
 

 

Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 31. ledna 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

Omluveni: 

P. Hnětynka (od 10:20), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, J. Trlifaj, M. Vlach; P. Obdržálek za 

SKAS (od 10:35). 

V. Baumruk, P. Kolman. 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Návrhy prod. J. Trlifaje dotýkající se personálního zajištění vědní agendy jsou 

zachyceny v bodu 5. tohoto zápisu.  

 

b) Prod. J. Trlifaj ve spolupráci s vedoucím knihovny Mgr. J. Kučou splnili úkol a 

odevzdali pror. J. Konvalinkovi vyjádření ohledně sjednocení klasifikace vědních 

oblastí.  

 

c) Knihovní rada fakulty: prod. J. Trlifaj připravil ve spolupráci s vedoucím 

knihovny Mgr. J. Kučou návrh na obměnu složení knihovní rady. Děkan požádal, 

aby vedoucí knihovny napsal svou představu o náplni činnosti knihovní rady 

a jejích kompetencí. Sekce fakulty přistupují k nákupu knih a časopisů různým 

způsobem, a proto bude užitečné, aby očekávání spojená s prací knihovní rady a 

složení rady probrali nejprve sekční proděkani.  

Stalo se po KD: Po projednání se sekčními proděkany bylo navrženo následující 

aktualizované složení knihovní rady: prof. Petr Malý (předseda), dr. Petr Gregor, 

doc. Daniel Hlubinka, Mgr. Jiří Kuča, prof. Jan Trlifaj.     

 

d) Návrhy na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: kolegium doporučilo 

předložit vědecké radě fakulty k posouzení oba návrhy, které KD dostalo ze sekcí: 

i)    sekce F: prof. Pavel Krtouš za sérii článků; 

ii)    sekce I: vývojový tým hry Attentat 1942 (paralelní návrh zřejmě podá také 

FF UK, protože v týmu jsou i její odborníci).   

Stalo se po KD: Vědecká rada fakulty na svém zasedání dne 7. 2. 2018 doporučila 

děkanovi, aby jako její předseda předložil rektorovi UK oba návrhy, bez určení 

pořadí. 

 

e) Zahraniční styky 

i) Dny UK v Kanadě: fakultu bude reprezentovat doc. M. Koucký. Cestovní 

náklady půjdou na vrub fondu děkana a část na vrub Kouckého grantu.  

RUK požádal 30. 1. 2018 o zaslání prezentace, kterou v Kanadě doc. M. 

Koucký Matematicko-fyzikální fakultu UK představí.   

ii) Příprava konstituování Aliance evropských univerzit je v proudu, zájmy 

fakulty patří v tomto ohledu k těm výraznějším, cesty do Paříže na nově 
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vzniklou Université Sorbonne ve druhé polovině února t. r. se za fakultu 

zúčastní děkan a dr. P. Kolorenč.  Do sítě vybraných škol se připojily také 

univerzity v Heidelbergu a ve Varšavě.  

 

f) Proděkani J. Trlifaj a J. Sgall se dne 29. 1. 2018 zúčastnili výročního setkání 

Centra vizuální historie Malach. Vedení UK zastupoval pror. J. Konvalinka; 

činnost centra hodnotil jako aktivitu velmi důležitou a hodnou podpory. O setkání 

se lze dočíst na fakultním webu zde:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-02-malach/ 

 

g) Letošní nekázeň řešitelů a s ní související průběh zpracování zpráv o plnění 

projektů GA ČR, vyvolávající neúnosný časový stres všech zúčastněných na 

děkanátu, považují prod. J. Trlifaj, Ing. D. Lanková a Mgr. M. Menšíková za 

nejhorší za řadu posledních let.   

 

h) Výzva Collège de France k pozvání některého z jejích členů na přednášku, na 

útraty francouzské strany. Návrhy sbírá OVZS do 15. února 2018.  

Stalo se po KD: fakulta má zájem o návštěvu prof. Voisin, prof. Connese a prof. 

Lionse (pořadí reflektuje pořadí preference). 

 

i) Výsledky H16: KD vzalo na vědomí nesrovnalosti a jejich příčiny, zjištěné 

vedoucím knihovny Mgr. J. Kučou (zjištěné pro vlastní potřebu fakulty, protože 

pro uplatnění reklamací není prostor). Pror. J. Konvalinka je s nevalnou situací 

v hodnocení vědeckých výstupů na úrovni RVVI obeznámen. Metodika 

hodnocení vědy pro příští roky má jen hrubé obrysy. 

 

j) RUK přeposlal na MFF UK e-mail, obsahující zvací dopis, jímž president Ton 

Duc Thang University nabízí rektorovi UK spolupořádat ICM 2018, a odkazující 

na návštěvu pror. M. Kováře ve Vietnamu. Po krátké diskusi v kolegiu, opírající 

se o zjištění některých jejích členů v dané věci, děkan sdělil na RUK, že MFF UK 

nemá zájem zúčastnit se spolupořádání jmenované konference. Současná 

kooperace fakulty s Ton Duc Thang University se odehrává pouze v oblasti 

informatiky. Děkan současně upozornil, že použití akronymu ICM pro 

vietnamskou International Conference on Mathematics je nešťastné – ICM je 

totiž zkratka nejvýznamnější světové matematické konference International 

Congress of Mathematicians organizované jednou za 4 roky Mezinárodní 

matematickou unií (letošní ICM 2018 se koná v Rio de Janeiru). V očích 

matematické veřejnosti může být zvolení téže zkratky chápáno jako klamavá 

reklama.  

 

k) Memorandum o spolupráci s Brown university: k podpisu má dojít v březnu 

tohoto roku.  

 

l) Strouhalovskou přednášku dne 7. března 2018 prosloví prof. Richard M. Stratt 

z Brown University na téma Molecules are fast, so how can liquids be slow? 

 

m) Návrh na změnu koordinátora programu Progres Informatika (Q48) a na změny ve 

složení rady tohoto programu, v souvislosti s personální změnou v obsazení 

funkce proděkana pro informatickou sekci fakulty k 1. 1. 2018: kolegium 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-02-malach/
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doporučilo, aby děkan návrhy předložil VR MFF UK a poté, za předpokladu 

jejího souhlasu, je nechal postoupit rektorovi UK.  

Stalo se po KD: Všechny navrhované změny byly schváleny, jak na úrovni VR 

MFF UK, tak panem rektorem.   

 

n) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty o uvažovaných změnách v radě 

programu Progres Matematika (Q 49).  

 

Prod. M. Vlach 

o) Sběr bibliografie za rok 2017: na dotaz prod. M. Vlacha sdělil Mgr. J. Kuča, že 

projekty GAČR s počátkem řešení v roce 2017 zatím nejsou vloženy do systému 

GaP.  

 

Děkan 

p) KD vzalo na vědomí informaci děkana o jeho poznatcích z právní konzultace 

ohledně metody získávání oponentských posudků na habilitační práci a 

doporučujících dopisů ke jmenovacímu profesorskému řízení (získal je při jednání 

s Legislativní komisí AS UK). Vedení fakulty může doporučit interní postupy, 

musejí ovšem být v souladu s ustanoveními vysokoškolského zákona 

a příslušného univerzitního řádu.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Příprava fakultního harmonogramu akademického roku 2018/2019 (fakultní 

rozvrh lze vydat teprve po vydání univerzitního harmonogramu): je třeba 

naplánovat termín děkanského sportovního dne a Dne otevřených dveří. KD 

předběžně stanovilo čtvrtek 22. listopadu 2018 jako termín pro DOD (opět 

v malostranské budově fakulty). Pro konání děkanského dne navrhlo KD pátek. 

 

Prod. V. Kuboň 

b) Prod. V. Kuboň odeslal na RUK dvě připomínky k univerzitnímu harmonogramu 

akademického roku.   

 

c) 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 (navazuje na bod 2. o) iv) zápisu z KD konaného 17. 1. 2018): KD 

doporučilo usilovat o to, aby MFF UK měla zastoupení v koordinačních radách 

jak pro učitelství, tak pro odborné programy. Jedná se o Obecné otázky 

matematiky a informatiky a o Obecné otázky fyziky.  

 

d) Doc. RNDr. M. Lopatková, PhD., se stane členkou Kolegia rektora UK, pro 

doktorské studium.  

 

e) Akreditace 

i) Příprava akreditace - přesněji podkladů pro to, aby Rada pro vnitřní 

hodnocení UK udělila fakultě oprávnění uskutečňovat studijní programy 

v rámci institucionální akreditace - běží, i přes určité nesnadnosti (např. 
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v SIS neexistuje modul „studijní plány“). Navržené studijní plány, včetně 

plánů na dostudování, předloží prod. V. Kuboň na příštím zasedání KD. 

ii) Matematický obor Matematika pro informační technologie (MIT): děkan 

zaznamenal diskusi některých studentských senátorů o tom, zda je název 

MIT přiléhavý a zda dobře vystihuje jeho obsah; podle některých názorů by 

si obor zasloužil propagačně zajímavější pojmenování, aby si o něm zájemci 

o studium udělali lepší představu. Prod. M. Rokyta uvedl, že předchozí 

název oboru zněl Matematické metody informační bezpečnosti; děkanovu 

informaci vzal na vědomí a vyjádřil ochotu obor lépe slovně popsat, ovšem 

při zachování současného názvu. Přítomný zástupce SKAS P. Obdržálek se 

s výhradami k názvu MIT dosud nesetkal. Narazil ale na dotaz, zda ke 

studiu přijatí studenti musejí umět programovat. Odpověď je záporná. I to 

by se mělo odrazit v popisu oboru.  

iii) Akreditace: dílčí komise NAÚ pro oblast vzdělávání Matematika navštíví 

matematickou sekci fakulty dne 1. 2. 2018. Reprezentace MFF UK včetně 

dr. P. Hoffmannové je připravena, kromě zástupců dílčí komise NAÚ 

projevila o účast zájem dr. V. Šťastná z RUK; bude vítána.  

iv) Kombinovaná forma studia oboru Učitelství informatiky (dvouoborové) a 

kombinovaná forma studia oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání: 

KD souhlasilo, aby prod. V. Kuboň písemně sdělil pror. R. Wildové, že 

MFF UK nebude počínaje akademickým rokem 2018/2019 tyto formy 

studia otevírat, a současně ji požádal o sdělení tohoto záměru Národnímu 

akreditačnímu úřadu.   

 

Prod. M. Vlach 

f) UK uzavřela smlouvu s North Carolina State University, společné studijní 

programy existují na FF UK. Pobočka americké univerzity přestane vyučovat 

některé předměty v Polsku, naopak má zájem o společné programy 

v přírodovědných oborech a hledá za tímto účelem vyučující a laboratoře 

k pronajmutí na UK. Stanovisko fakulty žádá pobočka dostat do konce března 

2018. Kolegium doporučilo v této věci se zástupci české pobočky dále jednat, 

nejlépe o případném uzavření písemné dohody s fakultou. Z: prod. V. Kuboň.  

 

Děkan 

g) Žádost předsedy OR 4I5 doc. J. Křivánka o posunutí termínu pro podávání 

přihlášek do doktorského studia v oboru Počítačová grafika a analýza do 31. 7. 

2018, a to pro prezenční i kombinovanou formu studia v českém i anglickém 

jazyce: po zevrubném projednání v kolegiu sdělí prod. F. Chmelík žadateli, že 

v tomto akademickém roce změnu jednoduše provést nelze, s ohledem na 

Opatření rektora č. 15/2017; plošnou změnu v tomto duchu lze zvážit v příštím 

akademickém roce v anglických studijních programech. 

 

Kolegium vzalo s potěšením na vědomí, že studentka Tian Chen koncem ledna úspěšně 

složila obě části SZZ v oboru Finanční a pojistná matematika, a stala se tak první 

absolventkou magisterského studia v matematické sekci, vyučovaného v angličtině.   
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Elektronická spisová služba (ESS): tajemník navázal na informaci podanou 

kolegiu dne 7. 9. 2016, kdy UK rozhodla o zavedení ESS, aby tak splnila svou 

zákonnou povinnost. ÚVT UK a firma DERS, s. r. o., zpracovaly harmonogram 

implementace, MFF UK byla zařazena, společně 2. LF, FTVS, FSV a PedF, do 

poslední etapy, s termínem realizace listopad 2017 až květen 2018. Dne 18. 1. 

2018 proběhla na RUK koordinační porada za účasti zástupců všech fakult. Za 

fakultu byli přítomni T. Pávková, dr. P. Zakouřil a tajemník fakulty. Dosavadní 

zkušenosti fakult, kde zavádění ESS probíhá, ukazují na četné nedostatky 

systému; jsou postupně odstraňovány, znamenají ovšem další časový skluz.  

Realizační tým projektu ESS přislíbil konat pravidelná setkání zástupců fakult. Za 

MFF UK se jich budou podle časových možností zúčastňovat stejní zástupci, a to 

až do doby, než fakulta zřídí a obsadí pracovní pozici pro koordinátora spisové 

služby. 

 

b) Tajemník podal informaci o závěrech z porady svolané pí kvestorkou na 24. 1. 

2018.   

i) UK soutěží dodavatele nového ekonomického systému. Proces je 

zdlouhavý, také proto, že firma, která nebyla v soutěži úspěšná, podala 

odvolání k ÚOHS na podmínky soutěže.  

ii) RUK se pokouší o evidenci „nezpůsobilých“ dodavatelů, sbírá proto údaje 

o problematických firmách dodavatelů.   

iii) Vzdělávací kurzy pro akademické i neakademické pracovníky na téma 

"Sociálně-psychologické a manažerské dovednosti“. Součástí vzdělávání 

pracovníků UK (akademických i neakademických) je i „Program rozvoje 

sociálně – psychologických dovedností“. Celkem bude probíhat 9 kurzů po 

25 účastnících a zastoupeny budou všechny fakulty. Podrobnější informace 

na stránkách Centra celoživotního vzdělávání, viz: 

https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-71.html  

 

c) Zapůjčení obrazu „Portrét Václava Libštejnského z Kolowrat“ od Městského 

muzea Velvary: obraz bude zavěšen v malé zasedací místnosti vedle Refektáře 

v malostranské budově fakulty. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 

určitou do 31. 12. 2022, kontaktními osobami za MFF UK v otázkách převzetí, 

dohledu a kontroly místnosti, kde bude obraz umístěn, jsou prod. J. Sgall a pí 

Andrea Kršková. 

 

d) Děkan požádal tajemníka fakulty o předložení seznamu smluv, které svou 

účinností přesahují hranici funkčního období současného vedení fakulty.  

T: 31. 3. 2018 

 

e) Nájmy, zapůjčení prostor (do určité míry podmíněno sladěním se stavebními 

akcemi) 

i) Posluchárny v malostranské budově pro uspořádání konference ETAPS 

2019, ve dnech 6. až 7. 4. 2019 (pořádá KDSS). Kolegium schválilo slevu 

na nájemném ve výši 50 %.  Ke konkrétnímu výčtu poslucháren dojde 

později.  

https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-71.html
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ii) Posluchárny F1 a F2 pro konferenci Prague Colloquium on f-electrons 

systems (pořádá KFKL 4. až 7. 7. 2018): kolegium požadavek schválilo se 

slevou na nájemném ve výši 50 %. 

iii) Požadavek FF UK na poskytnutí vhodných prostor pro uspořádání 

konference SlaviCorp, odůvodněný rekonstrukcí vlastních poslucháren a 

učeben FF UK. S ohledem na stejnou situaci na MFF UK (audio-video 

rekonstrukce učeben a poslucháren) musel být požadavek zamítnut.  

iv) Společnost IDG Czech Republic, a. s., požádala o zapůjčení Refektáře na 

28. 3. 2018 za účelem uspořádání konference. Kolegium požadavek 

schválilo se slevou na nájemném ve výši 20 %. 

Děkan 

f) Aktualizace Principů rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2019 – dokument 

poslal kancléř UK, děkan jej poskytl celému kolegiu, do 20. února 2018 lze 

posílat na RUK názory. Děkan požádal kolegium o vyjádření do příštího zasedání 

KD. Žádné vážné výhrady se nerýsují.   

Stalo se po KD: Děkan zaslal 21. 2. 2018 kancléři UK stanovisko víceméně 

podporující navržené Principy.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon pro M a I: jednání s Ekonomickou komisí AS UK dne 30. 1. 2018, za 

účasti děkana a prod. L. Skrbka, vyústilo v doporučení EK, aby AS UK smlouvu 

i její dodatek schválil. Prod. L. Skrbek je ve stálém spojení s jednatelem firmy 

Auböck.  

 

b) Minulý týden se uskutečnilo otevírání obálek v rámci výběrového řízení na 

dodavatele nové kotelny v Troji. Jako nejlépe vyhovující se jeví společnost 

Intermont Opatrný, s. r. o.  

 

c) Smluvní výzkum: zajištění nové agendy pokračuje podle plánu, Ing. B. Joudalová 

má pracoviště v Troji, od 1. 2. 2018 bude OFSKP personálně posílené o Ing. Olgu 

Starkovou. Příznivě se vyvíjí i samotný smluvní výzkum - dr. J. Velímský z KG 

má pěknou nabídku na smlouvu do roku 2020.  

 

d) Prod. M. Rokyta sdělil, že dne 18. 1. 2018 proběhla schůzka dr. O. Ulrycha se 

zástupcem firmy AV Media, upřesnili spolu požadavky na rekonstrukci 

posluchárny K1. Dnes byly doručeny zpracované požadavky.  

 

Doc. C. Matyska 

e) OP VVV - výkazy mezd: dne 25. 1. 2018 proběhlo setkání administrátorek 

projektů OP VVV a pracovnic HO. Intenzivně se pracuje na metodice vykazování 

mezd. Vzhledem k tomu, že používaný mzdový systém neumožňuje dělení tarifu 

na jednotlivé zdroje podle úvazků, bude třeba situaci s vykazováním 

odpracovaných hodin na projektech účetně řešit pomocí dofinancování 

z institucionálních zdrojů. 
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f) Projekt ve výzvě č. 050 Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na 

Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF, byl 

v plné výši schválen. Očekává se další kolo výzvy.  

 

g) Výzva na mezinárodní mobilitu: ve finanční alokaci výzvy je k 15. 1. 2018 

zůstatek 470 mil. Kč.  

 

h) RUK poslal dopis p. rektora ohledně rozdělení nepřímých nákladů 

v celouniverzitních projektech podávaných do výzvy OP VVV č. 02_17_044 

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ. Z nepřímých nákladů, činících 

paušálně 10 %, připadne 1 % ve prospěch RUK. 

 

Doc. P. Hnětynka  
i) GDPR 

i) Doc. P. Hnětynka se zúčastnil schůzky s představitelem konzultantské 

firmy, byl dohodnut další postup při vyplňování dotazníků, do půlky února 

by měl mít hotovou analýzu.  

ii) Doc. P. Hnětynka odpověděl na podnět/požadavek dr. H. Nyklové stran 

úložiště pro archiv dokumentů administrátorek projektů OP VVV (obsahují 

citlivá data).  

 

j) Interní výnosy 

i) Doc. P. Hnětynka navrhl, na doporučení dr. L. Urbana, ukončit platnost 

Příkazu děkana č. 7/1996, počítačová učebna v Troji. KD schválilo.  

ii) Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě 

MFF UK (současná Směrnice děkana č. 4/2008): vedoucí SISAL dr. L. 

Forst pracuje na nové verzi směrnice.  

iii) Směrnici vztahující se k zacházení s citlivými daty bude třeba vydat, ovšem 

poté, až příslušný výnos vydá Univerzita Karlova. Podle příslibu RUK by se 

tak mělo stát v průběhu roku 2018.  

 

Tajemník 

k) Odbor výstavby UK obdržel stížnost studenta fakulty Mgr. Michaela Peška na 

současnou situaci na Koleji 17. listopadu v Troji a na přerušení provozu tamější 

menzy. Na toto téma proběhlo jednání děkana a tajemníka s ředitelem Kolejí a 

menz UK a navrhnuta náhradní řešení situace. Budou projednána na úrovni SKAS 

MFF UK a Kolejní rady. O tom kolegium podrobněji zpravil člen SKAS P. 

Obdržálek, navržené řešení se jeví jako přijatelný kompromis: dovážení balíčků 

s jídlem a jejich výdej studentům a případným dalším objednatelům/strávníkům 

ve dvoraně kolejí. Menza zůstane zavřená nejméně do října 2018.  

 

Prod. M. Vlach 

l) Orientační plány budov fakulty: prod. M. Vlach projevil obavy, že pořízení by 

nebylo levné a vyvstaly by otázky stran jejich nejvhodnějšího umístění. Prod. J. 

Sgall upřesnil svůj návrh v tom smyslu, že měl na mysli primárně virtuální mapu 

umístěnou na webu. Děkan doporučil, aby informatická sekce vypsala na 

zhotovení virtuálních orientačních map projekt.  
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m) Ing. B. Joudalová obdržela coby fakultní skaut, cestou CPPT, požadavek na 

vyplnění košatého dotazníku pro oddělení analýz a strategií RUK. Dotazník je 

zaměřený na získání informací o firmách, s nimiž fakulta spolupracuje při 

zaměstnávání absolventů. Mezinárodní žebříček QS Graduate Employability 

Rankings, viz: 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2018 

Prod. M. Vlach je k poskytování některých vyžadovaných informací zdrženlivý a 

v tomto smyslu instruoval Ing. B. Joudalovou.  

        

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst akademických 

pracovníků a na obsazení funkcí vedoucích pracovišť: kolegium schválilo vypsat 

všechny nabízené pozice a funkce, jak to navrhli sekční proděkani. Termín pro 

nástup vedoucích pracovišť je dán přesně, aby plynule navázal na konec 

funkčního období stávajícího vedoucího. Termín nástupu na akademické pozice 

bude stanovený „k 1. září 2018, nebo dle dohody“. Konečnou editaci znění 

výběrového řízení, jak má být zveřejněno na úřední desce fakulty a na veřejných 

stránkách fakultního webu, si vzal na starost děkan.  

 

b) Personální situace na OVZS 

i) Prod. J. Trlifaj tlumočil a současně podpořil požadavek vedoucí OVZS, aby 

oddělení bylo posíleno o dva plné pracovní úvazky: z toho jeden jako 

náhrada poté, kdy odešla M. Juriga, MSc. 

ii) Prod. J. Trlifaj přednesl návrh, aby prof. Ing. Z. Strakoš, DrSc., byl přijat na 

malý pracovní úvazek na děkanát; jeho pracovní náplní by bylo vytvoření 

systému na podporu žadatelů o granty, typicky o projekty ERC, a vyškolení 

pracovníka speciálně pro agendu vědeckých projektů (jeden ze dvou výše 

nárokovaných úvazků). Prof. Z. Strakoš takto už úspěšně působí na RUK. 

Jako místo dobrého fungování takového schématu uvedl prod. J. Trlifaj 

Přírodovědeckou fakultu UK.  

KD nebylo o potřebě dvou sil přesvědčeno, ale bylo srozuměno s přijetím náhrady 

za pí Jurigu, s důrazem na agendu evropských vědeckých projektů. Doporučilo 

nastavit na OVZS nové, efektivnější pracovní postupy, zmíněné v diskusi členů 

kolegia. Děkan uvažuje o zřízení projektového oddělení na děkanátu.  

iii) Děkan upozornil na rozrůstající se agendu zahraničních studentů a z toho 

plynoucí potřebu dislokačně podpořit STUD.  

iv) Prod. M. Rokyta zmínil současnou situaci s Ing. J. Peškovou, která byla 

přijata do MÚUK a byla k dispozici pro administrativní práce, mj. pro 

agendu prof. Z. Strakoše. 

 

c) Administrace projektů OP VVV: od 1. 2. 2018 nastoupí Mgr. Zorka Starčevičová 

(projekt poslucháren – zástup za Mgr. E. Šauerovou, projekt doc. T. Halenky). 

 

d) Děkan připomněl usnesení bodu 5. e), uvedené v zápise z jednání kolegia děkana 

29. 11. 2017. Týká se signování návrhů na mimořádné odměny: vedoucí 

zaměstnaneckého oddělení upraví formulář na návrhy odměn tak, aby byly 

odlišeny osoby příkazce a správce zdroje (Příkaz děkana č. 5/2017) a aby odměny 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2018
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signovali – pokud nejsou navrhovateli – vedoucí pracovišť a příslušný proděkan 

(typicky sekční proděkani nebo - v případě propagačních aktivit - proděkan pro 

PRopagaci). T: 30. 4. 2018. 

 

e) Děkan požádal tajemníka fakulty o soupis inzerátů z poslední doby, v nichž 

fakulta hledala pracovníky na administrativní pozice, včetně uvedení jmen médií, 

kde byly inzeráty uveřejněny, a informace, jaký byl o místa zájem.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Podepsána jest Partnerská smlouva se společností ProfiCredit. 

 

b) Na 1. 2. 2018, 13:30 hod., je sjednána schůzka zástupce korejské firmy IGS 

(mobilní aplikace) pana Yanga, CEO, a zástupce společnosti Czech Invest. Za 

fakultu jednání povede dr. J. Gemrot z informatické sekce, hosté krátce navštíví 

také rotundu sv. Václava. Děkan nevyloučil, že se schůzky osobně zúčastní, 

a totéž doporučil prod. J. Sgallovi,  

 

c) MFF UK zaznamenala úspěch v podobě získaných dotací od MŠMT, na pořádání 

soutěží Fykosí fyziklání/online, Česká lingvistická olympiáda (ČLO), Náboj, 

Náboj Junior a mezinárodní lingvistická olympiáda (IOL). Celková suma 

představuje 385 tis. Kč. Předpokladem pro udělení financí a pro jejich čerpání je 

spolufinancování ze strany fakulty, děkan již v tomto směru učinil potřebný krok.   

 

d) KD vzalo na vědomí informaci o tom, jak se vyvíjí příprava Mezinárodní 

lingvistické olympiády IOL. O účast je značný zájem, což si kromě jiného žádá 

zajistit další prostory pro konání.  

 

e) Webový portál www.studuj-matfyz.cz funguje už pět let, a tak je nejvyšší čas 

trochu ho inovovat, aby byl trendy jak v duchu nového grafického stylu, tak 

propagačním účinkem. Prod. M. Vlach by rád dosáhl kýženého stavu do konce 

února, tzn. do doby před podáváním přihlášek ke studiu.  

 

f) Zástupci fakulty již tradičně počítají s účastí na veletrhu vzdělávání Gaudeamus 

v Košicích v listopadu 2018.  

 

g) Kalendář fakulty na rok 2019: z nabízených možností, které poslal prod. M. 

Vlach, se kolegium přiklonilo k tématu Třicet let od Sametové revoluce autora 

Jaroslava Kučery. Doporučilo při tom, aby prod. M. Vlach při jednání s autorem 

fotografií zjistil možnosti získat záběry z celého roku 1989 (jsou-li k mání). 

Momentální nabídka je tato: 

http://www.jaroslavkucera.com/cs/galerie/category/27-sametova-revoluce.html 

 

h) KD vyslechlo informaci prod. M. Vlacha o jeho setkání s designovaným děkanem 

FF UK doc. M. Pullmannem, ke kterému došlo dne 30. 1. 2018. Na schůzce přišla 

řeč i na téma koordinace propagačních aktivit v informatické sekci MFF UK. 

Prod. V. Kuboň na jednání kolegia děkana potvrdil, že dr. K. Veselovská z ÚFAL 

http://www.studuj-matfyz.cz/
http://www.jaroslavkucera.com/cs/galerie/category/27-sametova-revoluce.html
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skutečně uvažuje o tom, že by se ujala propagačních aktivit pro informatickou 

sekci.   

 

i) Firma Znovín Znojmo, a. s., organizuje na čtvrtek 22. února 2018 informačně-

koordinační schůzku k diskusi o využití podzemních prostor v Louckém klášteře. 

Jsou pozváni zástupci MUNI, Jihomoravského muzea ve Znojmě, Technického 

muzea v Brně a další, reprezentaci MFF UK nevyjímaje.  

Stalo se po KD: Pozvání na schůzku přijali děkan a prod. M. Vlach.  

 

j) Den π ve středu 14. 3. 2018: dr. Taťána Míková přislíbila být opět patronkou vína.  

 

k) Den firem pro informatiku vzbudil ve firmách obrovský zájem, je naplánovaný na 

úterý 10. dubna 2018 (jarní verze) a na pondělí 12. listopadu 2018 (podzimní 

verze). Akci má v gesci dr. K. Houžvičková Šolcová. Oba termíny povede 

v patrnosti prof. J. Sgall, proděkan pro sekci informatiky. 

 

l) Dne 23. 1. 2018 se sešla Propagační komise fakulty, na schůzce zazněly 

i zajímavé podněty. Prod. M. Vlach předpokládá, že zhruba od začátku března 

bude dostupný zápis z této schůze komise na fakultních stránkách. 

 

m) Spolupráce s ČT při výrobě seriálu zaměřeného na informatiku se sice odvíjí, ale 

proti očekávání pomaleji. Chvat naopak vykazuje práce na seriálu 

Mat+Ema+Tika, který je v plánu vysílání zařazen na září 2018. Na scénáři se 

podílejí dr. T. Bártlová a doc. K. Oliva.  

 

n) Proběhl veletrh Gaudeamus v Praze: dojem vcelku příznivý, všechny tři sekce 

reprezentovaly fakultu v osobách svých zástupců (dr. M. Bída za I, Mgr. M. 

Zamboj za M, dr. D. Wagenknecht za F), po organizační stránce zajistila dr. T. 

Bártlová. Opět byl důvod k nespokojenosti s pojetím univerzitního stánku a 

s ozvučením.  

 

o) Veletrh pražských vysokých škol se koná ve čtvrtek 1. 2. 2018, účast za MFF UK 

na něm potvrdil prod. F. Chmelík, u stánku budou také členové SKAS. Prod. M. 

Vlach jim poděkoval za jejich ochotu podílet se na akci, byť si je vědom, že se 

jedná o akci, která nedosahuje návštěvnosti veletrhů Gaudeamus.  

 

p) Jeden den s informatikou a matematikou (JDIM) proběhl v úterý 30. 1. 2018, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-02-jdim/ 

Za účasti P. Obdržálka, zástupce SKAS, kolegium prodiskutovalo čerstvé a ještě 

neúplné poznatky z letošního JDIM. Společným vjemem byla menší účast než 

v loňském roce (avšak srovnatelná s rokem 2016), snad kvůli časové kolizi 

s matematickou olympiádou. Prod. M. Vlach plánuje akci vyhodnotit (zatím 

dostává na OPMK ohlasy a názory) a promyslet případné změny v koncepci akce 

až poté, kdy proběhne Jeden den s fyzikou.  

 

q) Zlatá promoce, Den CŽV a Den absolventů, to vše v sobotu 21. dubna 2018. 

Organizační součinností za fakultu (stánek a přednášky) prod. M. Vlach pověřil 

dr. N. Žaludovou a dr. K. Houžvičkovou Šolcovou. Zlatá promoce se týká 

absolventů, kteří promovali v roce 1968, odhadem 50 až 80 osob. Prod. M. Vlach 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-02-jdim/
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požádal sekční proděkany o delegování pracovníků do taláru, dále počítá se 

slavnostním proslovem pana děkana.  

 

r) V úterý 23. ledna 2018 otiskly Lidové noviny ve své příloze Akademie materiál 

s titulkem Šance na přijetí jsou letos největší. Příspěvek kromě jiného uvádí 

v několika tabulkách přehledové statistické údaje, které ale v případě MFF UK 

nejsou pravdivé. Děkan na tuto skutečnost upozornil redakci, dopisem z 30. 1. 

2018. Poukázal na to, že fakulta pravidelně sestavuje zprávy o přijímacím řízení, 

které obsahují korektní podrobné statistické vyhodnocení, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr17.pdf , 

požádal o vysvětlení, z jakého zdroje deník publikované údaje čerpal, a současně 

o uveřejnění tiskové opravy. 

 

s) Kartičky Alumni pro MFF UK: záležitost se zastavila, dr. N. Žaludová bude 

jednat na RUK.   

 

t) Prod. M. Vlach nastínil myšlenku zřídit ve Fakultních školách nástěnku 

(fyzickou), na které by byly umisťovány informace od MFF UK. Záležitost 

projedná s předsedkyní pracovní skupiny dr. D. Mandíkovou a vedoucím OPMK. 

 

u) Cena děkana za reprezentaci a propagaci za rok 2017: prod. J. Sgall předložil 

kolegiu návrh na ocenění DeepStack, prod. V. Baumruk ohlásil návrh na ocenění 

kolektivu prof. J. Podolského za seriál Genius pro National Geographic 

(přednášky o Albertu Einsteinovi). Prod. M. Rokyta uvedl, že matematická sekce 

žádný návrh nepodá (ostatně dosud s žádným neuspěla). Návrhy na cenu děkana 

posoudí Propagační komise, prod. M. Vlach bude tlumočit její závěr. T: do 21. 2. 

2018.  

 

v) Cena Miroslava Petruska za prezentaci UK: prod. M. Vlach připomněl, že návrhy 

na tuto cenu lze předkládat do konce února. KD projedná případné nominace 

s takovým předstihem, aby na svém jednání 28. 2. 2018 už mohlo jen potvrdit 

svůj názor.  

 

w) KD vzalo na vědomí informaci o setkání prod. M. Vlacha s Mgr. Ludmilou 

Součkovou, vedoucí Informačního, poradenského a sociálního centra UK.  

 

x) Nakladatelství Matfyzpress vydalo novou knihu Astronomická měření, autoři jsou 

doc. Miroslav Brož a doc. Marek Wolf.  Bližší informace viz: 

http://matfyzpress.cz/fyzika/170-astronomicka-mereni.html 

 

y) Jednání se zástupci čínské firmy TCL, zprostředkované dr. P. Charamzou, 

proběhlo dne 24. 1. 2018.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Slavnostní shromáždění k 25. výročí založení ČKR se koná 15. února 2018. 

Děkan se zúčastní. Pozvánku patrně dostali také další členové vedení.  

 

https://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr17.pdf
http://matfyzpress.cz/fyzika/170-astronomicka-mereni.html
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b) Výnosy děkana (čistka): děkan sice obdržel několik návrhů na ukončení platnosti 

toho kterého výnosu, přesto úkol důkladně dokumenty zkontrolovat trvá.  

 

c) „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“: konečné úpravy dokumentů provede děkan, pak návrhy předloží 

k projednání vědecké radě fakulty na její zasedání 7. února 2018 a po zasedání 

VR ke schválení Akademickému senátu fakulty na jeho zasedání 28. února 2018.  

 

d) Kolegium vzalo na vědomí děkanův úmysl sezvat vedoucí pracovišť fakulty ke 

schůzce, na které by informoval o důležitých aktuálních záležitostech (např. 

o zamýšlených změnách ve struktuře děkanátu). T: poté, kdy bude znám rozpočet 

fakulty na rok 2018.  

 

 

Zasedání skončilo v 16:11 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 


