
 

Zápis ze 14. schůze kolegia děkana konané dne 28. února 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, P. Hnětynka (odešel v 11: 19), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, 

A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach 

P. Kolman 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Projekty Progres 

i) Sekční proděkani odevzdali zprávy, znají celkovou sumu na projekty 2018 

(včetně opravy sdělené ze strany RUK, totiž že původně oznámená částka 

byla nedopatřením o 1,- Kč vyšší). Prod. J. Trlifaj jim poslal podklady od 

Mgr. J. Kuči (rozpočítané podíly podle vědeckých výsledků). Ze sumy musí 

být pamatováno na 4 „malé“ společné projekty. Sekční proděkani 

zkontrolují/zrevidují počty zaměstnanců a doktorandů; v této souvislosti 

děkan doporučil, aby doktorandy zaměstnávaly na projektech všechny tři 

fakultní sekce. 

ii) Co se týče bonusů, prod. V. Baumruk konstatoval, že podle materiálů 

z nedávného RKR se objem/“velikost“ projektu odvozuje od velikosti 

vědeckého týmu.   

iii) Sekční proděkani vyjádřili na kolegiu souhlas s navrženým rozdělením 

financí. Děkan sdělí na dnešním zasedání AS fakulty, že pro rozdělení 

financí použilo vedení senátem schválenou metodiku. Definitivní schválení 

návrhu na rozdělení financí děkan zařadí na program zasedání kolegia 14. 3. 

2018.  

iv) Rektor UK schválil změnu koordinátora Progresu Q48 a změny ve složení 

rady, jak to fakulta navrhla. 

 

b) Projekty Primus: datum uzávěrky pro přihlášky do nového kola soutěže připadá 

na 16. dubna 2018.  

 

c) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o poradě proděkanů pro 

vědu, která se konala dne 27. 2. 2018 na RUK.  

 

d) Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů (byla vyhlášena např. 

soutěž GAČR) je na webové stránce OVZS, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/veda/ 

 

e) GAČR připravuje nový typ soutěže – EXPRO. Vyhlášena bude patrně koncem 

května 2018, hodnocení má probíhat výlučně v mezinárodním měřítku. Prof. J. 

Kratochvíl jako člen VR GAČR moderuje diskusi vědecké rady na toto téma, 

https://www.mff.cuni.cz/veda/
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pošle kolegiu koncept vyhlašovacích podmínek a další související materiály. Jde 

o velmi předběžné informace.   

 

f) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

i) Internacionalizace řízení: jsou připraveny vzorové texty dopisů oslovujících 

potenciální členy jmenovacích komisí resp. potenciální oponenty 

v anglickém jazyce. Texty nebudou vystaveny na webu, ale jsou k dispozici 

na OVZS vedoucím pracovišť, resp. předsedům komisí. 

ii) Finanční odměnu za vypracování posudku na habilitační práci budou nově 

dostávat také zahraniční oponenti (2.000 Kč za 5 hodin práce); příslušnou 

anglickou verzi DPP po konzultaci s HO připravilo OVZS. 

iii) Vědecké radě fakulty budou na jejím zasedání dne 7. 3. 2018 předloženy ke 

schválení nové habilitační komise pro řízení dr. P. Jedličky a dr. R. Pánka. 

Prod. J. Trlifaj požádal děkana o souhlas s tím, aby členové těchto komisí 

hlasovali o svém stanovisku elektronicky v systému CHRES. Děkan tento 

souhlas udělil.  

iv) Na programu březnového jednání VR MFF UK není žádné jmenovací 

řízení, původně plánované habilitační řízení dr. C. Broma se dostalo do 

časového skluzu.   

 

g) Projekt OP VVV na přijetí visiting professors: očekává se vyhlášení druhého kola, 

s datem nástupu 1. 9. 2018, a po něm třetího kola, s datem nástupu 1. února 2019. 

Už lze inzerovat na odborných webech. Po dohodě sekčních proděkanů druhé 

kolo na MFF UK využije informatická sekce. Podle sdělení dr. H. Nyklové je ale 

t. č. proplácení finančních prostředků projektu z RUK pozastaveno, čeká se na 

výsledky monitorovací zprávy MŠMT.     

 

h) Dny UK v Kanadě: jako reprezentant fakulty se zúčastní doc. M. Koucký; sekce I 

má zájem o rozvoj stávající česko-kanadské spolupráce, od ostatních sekcí fakulty 

nepřišly žádné podněty na vyjednávání kooperace s některou ze čtyř kanadských 

univerzit, které delegace UK navštíví.  

 

i) Aliance evropských univerzit: nedávného jednání univerzitní delegace v Paříži se 

zúčastnil také děkan MFF UK; o průběhu podal kolegiu stručnou zprávu. Dne 

10. března 2018 podepíší rektoři společné memorandum o spolupráci. 

 

j) Spolupráce s North Carolina State Prague Center (navazuje na bod 2. h) zápisu 

z kolegia konaného 14. 2. 2018): o vývoji informovali proděkani V. Kuboň a M. 

Vlach. Některé z předpokladů a očekávání americké strany po přestěhování 

pobočky z Varšavy do Prahy se možná nenaplnily. Z poptávky po vyučujících 

z MFF UK zbyl pro nejbližší podzimní semestr jen zájem o učitele M. Přestože 

„americký“ sylabus je od fakultního odlišný a v matematické sekci žádný 

z pedagogů pro tuto nabídku nehoří, přislíbil prod. M. Rokyta někoho získat 

a započít jednání o sylabu a schvalování předmětu. Prod. M. Vlach americkou 

nabídku stále vidí jako dobrou příležitost pro fyzikální sekci (např. zapojení 

KVOF ve smyslu garance výuky ve fyzikálním praktiku v roce 2020; zmínil, že 

v tomto smyslu hovořil i s vedoucí doc. H. Valentovou), nevylučoval by ani 

budoucí vědeckou spolupráci. Prod. V. Kuboň navrhl sejít se s dr. M. Králem 

osobně a přímo. Připravuje se schůzka na úrovni UK, v dubnu. 
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k) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o projektech, s nimiž 

pracovníci fakulty v mezinárodních výzvách již uspěli nebo které teprve podali. 

 

l) Soutěže 

i) Fourierova cena (za fakultu sleduje prof. J. Pokorný). 

ii) Soutěž Coimbra Group o nejlepší tříminutovou prezentaci. 

 

m) Memoranda o spolupráci 

i) Spolupráce s Magnesium Research Center na Kumamoto University je po 

několika kolech úprav připraveno k podpisu, čeká se na vyjádření japonské 

strany. 

ii) Spolupráce s UJEP v Liberci a Taiwanem (pobočka v Praze, požadavek na 

kancelář na fakultě): děkan považuje za nestandardní a současně velmi 

otevřenou záležitost; námět přišel z OPMK a odtud také očekává věcný 

návrh projednaný také s RUK.   

iii) Spolupráce s Talent Foundation of the Carpathian Basin (návrh doc. K. 

Mathise): na dotaz prod. F. Chmelíka uvedl prod. J. Trlifaj, že věc je ještě 

v řízení. Problémem je, že původní návrh textu je maďarsko-anglický a 

anglická verze obsahuje neobvyklé formulace vzniklé pravděpodobně 

nepřesným překladem z maďarštiny.   

 

n) MŠMT na svém webu zveřejňuje seznam institucí oprávněných zaměstnávat 

vědecké pracovníky z tzv. třetích zemí. Oprávnění Univerzity Karlovy na tomto 

seznamu je již prošlé, navíc bylo pod starým úředním názvem 

„Univerzita Karlova v Praze.“  

 

o) Letošní zasedání Mezinárodní rady UK (IAB) se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 

2018. Z fakulty se zúčastní děkan (ve středu dopoledne) a prod. J. Trlifaj (po oba 

dny dopoledne). 

 

p) Prof. V. Baumruk sdělil, že byl nominován do VR Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. Vědecká rada zasedá ve středu.  

Stalo se po KD: Profesor Baumruk byl jmenován s účinností od 1. dubna 2018. 

 

 

q) Prof. L. Skrbek sdělil, že byl navržen do předsednictva Agentury pro podporu 

vědy a výzkumu (APVV) Slovenské republiky. 

 

r) Soutěž o Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikaci (statut viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer03.htm):  

prod. M. Vlach předal děkanovi návrh předsedy redakční rady popularizačně-

propagační edice Mgr. L. Veverky, aby cenu v kategorii „kniha vydaná nakl. 

Matfyzpress v Edici popularizace“ dostal titul Star Wars a věda. 

 

s) MFiLF pro zahraničního hosta prof. M. Králíčkové (navazuje na bod 1. c) zápisu 

z kolegia konaného 14. 2. 2018): děkan čeká na potvrzení, zda návštěvník 

přicestuje a je mu vhod termín 13. 4. 2018.  

Stalo se po KD: Seminář MFiLF se konat bude, více o něm zde: 

http://siret.ms.mff.cuni.cz/MFiLF/2018/index.html 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer03.htm
http://siret.ms.mff.cuni.cz/MFiLF/2018/index.html
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t) Děkan seznámil kolegium s problémem, na který jej upozornil ředitel MÚ AV ČR 

a na který pak sám dál narazil při podpisování spoluřešitelských smluv GAČR. 

Kvalita předkládaných smluv je nevalná (scházejí v nich údaje nebo jsou 

vyplněné chybně) a navíc jsou nekonzistentní, co se týká náhledu na práva řešitele 

a dalších účastníků k výsledkům projektu. Také názory právníků se liší, a proto by 

děkan ocenil oficiální výklad Kanceláře GAČR. Ti členové kolegia, kteří 

vystoupili v diskusi, by stejně jako děkan považovali za přirozené práva 

k získaným výsledkům rozdělit a uvítali by rovněž servis OVZS při vyplňování 

smluv (Z: prod. J. Trlifaj). Vzorová spoluřešitelská smlouva připravená 

Grantovou agenturou ČR zatím neexistuje.  

 

u) Prod. J. Trlifaj informoval, že MŠMT nabídlo Univerzitě Karlově využít finance, 

které některé VŠ nespotřebovaly v programu Erasmus (odhadem 100 tis. EUR), a 

sice typicky na staff training akce. Je vhodné pro školení zaměstnanců, nikoliv 

pro akce typu Dny UK v … nebo konference. RUK pošle podrobnosti, čerpat se 

má/může do konce září 2018. Prod. M. Vlach zváží využití nabídky např. pro 

redaktora webu, OVZS využije k pokrytí nákladů některých školení. 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Doktorské studium - zpráva z druhého zasedání univerzitní pracovní skupiny pro 

problematiku doktorského studia konaného dne 12. 2. 2018: dokumenty včetně 

zápisu poslal prod. F. Chmelík celému kolegiu pro informaci.  

 

b) Otázka stipendií doktorandů byla otevřena při příležitosti jednání RKR. Nový 

stipendijní řád čeká na schválení AS UK. V jeho dikci pak prod. F. Chmelík 

navrhne fakultní směrnici o výši stipendií na MFF UK. Děkan informoval, že 

podle slov pana rektora budou zvýšená stipendia studentům doplacena zpětně od 

1. ledna 2018.  

 

c) Prod. F. Chmelík informoval kolegium, že dostal pozvánku na 19. ročník 

konference Hodnocení kvality vysokých škol, nazvané Teorie a praxe velkého 

třesku: První zkušenosti s proměnou studijních programů. Koná se 10. až 11. 

května 2018 v Telči. 

 

d) Výsledky studentské ankety za uplynulý ZS  

i) Děkan udělil na zasedání KD souhlas se zveřejněním číselných výsledků.  

ii) K vyhlášení nejlépe hodnocených učitelů dojde opět před vědeckou radou, 

dne 7. března 2018 odpoledne; kvůli časové kolizi s inaugurací JM zastoupí 

děkana proděkan doc. M. Rokyta. 

 

e) Příprava harmonogramu akad. roku 2018/2019 – pokračování. 

i) Termín děkanského sportovního dne byl po diskusi a se znalostí názoru 

vedoucího KTV stanoven na úterý 6. listopadu 2018.  

ii) Konání DOD: zůstalo u data 22. listopadu 2018. Po vyjádření prod. M. 

Rokyty, opírajícím se o silný mandát matematické sekce, totiž nerušit kvůli 
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DOD výuku na celé fakultě, ale pouze v malostranské budově, a po diskusi, 

která následovala, dal děkan o věci hlasovat. Převládl názor shodný se 

stanoviskem matematické sekce. Sekční proděkani přislíbili pomoci 

organizačnímu týmu DOD, bude-li to třeba (výpomoc studentů).   

iii) Úvodní soustředění studentů prvního ročníku: v roce 2019 by mělo dojít na 

střídání fakult v univerzitních rekreačních lokalitách, MFF UK by přišla na 

řadu jet do Poříčí. Děkan k tomu uvedl, že za vedení fakulty velmi stojí o to, 

aby se úvodní kurs 2020 konal právě na Albeři, takže nebude-li zbytí, Poříčí 

2019 podstoupí.   

 

f) Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných 

vysokých škol: interní termín pro podávání návrhů na STUD vyprší 18. května 

2018. Rektorát UK návrhy shromažďuje do 31. 5. 2018.  

 

g) Magisterská promoce dne 24. dubna 2018, 10:30 hodin (mezi promovanými 

budou i čtyři absolventi programů vyučovaných v angličtině): zúčastní se osobně 

děkan, promotorem bude prof. T. Cipra, pedelem p. L. Chlad.   

 

Prod. V. Kuboň 

h) Harmonogram 2018/2019: RUK vzal v úvahu připomínky od MFF UK. 

Přednostní zápis studentů fakulty bude končit týden před začátkem semestru. 

V harmonogramu přijímacího řízení 2019/2020 zvítězil kompromis, čili podávání 

přihlášek do doktorského studia do 31. 12., nástup ke studiu od 1. 3. 

 

i) Akreditace: návrhy studijních plánů ve znění určeném pro schválení vědeckou 

radou fakulty budou připravené 5. 3. 2018.  

Stalo se po KD: VR MFF UK na svém zasedání dne 7. března 2018 předložené 

návrhy beze změny schválila. 

 

Prod. M. Rokyta 

j) MEMO (Middle European Mathematical Olympiad) 2019 v Praze: kolegium 

souhlasilo, aby se olympiáda konala na MFF UK. Za organizaci zodpovídá doc. Z. 

Šír z MÚUK.   

 

Prod. M. Vlach 

k) Urgentnímu požadavku JM na přípravu podkladů pro jeho vystoupení na 

Celostátní konferenci ředitelů gymnázií se podařilo vyhovět, jakkoli to bylo 

netriviální. Úkol koordinoval prod. M. Vlach za vydatného přispění dr. D. 

Mandíkové, prod. V. Kuboně a vedoucího OPMK Mgr. L. Veverky. Prod. M. 

Vlach vyslovil všem jmenovaným velký dík. Podklady byly odeslány na RUK dne 

22. 2. 2018. 

 

l) Fakultní školy – uskutečnila se schůzka s vedoucí pracovní skupiny dr. D. 

Mandíkovou a vedoucího OPMK Mgr. L. Veverky. 

i) Byly prohovořeny možnosti prezentace fakulty na k tomu určené nástěnce 

ve vybraných školách (pilotně se chystá na pěti gymnáziích: Pražačka, 

Hellichova, Nad Štolou, Na Vítězné Pláni, Špitálská). Organizačně zajistí 

OMPK ve spolupráci s dr. D. Mandíkovou. T: do konce dubna.  
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ii) Pracovníci KDF – dr. V. Žák, dr. M. Kekule a dr. D. Mandíková – promyslí 

zadání bakalářských prací, které by se zaměřily na didaktický výzkum. 

Práce by napomohly zpracování dat z albeřských dotazníků a zpracovat 

(např. na fakultních školách) dotazníkové šetření zaměřené na výzkum 

motivace ke studiu na Matfyzu, vnímání obrazu MFF UK na SŠ apod. 

iii) Ve spolupráci s OPMK budou obměněny webové stránky Fakultních škol 

tak, aby nápadněji vynikly nabídky SOČ, SFG atd. 

 

m) Nabídka researchjobs.cz (Mgr. M. Víta) – dokto(randění) pro Matfyz. Program 

STARS na PřF UK: 

http://www.researchjobs.cz/clanky/rozhovory/s-prodekanem-prf-uk-prof-rndr-

jakubem-langhammerem-ph-d-nejen-o-stars/  

Kolegium bylo pro využití nabídky, prod. J. Sgall je ochotný dát interview, 

konkrétně pak bude záležet na vedoucích pracovišť, hlavně z informatické sekce, 

zda na portál pošlou například nabídku vybraných pozic pro studenty. O této 

možnosti byla primárně informována KDSS.   

 

Prod. L. Skrbek 

n) Časopis Týden uveřejnil hodnocení VŠ, MFF UK se umístila výborně. Prod. M. 

Vlach zmínil, že v přípravě je článek na fakultní web. 

Stalo se po KD: Článek byl zveřejněn, viz: 

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

 

Děkan 

o) Podklady pro zasedání RKR konané dne 26. 2. 2018 se podařilo získat až 

dodatečně (objem dat byl takový, že ho fakultní e-mail nepojal) a jsou kolegiu 

k dispozici na zabezpečeném úložišti. Děkan podal stručnou zprávu o závěrech. 

Podstatné byly body vztahující se k doktorskému studiu, k počtu zapsaných 

studentů, k cizojazyčným studijním programům, k institucionální akreditaci. 

Návrh na mimořádnou finanční odměnu pro garanty a další pracovníky fakulty, 

kteří se o vypracování obrovského množství dokumentů zasloužili, předloží 

děkanovi prod. V. Kuboň. T: až bude akreditace udělena.  

 

p) Fond Karla Urbánka – děkan připomněl, že lhůta pro podání žádostí uplyne dne 

31. 5. 2018. Podmínky viz: 

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

 

 

 

3. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) Proběhl Jeden den s fyzikou, letos byl propagován hlavně prostřednictvím 

sociálních sítí, dále informací v Českém rozhlase a v deníku Metro. Mediálním 

partnerem byl Československý časopis pro fyziku. Více na:  

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

 

b) Partnerský program – KD vzalo na vědomí informace o připravované smlouvě se 

zahraniční společností (garant za fakultu: prof. P. Tůma z KDSS) a o možných 

http://www.researchjobs.cz/clanky/rozhovory/s-prodekanem-prf-uk-prof-rndr-jakubem-langhammerem-ph-d-nejen-o-stars/
http://www.researchjobs.cz/clanky/rozhovory/s-prodekanem-prf-uk-prof-rndr-jakubem-langhammerem-ph-d-nejen-o-stars/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-02-tyden/
https://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-02-jdf/
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změnách v přístupu k firmám, např. možnost „předpartnerského“ vztahu, který by 

umožňoval propagaci firmy na fakultě za určitý obnos. Přípravou koncepce prod. 

M. Vlach pověřil vedoucí OFSKP Ing. B. Joudalovou.  

 

c) Křest vína je připraven na 14. 3. 2018, 15 hod, 9 min. a 26 sekund, svou 

přítomnost jako patronky nového vína potvrdila dr. T. Míková. Zváno je KD.  

 

d) Projekt na podporu popularizace energetiky a udržitelného rozvoje – prod. M. 

Vlach po dohodě s vedoucím OPMK Mgr. L. Veverkou přijal nabídku na účast 

MFF UK, přestože to možná bude znamenat určité výdaje. ČVUT už jest 

angažováno. Realizací bylo pověřeno OPMK. 

 

e) KD vzalo na vědomí informaci o záměru zřídit ve sklepích Louckého kláštera ve 

Znojmě návštěvnické centrum zaměřené na vědu. Kolegium vítá možnost 

propagace fakulty přípravou několika fyzikálních experimentů. 

 

f) Dne 2. 3. 2018 dopoledne natočí ČT pořad o svatováclavské rotundě do pořadu 

Toulavá kamera. Termín vysílání zatím není znám. 

 

g) Zlatá promoce: koná se v sobotu 21. dubna 2018, za vedení fakulty se slíbili 

zúčastnit děkan, proděkani J. Sgall, V. Baumruk, F. Chmelík, J. Trlifaj, V. Kuboň 

a M. Vlach. Organizací za fakultu byla pověřena dr. K. Šolcová Houžvičková a 

dr. N. Žaludová.   

 

h) Studenti fakulty Bc. Gregor Kovalčík a Tomáš Souček pod vedením dr. J. Lokoče 

z KSI letos v Bangkoku vyhráli mezinárodní soutěž, která doprovází mezinárodní 

konferenci MultiMedia Modeling. Tohoto vítězství dosáhli díky vyhledávacímu 

softwaru. Více např. zde: 

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

http://www.videobrowsershowdown.org/winners/  

 

i) Urgentní požadavek ze serveru www.zive.sk dostat podklady o studiu na MFF UK, 

v rámci prezentace Univerzity Karlovy: byl splněn, a to i přesto, že na něj byl jen 

jediný den a RUK tento požadavek ani na fakultu nepředal. Díky tomu, že server 

se zajímal o studium informatiky na Matfyzu, urgoval OPMK přímo. Záležitost 

po dohodě s prod. M. Vlachem vyřešil vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka. 

 

j) Cena děkana MFF UK za reprezentaci a propagaci, za rok 2017: pánové Martin 

Schmid a Matej Moravčík, nominovaní na cenu za počítačový program 

DeepStack, jsou v zahraničí, a proto nemohou cenu osobně převzít dne 8. 3. 2018 

na 24. Matfyzáckém plesu. Děkan doporučil pozvat v tom případě na ples doc. M. 

Hladíka, který oceněné studenty vedl, aby cenu převzal v jejich zastoupení.  

Stalo se po KD: Protože v noci ze 7. na 8. března 2018 hořela pod palácem Žofín 

trafostanice, nemohl se ples na Žofíně konat.  

 

k) Za totální prodejní hit z produkce nakladatelství MatfyzPress označil prod. M. 

Vlach titul StarWars a věda. Od listopadu 2017 se prodalo na 500 ks. Slabší 

zájem vyvolala kniha Od kompasu k GPS (prodáno 135 ks). Cesty nesmrtelných 

se prodávají zhruba rok a půl, prodáno je asi 600 ks. Nakladatelství jedná o vydání 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-02-vbs/
http://www.videobrowsershowdown.org/winners/
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knížek od autorů z fakulty, konkrétně od doc. Jana Klímy, prof. J. Hořejšího 

a doc. E. Caldy. 

 

l) Zahájení letního semestru v Hybernské: FF UK ho pojala sportovně, její vedení 

pojede v úterý 27. 2. 2018 spolu se studenty na růžových rekolech, v plánu jsou 

debaty, konzumace kávy a hudební produkce, to vše pod heslem Univerzita 

21. století. 

 

m) KD vzalo na vědomí informaci Ing. B. Joudalové, že reprezentace čínské 

společnosti TCL Corporate Research, která nedávno navštívila MFF UK, se 

nakonec poděkovala, firma v Praze pobočku zřizovat nebude, má v plánu obsadit 

Polsko.   

 

n) Aplikační vizitky špičkových týmů fakulty (slouží jako nabídka pro firmy): RUK 

požádal o nové vizitky fakultních týmů do tzv. katalogu služeb UK, zhruba do 

měsíce. Zajistí Ing. B. Joudalová, v případě potřeby se obrátí na sekční 

proděkany. 

 

o) E-mail, poptávající doktorandy na projekt UIS (školení managementu vědy – 

CPPT žádá 20 osob), odeslal prod. F. Chmelík.  

 

p) Akce NoC pořádaná Fakultou informačních technologií ČVUT a organizovaná 

soukromou firmou, se vstupným: KD vyslechlo informaci prod. M. Vlacha 

o podmínkách případné účasti MFF UK, jak vyplynuly z jeho jednání 

s proděkanem P. Kordíkem (FIT ČVUT). Kolegiu se tyto podmínky nejevily jako 

propagačně prospěšné. Informatická sekce by o účast přesto dost stála, a proto 

děkan ponechal na rozhodnutí proděkanů J. Sgalla a M. Vlacha, zda si pracoviště 

sekce I na NoC svůj stánek zaplatí.   

 

q) Pracovní skupina pro partnerství s firmami: prod. M. Vlach získal souhlas 

s členstvím od většiny oslovených, výjimkou byl prorektor UK prof. J. Hála.  

Definitivní návrh na složení skupiny předloží prod. M. Vlach na příští KD.  

 

r) KD vzalo na vědomí informaci o nedávné nabídce CPPT pro MFF UK dle pokynu 

JM, který se vztahoval k poptávce firmy Mediaport Solutions získat několik 

desítek pracovníků z oblasti IT. Ing. B. Joudalová se pravděpodobně se zástupci 

firmy sejde a po dohodě s prod. M Vlachem nabídne smluvní spolupráci v rámci 

tzv. Partnerského program. 

 

s) Výzkumný ústav pivovarský a sladařský: KD souhlasilo s tím, aby prod. M. Vlach 

pokračoval v jednání o uzavření smlouvy, jejímž předmětem by bylo vytvoření 

společného produktu.  

 

 

 

4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Požadavky na zapůjčení/pronájem Refektáře 
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i) ZUŠ Praha 7 požádala o zapůjčení Refektáře ve dnech 1. 3., 2. 3., 19. 4. a 2. 

5. 2018, pro uspořádání žákovských a instrumentálních koncertů. Kolegium 

vyhovělo a schválilo slevou na nájemném ve výši 25 %. 

ii) Organizátoři Mezinárodního hudebního festivalu Ameropa požádali 

o pronájem Refektáře na dny 3. 8. a 11. 8. 2018, pro uspořádání dvou 

koncertů. Kolegium děkana s pronájmem souhlasilo. 

iii) Série 10 komorních koncertů PKF v Refektáři: děkan může potvrdit řediteli 

Radimu Otépkovi souhlas vedení fakulty s 50% slevou z pronájmu. 

Schváleny jsou termíny koncertů, ještě zbývá dohodnout termín pro konání 

orchestrálního koncertu PKF ve Velké aule Karolina.  

 

 

 

5. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Doc. P. Hnětynka 

a) Novela směrnice o zásadách pro provozování a používání výpočetní techniky 

zapojené do sítě MFF UK: výsledek právní konzultace s Mgr. P. Chráskou předal 

doc. P. Hnětynka dr. L. Forstovi. Návrh nové směrnice plánuje předložit na 

příštím zasedání KD.  

Děkan informoval, že v souvislosti s GDPR zazněla na minulém RKR pochvala 

na adresu MFF UK. 

 

b) GDPR 

i) Doc. P. Hnětynka shromáždil požadovaná data o fakultě, vyplnil jimi 

formuláře a to celé odevzdal na RUK. Nabídl poskytnout tabulky těm 

členům KD, kteří o ně projeví zájem (lze je dát na zabezpečené úložiště 

KD).  

ii) Dne 29. 2. 2018 se na RUK koná schůzka koordinátorů fakult. Za MFF UK 

se jí zúčastní doc. P. Hnětynka, o získané instrukce a poznatky se podělí se 

členy kolegia na příští schůzi.  

iii) Nastavení procesů, vydání univerzitní směrnice: spíše než do konce května 

lze zvládnout do září. 

iv) Postup na MFF UK: doc. P. Hnětynka obešle pracoviště e-mailem, jehož 

text kolegium schválilo (stalo se). Na KD upozornil na konkrétní problémy 

(např. zacházení s daty o účastnících korespondenčních seminářů včetně 

nezletilých osob, povinnost udržovat taková data na zvláštním místě a pod 

zodpovědností jedné osoby). Doc. P. Hnětynka dá podnět ke schůzce se 

zainteresovanými pracovníky OPMK a prod. M. Vlachem.  

v) Konzultační firma potvrdila právní názor, že fakulta má mít předchozí 

souhlas od osob, o nichž chce něco zveřejňovat na svém webu; např. externí 

účastník interview by měl písemně souhlasit, že se zveřejněním rozhovoru 

souhlasí. Co se týká fakultních opatření v dané věci, doporučil doc. P. 

Hnětynka vyčkat na univerzitní směrnici.  

 

Prod. L. Skrbek 

c) Pavilon M+I: pro podpis smlouvy je třeba souhlas Správní rady UK, čeká se.  
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d) Projekt na modernizaci poslucháren: většina dosavadních aktivit zainteresovaných 

zaměstnanců fakulty spočívá v přemáhání překážek na cestě k vysoutěžení 

dodavatele. Organizátor výběrového řízení vzešel ze soutěže organizované na 

RUK.  

 

e) „Nábyteček“ není podle informace doc. C. Matysky dosud formálně udělený. 

„Kotelna“ se naopak blíží k podpisu smlouvy s dodavatelem.  

 

f) Smluvní výzkum: nová pracovnice Olga Starkova nastoupila a zabydluje se 

v Troji. Přetrvávají nedostatky v evidenci smluv. Vedoucí OVZS se dohodne 

s Ing. B. Joudalovou na přemístění fyzických kopií smluv z Karlova do Troje. Je 

třeba zkontrolovat, zda jsou v GaP zaneseny veškeré smlouvy, které tam zaneseny 

být mají.  

 

Doc. C. Matyska 

g) (OP VVV) Post-docs: čekání na podpis „právního aktu o udělení dotace“, zatím 

nelze vypisovat inzeráty na výběrové řízení. 

 

h) Kolegium nic nenamítalo proti tomu, aby děkan svým podpisem podpořil výzvu 

projektových a ekonomických specialistů (PES).  

 

i) Administrativa spojená s projekty a její řízení: hledá se zkušená a zdatná osoba.  

 

Tajemník 

j) Pomník Milady Horákové v zahradě Ztracenka: kolegium nemělo proti umístění 

skulptury žádné námitky, tajemník bude v tomto smyslu informovat kvestorku 

UK. Městská část Praha 2 totiž požádala Univerzitu Karlovu o vyjádření k záměru 

postavit  ve  Ztracence památník obětem komunistické totality se symbolem Dr. 

Milady Horákové; vyjádřit se musely MFF UK a PřF UK jako instituce, jimž je 

svěřen do správy majetek v sousedství zahrady. 

 

Prod. M. Vlach 

k) Setkání s firmami v úterý 3. 4. 2018 od 14:00 hodin: KD vzalo na vědomí 

předběžný program, jak ho nastínil prod. M. Vlach. Organizačně zajistí OFSKP. 

 

l) Nabídku od Oracle Academy předala vedoucí OFSKP Ing. B. Joudalová, po 

dohodě s prod. M. Vlachem, k vyjádření prod. J. Sgallovi.  

 

 

 

6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Kolegium vyslechlo informaci tajemníka fakulty o současném počtu uchazečů 

a uchazeček na místa mzdové/ho účetní/ho a koordinátora/koordinátorky ESS.  

 

b) Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího Katedry tělesné výchovy 

(stávajícímu vedoucímu končí první funkční období, a to 30. 6. 2018): kolegium 

schválilo konkurs vypsat.  
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Stalo se po KD: Inzerát je zveřejněný na fakultní úřední desce a ve veřejné části 

fakultního webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201802-ktv.htm 

 

c) V úterý 13. března 2018 v 11:00 hodin se v děkanově pracovně sejdou děkan, 

sekční proděkani, tajemník a vedoucí zaměstnaneckého oddělení; prodiskutují 

nový formulář na návrhy mezd.  

 

 

 

8. RŮZNÉ 

 

a) Děkan plánuje svolat poradu vedoucích pracovišť fakulty, a sice na středu 

28. března 2018 od 16:00 hodin.  

 

b) Výnosy děkana (čistka): úkol trvá.  

 

c) Festival britské kultury Britský den na Malostranském náměstí dne 23. března 

2018: děkanovu odpověď na žádost britského velvyslance o vyvěšení britských 

vlajek na fasádě budovy MFF UK připraví prod. J. Sgall. Odpověď se bude velmi 

podobat té loňské, totiž že podle názoru vedení fakulty nemají budovy státní 

vysoké školy sloužit k propagačním účelům, a proto nebude v tomto ohledu 

pořadatelům akce vyhověno. Děkan navíc zmíní loňské zkušenosti s konáním 

Britských trhů, totiž silný a rušivý hluk, který do budovy fakulty doléhal 

z náměstí.  

 

d) Prod. V. Baumruk sdělil, že na 1. 3. 2018 je svolána první schůzka o provozním 

modelu Kampusu Albertov.  

Stalo se po KD: Schůzka se kvůli onemocnění několika účastníků nemohla 

uskutečnit.  

 

e) Kolegium děkana dne 16. února 2018 per rollam schválilo udělit stříbrnou fakultní 

medaili akademickému malíři Tomáši Raflovi, za jeho významný podíl na 

znovuobnovení svatováclavské rotundy v malostranské budově fakulty. Prod. M. 

Vlach předal medaili týž den.  

 

 

Zasedání skončilo v 15:41 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201802-ktv.htm

