
 

 

Zápis z 13. schůze kolegia děkana konané dne 14. února 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

Přizváni: 

Omluveni: 

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

Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, J. Sgall, M. Vlach. 

D. Lanková, H. Nyklová, T. Jančák (od 14:00 hodin, k bodu 5.c)). 

P. Kolman, C. Matyska, M. Rokyta, L. Skrbek, J. Trlifaj. 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin. 

 

Zápis pojednává o jednotlivých bodech nikoli v jejich skutečné chronologické posloupnosti, 

ale v obvyklém řazení agend.  

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. M. Vlach 

a) Nominace na Cenu prof. Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2017: prod. M. 

Vlach informoval, že děkan FF UK hodlá předložit návrh na udělení ceny členům 

týmu, který vytvořil počítačovou hru Attentat 1942, na únorové zasedání vědecké 

rady FF UK. Pokud Filozofická fakulta návrh na RUK uplatní, učiní tak nezávisle 

na MFF UK.  

 

Děkan 

b) Přípis JM o předpokládané výši finančních prostředků na realizaci programů 

Progres v roce 2018 (suma je zatím bez bonusů): návrh na rozdělení sumy mezi 

sekce připravuje prod. J. Trlifaj za pomoci Mgr. J. Kuči a sekční proděkani. 

Sekční proděkani budou pamatovat na podíl pro fakultní řešitele mezifakultních 

projektů. 

 

c) Žádost pror. M. Králíčkové, aby se fakulta ujala zahraniční návštěvy z Imperial 

College, předal děkan prod. J. Sgallovi, protože hostem bude profesor z oboru 

lékařská informatika. Poslal informaci ještě dalším proděkanům, které by možnost 

navázat spolupráci mohla zajímat. Předběžný návrh: zorganizovat na pátek 13. 

dubna 2018 MFiLF Prod. J. Sgall se vyjádřil trochu skepticky – na informatickou 

sekci se valí příliš mnoho úkolů a aktivit.  

 

d) Dodatek k edičnímu plánu MFF UK pro nakladatelství Karolinum, na rok 2018, 

obsahuje titul Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele autora Vojtěcha Žáka 

(125 stran rukopisu, náklad stanoví vydavatel): návrh podpořili proděkani M. 

Vlach a V. Baumruk. Kolegium dodatek k edičnímu plánu schválilo.  

 

e) Fond mobility UK: návrhy na pobyty v letním semestru 2018 je možné na RUK 

podávat do 29. března 2018. Vyřizuje OVZS.  
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Harmonogram akademického roku 2018/2019 

i) DOD: prod. M. Vlach potvrdil termín čtvrtek 22. 11. 2018; v důsledku 

zpoždění výstavby trojského pavilonu se bude DOD konat opět v budově na 

Malé Straně (s nadějí uspořádat ho v roce 2019 v trojském areálu). Hlavní 

koordinátoři s tím souhlasí, Refektář je pro akci rezervován. Prod. M. Vlach 

uvedl, že nesymetrické zrušení výuky způsobilo vloni organizátorům velké 

problémy (sehnat přednášející i pomocné síly), a proto navrhl zrušit výuku 

na celé fakultě. Uvažuje také o zrušení tzv. hlavní velké přednášky pro 

účastníky DOD, neboť tato přednáška často zajímá jen část návštěvníků. 

Důležitější je udržet budoucí uchazeče o studium na DOD co nejdéle, podat 

jim ucelené informace o studiu a přijímacím řízení a ukázat jim to 

nejzajímavější z fakultního portfolia. Rozhodnutí o zrušení výuky kolegium 

odložilo na své příští zasedání, protože nebyl přítomen proděkan pro 

matematickou sekci.  

ii) Prod. F. Chmelík zjistí názor vedoucího KTV na to, kdyby se děkanský 

sportovní den konal v pátek.   

 

b) E-mail z RUK ohledně výše poplatků spojených se studiem: prod. F. Chmelík 

poslal kolegiu tabulku obsahující druhy a výše těchto poplatků na MFF UK pro 

akademický rok 2018/2019 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro akad. 

rok 2019/2020. KD vzalo na vědomí.  

 

c) Kolegium souhlasilo s obesláním těch studentů, kteří dosud nevyplnili anketu, 

i s nasazením mírného otravovátka.   

 

d) Úvodní soustředění studentů na Albeři se letos koná od 2. 9. do 11. 9. Prod. F. 

Chmelík navrhl pořadí skupin třídenních kursů podle studijních programů takto: 

Informatika, Fyzika, Matematika. On sám může přijet teprve 4. 9., prvních dvou 

besed se studijním proděkanem se tedy ujme doc. V. Kuboň. Proděkani J. Sgall a 

V. Baumruk nemají letos žádné omezení. Zasedání kolegia děkana se bude konat 

ve středu 5. 9. 2018.  

 

e) Studijní proděkan pošle oběžník, aby učitelé neopomněli zapisovat studentům 

zkoušky se správným datem. Týká se posluchačů prvního ročníku bakalářského 

studia. Ke dni 18. února 2018 končí zkouškové období a musejí mít do té doby 

splněno minimálně 12 kreditů.   

 

Prod. V. Kuboň 

f) Příprava akreditace - návrhy studijních programů: materiály určené pro AS MFF 

UK na jeho zasedání 28. 2. 2018 a pak ke schválení VR MFF UK na jejím 

zasedání dne 7. 3. 2018 poslal kolegiu prod. V. Kuboň. Na zasedání podklady 

komentoval. Kolegium doporučilo: 

i) doladit plány ve smyslu diskuse (většinou jde o formální náležitosti), 

ii) postoupit plány fakultnímu senátu a vědecké radě, včetně studijních plánů 

na dostudování a shrnujícího komentáře; 
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iii) požádat AS MFF UK, aby posunul plánovaný termín svého březnového 

zasedání z 21. na 28. den; to umožní dodatečně předložit studijní plány pro 

obor Bioinformatika.  

Z: prod. V. Kuboň. 

 

g) Dopis pror. M. Králíčkové kvůli školení na práci se systémem Turnitin: prod. V. 

Kuboň požádal, aby se školení zúčastnila PhDr. P. Hoffmannová, případně jí 

navržený zástupce Knihovny MFF UK. Dověděl se, že dr. P. Hofmannová už 

takové školní absolvovala a stačilo jí to. Na RUK napíše prod. V. Kuboň. 

 

h) Spolupráce s North Carolina State University (NCSU): korespondenci prod. M. 

Vlacha s představitelem NC State Prague Center dostalo KD v e-mailu, o své 

schůzce s Mgr. M. Králem, Ph.D., referoval prod. M. Vlach na zasedání. Centrum 

hledá vyučující pro základní kursy pro americké studenty studující v pražské 

pobočce školy, dále potřebuje fyzikální laboratoře, to vše pokud možno od září t. 

r. (Učitele informatiky současně poptává na FIT a FEL ČVUT.) Podle názoru 

prod. M. Vlacha jde o zajímavou příležitost. Děkan shrnul závěry takto: i) pokud 

sekce fakulty projeví o výuku zájem, projednají konkrétní náplň sylabů separátně; 

ii) jestliže informatická sekce nenajde do 14 dní vhodné a ochotné učitele, nebude 

se nabídkou dále zabývat.  

Jednání věcně spadá do kompetence proděkana pro koncepci studia.  

 

i) Kolegium se zabývalo podnětem doc. P. Kolmana, aby byl letos podstatně dříve 

uzavřen sběr dat pro karolinku, kvůli zájemcům o studium v rámci programu 

Erasmus; brzké vydání seznamu předmětů by dopřálo zahraničním zájemcům 

vybrat si z fakultní nabídky studia. Diskuse ukázala, že nevýhody spojené se 

změnou původního harmonogramu pro přípravu karolinky výrazně převažují nad 

přínosem, který si od ní slibuje doc. P. Kolman, a proto kolegium popsaný námět 

odmítlo.  

 

j) MFF UK nebude počínaje akademickým rokem 2018/2019 otevírat 

kombinovanou formu studia NavMgr. Učitelství informatiky (dvouoborové) a od 

akademického roku 2019/2020 ani kombinovanou formu studia Bc. Informatika 

se zaměřením na vzdělávání. Prod. V. Kuboň odešle děkanův dopis s touto 

informací pror. R. Wildové, s žádostí o postoupení informace Národnímu 

akreditačnímu úřadu.  

Stalo se po KD: RUK zaslal uvedené sdělení Národnímu akreditačnímu úřadu dne 

26. 2. 2018. 

 

Prod. M. Vlach 

k) Nabídka Mgr. M. Víty zveřejňovat na webovém portálu fakultní témata 

doktorských prací: kolegium takovou myšlenku nezavrhlo; doporučilo, aby se 

poté, kdy bude k dispozici více informací - v příštích dnech dojde ke schůzce 

prod. M. Vlacha a dr. M. Víty - záležitosti věnoval proděkan pro koncepci studia 

doc. V. Kuboň. 

 

l) Ceny rektora UK 

i) Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských 

programů byla přiřčena Mgr. Lukáši Vejmelkovi z MFF UK; 
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ii) Mimořádnou cenu rektora UK dostane kolektiv studentů MFF UK za svou 

letitou aktivitu při pořádání odborných korespondenčních seminářů. 

Stalo se po KD: Pror. M. Králíčková pozvala děkana MFF UK na slavnostní 

předání uvedených cen. Bude se konat ve středu 18. dubna 2018 ve 14:00 hodin 

ve Vlasteneckém sále Karolina.  

 

 

Děkan 

m) Dopisem čj. UKRUK/9116/2018 ze dne 12. 2. 2018 požádala JM děkana fakulty 

o vyjádření k problematice cizojazyčných studijních programů. Děkan požádal 

o vypracování odpovědi doc. P. Kolmana.  

Stalo se po KD: Doc. P. Kolman zadání splnil a odpověď poslal na RUK 

v předepsaném termínu dne 2. 3. 2018.  

 

n) Vedoucí rubriky Akademie deníku Lidové noviny pí Barbora Cihelková 

odpověděla e-mailem děkanovi MFF UK na jeho výhrady k údajům otištěným 

v článku Šance na přijetí jsou letos největší. Její odpověď přiměla děkana k ještě 

podrobnějšímu výkladu včetně vymezení užívaných pojmů. Paní redaktorka poté 

vyjádřila lítost nad chybnými daty, učiní dotaz na svůj zdroj na MŠMT. 

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Tajemník předložil přehled tvorby a čerpání sociálního fondu za rok 2017 včetně 

počtů zaměstnanců čerpajících jednotlivé druhy příspěvků: 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2017 7.536.662,- Kč 

Tvorba fondu   6.496.371,- Kč 

Čerpání fondu:  

 penzijní pojištění - 5.410.200,- Kč 

 životní pojištění    - 279.400,- Kč 

 úroky z úvěrů na bydlení    - 351.533,- Kč 

 školkovné -   36.807,- Kč 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 7.955.093,- Kč 

Počet čerpajících zaměstnanců:  

penzijní pojištění 396 

životní pojištění            22 

 (z toho 6 zaměstnanců si příspěvek dělí na penzijní  

a životní)                

6 

úroky z úvěrů na bydlení 30 

školkovné 7 

 

Vývoj se jeví jako rovnoměrný, dalo by se dokonce uvažovat o zvýšení příspěvku 

na penzijní připojištění; tajemník zváží takový návrh ve světle situace v prvním 

pololetí 2018.  
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b) Vedení fakulty dalo v prosinci 2015 souhlas k tomu, aby si Česká společnost 

aktuárů registrovala své sídlo na adrese Sokolovská 83, Praha 8. V souladu 

s uzavřenou smlouvou nyní dr. L. Mazurová podala zprávu, že spolek registraci 

nadále využívá.  

 

c) Pronájmy, zapůjčení prostor.  

i)  Český klub skeptiků Sisyfos požádal o pronájem posluchárny F1 pro předání 

tzv. bludných balvanů. Kolegium žádosti vyhovělo, schválilo bezplatné 

zapůjčení. 

ii)   Ředitel PKF vyjednává s děkanem fakulty o 50% slevě za pronájem Refektáře 

na konání série 10 komorních koncertů PKF.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Doc. P. Hnětynka 
 

a) GDPR: doc. P. Hnětynka vyplnil za MFF UK tabulku pro sběr informací 

o agendách a věcech s ochranou citlivých dat souvisejících.   

 

b) Podle právního názoru, který nedávno získal prod. M. Vlach, by měla každá osoba, 

zaměstnance MFF UK nevyjímaje, o níž je na fakultním webu uveřejněna 

informace (z agendy PR to typicky jsou aktuality o propagačních akcích, rozhovory 

s osobnostmi, zprávy o výsledcích soutěží, získaných oceněních atd.), předem 

udělit s tímto uveřejněním souhlas, nejlépe písemně. Prod. M. Vlach pošle doc. P. 

Hnětynkovi navržený formulář, s prosbou o vyjádření se k věci ze strany 

konzultantské firmy, kterou pro GDPR najala UK. Prod. J. Sgall se v této 

souvislosti dotázal, zda nově zaváděná pravidla budou platit také pro nahrávání 

přednášek.  

 

c) Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK: 

dosud platnou Směrnici děkana č. 4/2008, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2008/smer04.htm 

 

nahradí nový výnos (optimálně opět pod pořadovým číslem 4), na textu pracuje 

RNDr. L. Forst. Doc. P. Hnětynka tlumočil otázky, na které dr. L. Forst narazil; 

většinu zodpovědělo kolegium přímo, v jednom případě je třeba znát stanovisko 

Mgr. P. Chrásky.  

 

Prod. L. Skrbek (korespondenčně) 

d) Pavilon M+I: AS UK na svém zasedání dne 2. února 2018 schválil, po doporučení 

své Ekonomické komise, smlouvu mezi univerzitou a dodavatelem; smlouvu musí 

ještě schválit Správní rada UK, teprve pak na ni připojí podpis JM. 

 

e) Prod. J. Sgall nesouhlasil s návrhem správy budov, který zaslal prod. L. Skrbek, 

aby další etapa rekonstrukce podlah a malování kanceláří v malostranské budově 

byla odložena na rok 2019. Riziko souběhu této rekonstrukce s předpokládanou 

modernizací poslucháren během léta 2018 sice existuje, ale sekce je připravena je 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2008/smer04.htm
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překonat a její pracovníci už v tomto směru učinili určité kroky při plánování 

dovolené, rovněž technické přípravy dodavatele dospěly poměrně daleko. A 

protože správkyně dotčené budovy nesignalizovala nutnost akci posunout, 

doporučilo kolegium, aby se na řešení dohodli prod. L. Skrbek, tajemník fakulty, 

prod. J. Sgall, Ing. M. Novák a M. Zimová na zvláštní schůzce. 

  

f) Ing. arch. Jaroš pracuje na studii modernizace posluchárny K1 v Karlíně, 

průběžně ji bude konzultovat s prod. M. Rokytou. Na základě výsledné studie 

bude možné vysoutěžit zhotovitele nového vybavení (hlavně nábytku) 

posluchárny. 

 

Tajemník 

g) Odbor projektové podpory RUK sdělil e-mailem Ing. V. Skořepy, že 8. 2. 2018 

podala UK projekt „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově -  

VRR“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562. Tajemník tuto informaci 

přeposlal celému KD.  

 

Prod. M. Vlach 

h) Podklady pro mezinárodní žebříček QS Graduate Employability Rankings 

(žebříček zaměřený na hodnocení zaměstnavatelnosti absolventů VŠ): 

o spolupráci při poskytnutí informací požádal děkana fakulty kancléř UK.  

Kontroverzní příloha, kvůli které prod. M. Vlach s vyplněním dotazníku váhal, už 

nebyla součástí žádosti. Podklady připraví OFSKP (T: 15. 3. 2018).  

Stalo se po KD: Věc byla vyřízena, prod. M. Vlach poslal žádané údaje kancléři 

UK.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků a funkcí 

vedoucích pracovišť: děkan poslal kolegiu k připomínkám znění inzerátů.  

Stalo se po KD: Po zapracování připomínek prod. J. Sgalla vzniklo konečné znění 

textu.  Výběrové řízení bylo zveřejněno na úřední desce fakulty a ve veřejné části 

fakultní webu dne 15. února 2018, viz: 

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

 

b) Výsledek výběrového řízení na pozici visiting professor v MÚUK: komise 

doporučila přijmout prof. Hanse Georga Feichtingera, na dobu určitou od 1. 9. 

2018 do 31. 1. 2019. Teprve kdyby H. G. Feichtinger nemohl na místo nastoupit, 

doporučila komise oslovit další z uchazečů, v přesně stanoveném pořadí.  

Stalo se po KD: Prof. Feichtinger nabídku akceptoval. 

 

c) Kolegium znovu prodiskutovalo, za účasti vedoucího zaměstnaneckého oddělení, 

vedoucí hospodářského oddělení a dr. H. Nyklové, způsob vykazování mezd 

zaměstnanců podílejících se na projektech OP VVV a nastavení mezd 

zaměstnanců fakulty podle nového mzdového předpisu UK. Posledně dohodnutou 

metodu účtování mezd v souvislosti s OP VVV a výkaznictvím pro MŠMT navrhl 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
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Mgr. T. Jančák, po konzultaci s PřF UK a RUK, změnit; provedené simulace 

vykazují v tomto ohledu dobrý výsledek. KD návrh přijalo. Mzdy pracovníků 

angažovaných v projektech OP VVV budou nově nastaveny s účinností od února 

2018 (dr. H. Nyklová poskytne sekčním proděkanům tabulku se jmény 

pracovníků, aby zaměstnanecké oddělení mohlo dostat do 20. 2. 2018 příslušné 

mzdové návrhy), u ostatních zaměstnanců s účinností od dubna 2018. Děkan 

požádal Mgr. T. Jančáka, aby zkontroloval, že údaje z tabulek přesně odpovídají 

údajům v aktualizovaných popisech práce (procentní podíly). Sekční proděkani 

mohou již nyní poslat návrhy na nové zařazení sekretářek. Prod. J. Sgall 

připomněl, že sekční proděkani měli od T. Jančáka dostat pro přeřazení sekretářek 

„převodní“ tabulku.  

 

Tajemník 

d) Poptávka po pracovních silách na děkanát – tajemník nechal na portálu jobs.cz 

inzerovat tato místa: 

i) mzdová účetní (zatím jsou evidovány tři přihlášky, ve čtvrtek 15. 2. 2018 

proběhnou pohovory s uchazečkami); 

ii) koordinátor elektronické spisové služby (ESS); implementaci ESS avizoval 

RUK na srpen 2018.   

 

e) Tajemník fakulty připravuje podklady pro zvýšení platů na děkanátu. Odhad 

sumy, o kterou bude žádat při sestavování fakultního rozpočtu na zvýšení platů, 

předá děkanovi.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Cena děkana za propagaci a reprezentaci, za rok 2017: pokud sekční proděkani 

nepošlou jiný návrh, projedná prod. M. Vlach v propagační komisi návrh 

informatické sekce, totiž návrh na ocenění autorů algoritmu DeepStack. 

Stalo se po KD: Propagační komise se zabývala jediným návrh, na DeepStack, 

a děkanovi ho doporučila.  

 

b) Prod. M. Vlach připomněl, že se blíží termín pro podání návrhů na Cenu 

Miloslava Petruska (T: do konce února). KD předběžně hovořilo o návrhu za sérii 

přednášek o A. Einsteinovi (Genius). 

 

c) KD vzalo na vědomí, že je ohroženo konání Mezinárodní lingvistické olympiády 

(prostory na ČZU). 

 

d) CareerMarket: dr. K. Houžvičková Šolcová souhlasila s prodloužením smlouvy, 

příprava tzv. Dnů firem je v běhu. Nad zněním nové smlouvy se sejdou prod. M. 

Vlach, vedoucí OFSKP Ing. B. Joudalová, MBA, a dr. K. Houžvičková Šolcová. 

Finální znění smlouvy by mělo být hotové přibližně do konce prázdnin.   
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e) V rámci Partnerského programu fakulty se připravuje k podpisu smlouva, 

vztahující se k soutěži o nejlepší bakalářskou resp. diplomovou práci 

v matematice (za fakultu se o věc stará KPMS).  

 

f) Dotace od MŠMT na semináře: vyúčtování za minulé období obsahovalo zásadní 

chyby, vzniklé především na bývalém OVVP. MŠMT vrátilo závěrečnou zprávu 

k přepracování. Současní pracovníci OPMK chyby odstranili, byť to pro ně 

znamenalo značnou časovou zátěž.   

 

g) Proběhl MatFFyz Expo 2018 na PragoFFestu v Modré škole v Praze - viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1093-matffyz-expo-oslovuje-fanousky-fantasy 

 

h) Prod. M. Vlach podal aktuální informaci o vývoji spolupráce s Českou televizí 

(odborně zaměřené seriály). 

 

i) Jeden den s fyzikou se koná ve čtvrtek 15. února 2018. Více informací na webu: 

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

 

j) V pátek 16. 2. 2018 od 9:30 proběhne soutěž Fykosí fyziklání, v budovách na 

Karlově (Ke Karlovu 3 v posl. M1 pro kategorii B, Ke Karlovu 5 v posl. F1 pro 

kategorii C; soutěžící v kategorii pro zahraniční studenty se sejdou 

v konferenčních prostorách Hotelu Duo na Střížkově).  

Stalo se po KD: Soutěž se uskutečnila, více viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1105-fykosi-fyziklani-2018 

 

k) Pozvání na večeři v Bratislavě, které přišlo studijnímu proděkanovi doc. F. 

Chmelíkovi od společnosti Amazon (má jít o setkání pořádané pro představitele 

akademického prostředí, cílem je vytvořit platformu pro spolupráci při nabízení 

pracovních pozic vysokoškolským studentům): prod. M. Vlach informoval, že po 

dohodě s Ing. B. Joudalovou nabídne firmě uskutečnit schůzku v Praze 

a prodiskutovat možnosti kooperace v rámci Partnerského programu MFF UK. 

 

l) Kartičky pro členy spolku absolventů: jednání dr. N. Žaludové na RUK zatím 

nezpůsobilo obrat k lepšímu.  

 

m) Spolupráce a propagace soutěže Cena Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou 

práci v IT: kolegium akceptovalo rozhodnutí prod. M. Vlacha o tom, že Matfyz 

převezme nad akcí záštitu. Ta bude spočívat v propagaci soutěže a v účasti dr. K. 

Veselovské v porotě. Soutěží studentky, které v červnu 2017 a lednu 2018 

úspěšně obhájily bakalářskou práci. Více na:  

cena.czechitas.cz,  

případně na blogu:  

https://www.czechitas.cz/cs/blog/ostatni/i-letos-ocenime-nejlepsi-it-bakalarky 

 

n) Ve dnech 2. až 3. března 2018 (pátek odpoledne až sobota odpoledne, v Troji) se 

bude konat seminář k připravované revizi Rámcových vzdělávacích programů ve 

fyzice. Hlavním pořadatelem je Fyzikální pedagogická společnost JČMF, fakulta 

se stane spolupořadatelem (podpořil prod. V. Baumruk). 

Stalo se po KD: Akce se uskutečnila, více o ní na webu zde: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1093-matffyz-expo-oslovuje-fanousky-fantasy
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-02-jdf/
https://www.matfyz.cz/clanky/1105-fykosi-fyziklani-2018
http://cena.czechitas.cz/
https://www.czechitas.cz/cs/blog/ostatni/i-letos-ocenime-nejlepsi-it-bakalarky
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https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-03-rvp/ 

 

o) Astronomické muzeum: prod. M. Vlacha a vedoucího OPMK kontaktoval doc. M. 

Šolc. Výsledkem jednání bylo zakoupení několika výtisků publikace Astronomy, 

Mathematics, Physics in and around Prague pro propagační účely. 

 

p) Elixír do škol: připravuje se uzavření memoranda o propagaci  (za fakultu se 

angažuje KDF). 

 

q) Setkání s firmami: vybráno datum 3. dubna 2018, odpoledne mezi 14. a 16. 

hodinou, v Malé aule malostranské budovy. Za vedení fakulty se zúčastní, kromě 

prod. M. Vlacha, ještě děkan, sekční proděkani a prod. L. Skrbek.  

 

r) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o smluvním výzkumu.  

 

s) Nakladatelství Matfyzpress vydalo publikaci o Stanislav Vydrovi, viz: 

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/174-stanislav-

vydra.html?search_query=VYDRA&results=1 

připravuje se vydání detektivek doc. Jana Klímy, básniček doc. Emila Caldy a 

popularizačního textu prof. Jiřího Hořejšího. 

 

t) V MGVO proběhla vernisáž nové výstavy. Více na:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/mgalerie/malik2018/. 

 

u) Masarykova univerzita poměrně vehementně propaguje svoji novou aktivitu – 

Edice popularizace s názvem MUNICE: jedná se o publikace, které přinášejí 

aktuální témata z přírodních, společenských i humanitních věd. Publikace jsou 

dostupné zdarma například ve vlacích na trasách Praha - Brno. 

 

v) Den firem proběhne na Malé Straně ve dnech 10. 4. 2018 a 12. 11. 2018, v Troji 

pak 24. 4. 2018.  

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Slavnosti 

i) Inaugurace rektora Univerzity Karlovy ve středu 7. března 2018: zúčastní se 

děkan, dvě pozvánky k účasti v taláru budou uplatněny na pracovištích 

fakulty.  

 

ii) Inaugurace rektora ČVUT a děkanů několika fakult ČVUT dne 27. února 

2018 se zúčastní děkan MFF UK. 

 

iii) Inaugurace pěti děkanů Univerzity Palackého v úterý 20. února 2018 

v Olomouci: děkana MFF UK zastoupí prod. F. Chmelík. Jedním z nově 

jmenovaných děkanů, a sice na Přírodovědecké fakultě UP, bude doc. 

Martin Kubala, absolvent MFF UK.  

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-03-rvp/
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/174-stanislav-vydra.html?search_query=VYDRA&results=1
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/174-stanislav-vydra.html?search_query=VYDRA&results=1
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/mgalerie/malik2018/
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b) Výnosy děkana (čistka). Úkol trvá.  

 

c) Pracovní skupina pro partnerství s firmami: prod. M. Vlach předložil k diskusi 

seznam pracovníků fakulty - možných členů skupiny, jak je vytipovala Ing. B. 

Joudalová. KD doporučilo užší výběr potenciálních členů; kontaktováni budou 

jménem prod. M. Vlacha.  

 

 

Zasedání skončilo v 15:00 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 


