za MFF UK byly odeslány.  

 

e) Logo a použití – smlouva s IBM (garant doc. M. Lopatková, ÚFAL). 

 

f) Výstava 100 let Československa na UK: ze seznamu exponátů, které fakulta 

nabídla, RUK vybral dlaždici ze svatováclavské rotundy a počítač Tesla TEMS.  

 

g) Prod. M. Vlach připomněl, že se blíží 15. únor 2018, což je termín pro návrhy na 

udělení Ceny děkana za reprezentaci a propagaci za rok 2017. Cena se uděluje za 

významný pozitivní počin, který má dopad na vytváření širokého obrazu vnímání 

MFF UK v médiích (tisk, rozhlas, televize, informační servery), sociálních sítích, 

internetu atp. bez omezení lokality. Zdůvodněné návrhy na udělení ceny mohou 

podávat děkanovi vedoucí jednotlivých pracovišť a oddělení, dále pak členové 

vedení fakulty či členové akademického senátu fakulty. Celý statut ceny viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm 

 

h) Prod. M. Vlach informoval o schůzce zástupců OPMK s kolegy a kolegyněmi, 

zajišťujícími korespondenční semináře. Konala se dne 16. ledna 2018. Hlavní 

otázkou, kterou prod. M. Vlach řeší, je způsob financování seminářů. Jako zdroj 

stále převažuje stipendijní fond, a to by prod. M. Vlach rád změnil. Podstatnější 

financování z rozpočtu na propagaci by sice více zatížilo tuto část rozpočtu, ale 

umožnilo by lepší vhled do nákladů na semináře a separaci těch výdajů, které se 

semináři ve skutečnosti přímo nesouvisejí. Řešením byl pověřen vedoucí OPMK a 

jeho zástupkyně. 

 

i) Univerzitní Zlatá promoce absolventů z roku 1968 se uskuteční v sobotu 

21. dubna 2018. V tento den se také uskuteční Den CŽV a Den absolventů UK. 

 

j) Počítačová hra Attentat1942 má šanci uspět v mezinárodní soutěži, blíží se 

vyhlášení vítězů. 

 

k) Mezinárodní průmyslový veletrh For Industry: ve dnech 15. až 18. května 2018 se 

bude konat 17. ročník této akce, MFF UK se propagačně připojí, koordinací byla 

pověřena RNDr. K. Šolcová Houžvičková. 

 

Prod. M. Rokyta 

l) Matematická olympiáda se vrací na MFF UK: v karlínské budově fakulty se dne 

17. ledna 2018 uskutečnila krajská kola Matematické olympiády, pražské a 

středočeské. Zúčastnilo se jich 47 pražských studentů a 17 studentů ze 

Středočeského kraje. Olympiádu pořádá Jednota českých matematiků a fyziků, 

průběh krajských kol zajišťují krajské komise. Od loňského září jsou novými 

členy pražské komise čtyři zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK. Viz:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-01-mo/ 

 

Děkan 

m) Fakultní ples je naplánovaný na čtvrtek 8. března 2018. Děkan požádal prod. M. 

Vlacha o návrh potenciálních hostů, které děkan zve do Primátorského salonku, a 

také o zajištění tisku pozvánek na ples. T: 31. 1. 2018.  

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-01-mo/
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7. RŮZNÉ 

 

a) Zasedání RKR 15. 1. 2018: podklady, které obdržel děkan, byly poskytnuty 

celému kolegiu. Důležité závěry z jednání pak poslal děkan kolegiu e-mailem. 

Oficiální zápis od RUK dostalo KD e-mailem 18. 1. 2018.  

 

b) Symposium: Education and Self-Education of Nikola Tesla (pondělí 4. 6. 2018, 

v Chorvatsku) – JM nemůže pozvání na sympozium využít, a proto RUK poslal 

pozvánku děkanovi MFF UK. Přestože si KD neuvědomovalo nějakou vazbu 

mezi osobností N. Tesly a fakultou, požádal děkan proděkana pro fyzikální sekci, 

aby se pokusil získat k účasti na chorvatském sympoziu vhodného a ochotného 

reprezentanta, zajímajícího se o historii fyziky.  

Stalo se po KD: Děkan uvědomil RUK, že MFF UK se symposia nezúčastní.  

 

c) Návrh „Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru Matematicko-fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy pro rok 2018“ a zpráva o plnění „Aktualizace 

Dlouhodobého strategického záměru Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy pro rok 2017“: členové kolegia pošlou děkanovi své připomínky k první 

verzi dokumentů do 24. 1. 2018.  

 

d) Fakultní komise.  

i) Komise pro počítačové sítě: doc. P. Hnětynka doporučil existenci komise 

ukončit. Se správci počítačových domén se bude scházet podle potřeby, 

neformálně.  

ii) Pracovní skupina pro partnerství s firmami: prod. M. Vlach předložil 

k diskusi seznam pracovníků fakulty - možných členů skupiny; navržené 

osoby zatím nekontaktoval. Z časových důvodů byl návrh odložen na příští 

jednání KD.  

 

e) Návrhy na změny/zrušení/novelizaci výnosů děkana: prod. M. Vlach poslal po 

zasedání KD seznam položek, které vytipoval jako zastaralé. Dokumenty 

zkontrolují ti členové vedení fakulty, do jejichž agendy výnosy spadají, a na 

základě toho navrhnou děkanovi další postup.  

 

f) Zastupování děkana v době jeho nepřítomnosti. 

i) 12. a 13. 2. 2018 – prod. V. Baumruk. 

ii) 4. - 7. 3. 2018 – prod. J. Trlifaj. 

iii) 15. - 20. 3. 2018 – prod. V. Baumruk. 

iv) 7. - 19. 6. 2018 – prod. J. Trlifaj. 

 

g) Termíny zasedání AS MFF UK: 28. 2. 2018, 21. 3. 2018, 18. 4. 2018, 23. 5. 2018. 

 

h) Rektorský den připadá na středu 16. května 2018.  

 

 

Zasedání skončilo v 14:01 hodin.  

Zapsala: T. Pávková 


