
 

 

Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 14. března 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, P. Hnětynka (do 10:45), J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek (do 11:30), M. Vlach (do 14:00); 

j. h. člen SKAS P. Obdržálek (od 10:35). 

F. Chmelík, P. Kolman, J. Trlifaj. 

  

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Děkan 

a) Projekty Progres: kolegium definitivně schválilo rozdělení financí mezi sekce 

fakulty, jak je navrhli sekční proděkani (včetně částek pro mezifakultní projekty). 

Sekční proděkani sdělí tyto částky vedoucí OVZS a prof. J. Trlifajovi, aby údaje 

mohly být předány na RUK v předepsaném termínu 15. 3. 2018.  

 

b) Kolegium schválilo návrh prod. J. Trlifaje na obměny ve složení Knihovní rady 

fakulty. Nové složení bude následující: předseda - prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.; 

členové – Mgr. Petr Gregor, Ph.D., (KTIML), doc. RNDr. Daniel Hlubinka, 

Ph.D., (KPMS), Mgr. Jiří Kuča (Knihovna), prof. RNDr. Jan Trlifaj, DrSc., 

(proděkan, KA).   

Stalo se po KD: Nové složení knihovní rady je na fakultním webu, viz: 

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

 

c) Soutěž GAMA UK: tajemnice Rady pro komercionalizaci UK informovala 

děkana fakulty, že v rámci pátého kola projektu Rada doporučila rektorovi UK 

finančně podpořit tyto dva projekty z MFF UK:  

i) Komercializace druhého dílu projektu Československo 38-89 (Revoluce 

1945) řešitele Mgr. J. Gemrota, Ph.D., 

ii) Vývoj tenkovrstvového katalyzátoru s nízkym obsahom vzácných kovov pre 

reverzibilné palivové články s polymernou membránou řešitele Mgr. Petera 

Kúše. 

Děkan vyjádřil nad tímto úspěchem radost a řešitelům poblahopřál. Kolegium 

vzalo informaci na vědomí a souhlasilo s podporou projektů. Administrativní 

kroky vyžadované ze strany RUK zajistí tajemník fakulty a vedoucí OVZS.  

 

          Prod. V. Baumruk 

d) Soutěž o Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikaci: prod. V. Baumruk 

děkanovi předal návrh za fyzikální sekci, a to v kategorii „vysokoškolská 

učebnice“: Astronomická měření autorů Miroslava Brože a Marka Wolfa. 

 

e) Seminář k metodice hodnocení vědeckých výsledků 17+ se bude konat dne 

20. března 2018 od 13:30 v Modré posluchárně. Účast plánuje prod. V. Baumruk.  

 

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

f) Schůzka se zástupcem EPO (organizovala vedoucí OVZS dne 7. 3. 2018) ukázala, 

že hostům z Mnichova šlo především o nábor pracovníků ze střední Evropy s IT 

vzděláním - kromě MFF UK zástupce navštívil také ČVUT.  Partnerský program 

pro ně není zajímavý. Zástupci fakulty, ve spolupráci s CPPT, jim tedy nabídli 

workshop pro zájemce z řad studentů UK a fakultních skautů plus možnost 

zúčastnit se Dnů firem, které fakulta organizuje. KD vzalo informaci na vědomí.   

 

Děkan 

g) Výsledek konzultace děkana u ředitelky Kanceláře GAČR, která se uskutečnila 

dne 12. 3. 2018 (navazuje na bod 1. t) zápisu z KD konaného 28. 2. 2018): hlavní 

řešitelská smlouva vychází ze zákona č. 130, práva k výsledkům náleží příjemcům 

finanční podpory a dotázaní představitelé GAČR považují za zcela adekvátní a 

přirozené jejich rozdělení mezi původce výsledků (hlavního řešitele a další 

účastníky projektu). Ujednání současných smluv děkan nechal, kde to bylo 

možné, sjednotit.  Pro příští rok preferuje ve smlouvách ujednání v tom smyslu, že 

práva k výsledkům se dělí podle toho, jak výsledek vznikl. V roce 2019 se děkan 

hodlá zaměřit právě na spoluřešitelské smlouvy.  

KD vzalo dále na vědomí děkanovu informaci o vyřešení problematických 

spoluřešitelských smluv s MÚ AV ČR a s ČVUT.  

 

h) Výzva RVVI k podávání návrhů na 1 členku/člena předsednictva Grantové 

agentury ČR, zprostředkovaná fakultě cestou RUK: kolegium doporučilo 

navrhnout nominaci prof. Ing. Jiřího Matase, Ph.D., z FEL ČVUT, v oboru 

technické vědy. Po administrativní stránce vyřídí vedoucí OVZS.  

 

i) KD vzalo na vědomí, že JM navštíví experiment Daya Bay v Číně, při této 

příležitosti ho budou doprovázet děkan MFF UK spolu s doc. J. Dolejším a 

ředitelem ÚČJF prof. R. Leitnerem. Delegace odcestuje 15. 3. 2018.  

 

j) Ceny Neuron 2018: Nadační fond Neuron zahájil proces nominací, návrhy lze 

předkládat do 31. března 2018. Detaily viz: 

https://www.nfneuron.cz/cs/novinky/nadacni-fond-neuron-zahajil-proces-

nominaci-na-cenu-neuron-2018 

Kolegium doporučilo připravit po jednom návrhu z každé sekce, čili za obor F, I. 

a M, do 21. 3. 2018 je poslat na společnou adresu KD. Definitivní návrhy pak 

kolegium doporučí na svém zasedání 28. 3. 2018.  

 

k) Prod. J. Sgall informoval, že byly vyhlášeny výsledky 15. kola soutěže Grantové 

agentury Univerzity Karlovy, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-4888.html 

V diskusi kolegium probralo neoficiální informace týkající se toho, jak procento 

úspěšnosti v soutěži vnímá vedení univerzity, neboť jedním z podstatných kritérií 

při vyhodnocování projektů je kvalita školitele doktoranda, jenž o projekt žádá.  

 

l) Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK (její statut je určený Opatřením 

rektora UK č. 11/2017): prod. J. Sgall stále očekává instrukce od OVZS nebo 

Knihovny, postrádá vyjádření ohledně nominací českých titulů. Proděkani pro 

sekce I a M napíší vedoucím jmenovaných oddělení urgenci, v kopii prod. J. 

https://www.nfneuron.cz/cs/novinky/nadacni-fond-neuron-zahajil-proces-nominaci-na-cenu-neuron-2018
https://www.nfneuron.cz/cs/novinky/nadacni-fond-neuron-zahajil-proces-nominaci-na-cenu-neuron-2018
https://www.cuni.cz/UK-4888.html
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Trlifajovi. O návrzích MFF UK vhodných k poslání do soutěže rozhodne 

kolegium na svém jednání 28. 3. 2018.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Spolupráce s North Carolina State Prague Center: setkání na úrovni UK je 

ohlášené na 12. dubna 2018, 10:30 hodin. Děkan MFF UK je ochotný sejít se 

s provostem NCSU neformálně, např. s ním poobědvat; pokud by k takovému 

setkání došlo, zúčastnil by se ho za fakultu také prod. V. Kuboň. Co se týká 

vyučujícího matematiky, prod. M. Rokyta shrnul výsledek svého dosavadního 

snažení v této záležitosti do několika stručných bodů: i) „americký“ semestr je 

oproti fakultnímu časově posunutý, výuka podle něj začíná už 10. září a končí 

v prosinci; ii) sylabus, předpokládaný obsah výuky a žádaná úroveň je bližší 

ČVUT; iii) v memorandu s NCSU se píše o vzájemné výměně, avšak probírané 

reálné požadavky jsou jiné; iv) matematické sekci se podařilo najít externího 

potenciálního učitele, ale ten včera nakonec odřekl. Po debatě bylo na KD 

dohodnuto, že prod. M. Rokyta řekne prod. V. Kuboňovi do 16. 3. 2018 

definitivní slovo, zda matematická sekce učitele pro NCSU sehnala, či nikoliv. 

Prod. V. Baumruk se poptá ve fyzikální sekci, zda mezi jejími učiteli není 

zájemce učit na NCSU matematiku.  

Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta sdělil prod. V. Kuboňovi, že přednášky se v ZS 

2018/2019 ujme doc. P. Kaplický (KMA). O této skutečnosti byl uvědomen i Mgr. 

Matěj Král, Ph.D., zástupce NCSU Prague Center - prod. M. Rokyta mu poslal 

CV doc. P. Kaplického a zprostředkoval oběma pánům kontakt.  

 

b) Akreditace 

i) VR fakulty na svém zasedání dne 7. 3. 2018 bez připomínek schválila návrh 

studijních plánů.  

ii) Příprava studijních plánů pro Bioinformatiku (společných s PřF UK) se 

zpožďuje, zhruba o měsíc, takže plány nebudou zralé k předložení AS a VR 

fakulty v březnu, ale až v dubnu. Děkan o tom napíše předsedovi fakultního 

senátu. Pokud by senátu nevadilo projednat závěrku hospodaření fakulty za 

rok 2017 současně s návrhem rozpočtu na rok 2018 na jednání 18. 4. 2018, 

nebyl by z hlediska vedení fakulty důvod pro svolání březnového zasedání 

senátu. Harmonogram projednání a schválení Bioinformatiky hlídá prod. V. 

Kuboň.  

Stalo se po KD: Předseda AS fakulty dal přednost tomu, aby senát projednal 

současně jak návrh závěrky hospodaření fakulty za rok 2017, tak návrh 

rozpočtu fakulty na rok 2018, a to na dubnovém zasedání (18. 4. 2018).  

iii) Příprava akreditace doktorského studia: podklady připraví sekce; při 

stanovení časového harmonogramu je třeba brát v úvahu, že materiály 

schvaluje VR MFF UK a že její poslední zasedání před letními prázdninami 

se uskuteční 6. června 2018. Předtím musejí být dokumenty předloženy 

Akademickému senátu (AS plánuje zasedat 23. května 2018).  

Prod. V. Kuboň informoval o tom, že ÚFAL má v rámci OP VVV projekt 

na zkvalitnění doktorského oboru v lingvistice a že MŠMT jako 
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poskytovatel finanční podpory považuje za uznatelné náklady jen ty, které 

jsou vynaložené do data podání žádosti o novou akreditaci. Z tohoto důvodu  

kolegium souhlasilo podat návrh lingvistického doktorského oboru na RUK 

odděleně od ostatních návrhů fakulty, a sice až v září 2018. Podle vyjádření 

RUK, kde prod. V. Kuboň věc konzultoval, je tento postup přijatelný. 

iv) Děkan dostal ještě v době zasedání kolegia e-mailem čerstvou zprávu, že 

v Klubu Lávka se bude dne 10. 4. 2018 konat seminář k poznatkům 

z akreditace, od 10 do 17 hodin. Za fakultu se zúčastní prod. V. Kuboň, 

svou účast zvažuje i pan děkan.   

 

c) Schvalování školitelů Vědeckou radou MFF UK - děkan vzal na vědomí podnět 

z nedávného zasedání VR, aby jednou schválený školitel byl považován za 

vhodného školitele obecně, a tudíž už se k němu nemusela VR znovu vyjadřovat. 

Děkan, s podporou kolegia děkana, rozhodl setrvat u dosavadní praxe, tedy že 

konkrétní školitel je posuzován vědeckou radou vždy ve dvojici s konkrétním 

studentem (včetně informace o tématu disertační práce a přináležejícím studijním 

oboru). 

 

d) Odpověď na dopis JM (zn.  UKRUK/13986/2018 ze dne 27. 2. 2018) ohledně 

klesajícího počtu studentů zapsaných ke studiu na MFF UK a toho, zda fakulta 

podniká kroky, které tuto tendenci mohou zbrzdit/zastavit, poslal z děkanova 

pověření prod. V. Kuboň, elektronicky na adresu pror. M. Králíčkové a v kopii 

kolegiu děkana.   

 

e) KD vzalo na vědomí informaci prod. V. Kuboně, že jeden ze zahraničních 

studentů fakulty byl v areálu Troja legitimován příslušníky Policie ČR a musel 

zaplatit pokutu, protože se neprokázal cestovním pasem ani dokladem o povolení 

k pobytu v ČR. Studenta to rozhořčilo. Záležitost sleduje doc. P. Kolman. Děkan 

velmi doporučil, aby zahraniční studenti (včetně slovenských) byli také ze strany 

fakulty upozorněni, jaké identifikační dokumenty u sebe mají nosit.  

 

Prod. J. Sgall 

f) Změna garanta studijního programu: na funkci garanta magisterského studijního 

programu Informatika rezignoval prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Informatická 

sekce navrhuje jmenovat místo něho doc. RNDr. Tomáše Bureše, Ph.D. Prod. J. 

Sgall předloží návrh cestou studijního proděkana ke schválení VR fakulty. 

 

g) Studentská anketa: prod. J. Sgall by rád vepsal reakce na slovní připomínky, ale 

nenašel k tomu v SIS fungující technický prostředek. Obrátí se proto na prod. F. 

Chmelíka. Se souhlasem kolegia mu předá i další podnět, a sice změnit 

chronologii příspěvků anket tak, aby se nejčerstvější nabídly jako první. 

 

Prod. M. Vlach 

h) Univerzitou plánované dotazníkové šetření mezi absolventy a uchazeči o studium: 

na fakultě přípravu aktivně sledují proděkani M. Vlach a F. Chmelík ve spolupráci 

s vedoucím OPMK. Garantkou a kontaktní osobou je dr. K. Houžvičková 

Šolcová. Další kolo připomínek má termín 2. 4. 2018, stanovisko za MFF UK 

odešle dr. K. Houžvičková Šolcová.  
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i) Žádost soukromé česko-britské základní školy se sídlem v Brandýse nad Labem, 

fakultní školy Pedagogické fakulty UK, o spolupráci s MFF UK při budování 

laboratoří fyziky a informatiky a na tvorbě vzdělávacích plánů: prod. M. Vlach 

předal na KDF (fyzika) předsedkyni Pracovní skupiny pro fakultní školy dr. D. 

Mandíkové, po dohodě v KD pošle požadavky, týkající se informatiky, doc. P. 

Töpferovi a v kopii prod. J. Sgallovi. 

 

j) Ovlivnění/podchycení uchazečů, kteří jsou přijati ke studiu, ale váhají mezi 

několika vysokými školami, tak, aby se rozhodli zapsat na MFF UK: proděkani 

M. Vlach a V. Kuboň předestřeli určité možnosti (rozeslání přiměřeně svůdného 

materiálu o fakultě spolu s písemným oznámením o přijetí nebo e-mailem, 

oslovení prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí). Přítomný zástupce SKAS P. 

Obdržálek nabídl spolupráci Studentské komory. Děkan vyslovil prod. M. 

Vlachovi plnou podporu v hledání cest k budoucím studentům fakulty.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

 

a) Ředitelství Kolejí a menz Univerzity Karlovy změnilo adresu svého sídla. Nově 

platí tato adresa: Kolej Hvězda, Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha  - Břevnov, 

blok A3, IV. a V. patro.  

 

b) Prod. M. Rokyta požádal tajemníka fakulty, aby u ředitele KaM UK zjistil, jak 

daleko je plánovaná rekonstrukce prostor v Petrské ulici; matematická sekce má 

již několik let přislíbeno získat přednostní právo na pronájem prostor v objektu; 

prostory by ráda využila jako hostinské pokoje. Tato změna by pak dovolila 

upravit stávající hostinské místnosti v karlínské budově na tolik potřebné 

pracovny.  

 

c) Obraz Portrét Václava Libštejnského z Kolowrat už je šťastně v Praze, dočasně 

uložený v kanceláři pí A. Krškové. Po jeho zavěšení bude uspořádána malá 

slavnost, na kterou budou pozvány hraběnka Kolowratová a ředitelka Muzea ve 

Velvarech, které portrét zapůjčilo. Předběžné termíny: úterý 10. 4., nebo 17. 4. 

2018, vždy v 16:00 hodin; potřebné záležitosti dojednají prod. J. Sgall a doc. A. 

Kučera, za přispění architekta.  

 

d) Informace z porady tajemníků fakult konané na RUK dne 6. 3. 2018 

i) ÚOHS zrušil univerzitní veřejnou zakázku na nový elektronický 

ekonomický systém. RUK vypíše novou zakázku, upraví zadávací 

podmínky.   

ii) Vedení UK zamýšlí centralizovat agendu výběrových řízení na obsazení 

míst akademických pracovníků a dále výhledově připravit elektronický 

systém evidence pracovní doby (úkol pro ÚVT UK). 

iii) Harmonogram implementace Elektronické spisové služby (ESS) na 

fakultách a ostatních součástech UK zaznamenal další mírné zpoždění. 
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e) Pronájmy a zapůjčení fakultních prostor 

i) Kolegium souhlasilo se zapůjčením Refektáře pro vyhlášení Cen Czechitas, 

za režijní poplatek ve výši 1000,- Kč (poplatek je připraven uhradit prod. J. 

Sgall ze sekčních zdrojů, případně prod. M. Vlach ze zdrojů propagace). 

ii) FZÚ AV ČR rozšířil svůj požadavek na zapůjčení poslucháren v Troji na 

dobu od 10. 9. do 14. 9. 2018, o T4 a T5. Posluchárnu T1 už rezervovanou 

má.   

 

f) MŠMT pořádá, a sice ve dvou různých termínech (26. a 27. dubna 2018), seminář 

věnující se tématu sexuálního obtěžování na vysokých školách. Děkan na seminář 

delegoval proděkana pro studijní záležitosti doc. F. Chmelíka. Nevyloučil účast 

dalších členů vedení fakulty. Na zasedání se nikdo dobrovolně nehlásil.  

 

Prod. M. Vlach 

g) KD vyslechlo sdělení prod. M. Vlacha o jeho neblahé zkušenosti s elektronizací 

objednávek a související s procedurou k proplácení faktur. Tajemník připomněl, 

že do probíhajícího testovacího období jsou zapojena pracoviště děkanát a 

oddělení PSíK a že kontaktními osobami jsou Ing. D. Lanková a dr. P. Zakouřil. 

Dále vyslovil mínění, že konkrétní problémy by efektivněji než v kolegiu děkana 

prodiskutoval užší kroužek zainteresovaných pracovníků včetně zástupců firmy 

DERS, která dodala SW.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon M+I: KD vzalo na vědomí popis aktuální situace spočívající 

v konstatování, že čekání na podpis smlouvy s dodavatelem stále trvá, nervozita 

vzrůstá. 

Stalo se po KD: V pátek 16. 3. 2018 převzal tajemník fakulty panem rektorem 

podepsanou smlouvu. 

 

b) Proběhla schůzka proděkanů L. Skrbka a V. Baumruka, tajemníka fakulty a 

zástupců správy budov s projektantem. Jejím cílem bylo upřesnit požadavky na 

případnou adaptaci půdních prostor obou karlovských budov na pracovny pro 

doktorandy a na seminární místnosti. Projektant zpracuje variantní studii. 

Podobná průzkumná schůzka se uskuteční v malostranské budově, v tomto 

případě za účasti prod. J. Sgalla.  

 

c) Smluvní výzkum: byly částečně odstraněny nesrovnalosti v aplikacích iFIS a GaP 

podle údajů z HO (protože tyto jsou rozhodující směrem k RUK), v aplikaci GaP 

za rok 2017 jsou uvedeny stejné částky, jako byly skutečně vyfakturovány, zbývá 

doplnit pouze projekt prof. V. Matolína s firmou Kolibrik.net  na dobu od srpna 

2017 do dubna 2020. Archiv smluv agendy smluvního výzkumu byl přesunut do 

Troje. Prod. L. Skrbek se pochvalně vyjádřil k práci Ing. B. Joudalové. 

CPPT otevřelo fakultě možnost, aby se podílela na přípravě tvorby 

celouniverzitních metodických pokynů a předpisů pro oblast smluvního výzkumu 

(pro MŠMT se od letošního roku budou sbírat data o smluvním výzkumu jiným 
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způsobem a podrobněji). Kolegium souhlasilo s tím, aby za MFF UK aspirovala 

na členství v nově ustavované pracovní skupině Ing. B. Joudalová.  

 

Prod. M. Rokyta 

d) Kolegium vzalo na vědomí, že jsou dohodnuté podrobnosti potřebné k provedení 

rekonstrukce posluchárny K1 (osvětlení tabulí) a schůzka s Mistrem Netopilem 

(umělecká výzdoba prostoru mezi okny učebny). Sdělil to prod. M. Rokyta.  

 

Tajemník 

e) Školní jaderný reaktor v Troji: přísnější a administrativně náročnější legislativa 

pro provoz jaderných reaktorů a souvisejících zařízení ovlivní jednak MFF UK, 

v jehož areálu je reaktor umístěn, jednak FJFI ČVUT, která má reaktor 

v pronájmu a spravuje ho. V této záležitosti proběhlo jednání mezi tajemníky 

fakult. Připravují smlouvu o spolupráci, která vymezí odpovědnost obou stran 

v otázkách bezpečnosti, financování, zpracování různých výkazů a hlášení, 

zajišťování revizí atd.  

Prod. L. Skrbek k tomu sdělil, že v letošním plánu budou malé stavební úpravy 

v ÚČJF tak, aby místnost, kde je radioaktivní materiál, splňovala požadavky 

atomového zákona bedlivě kontrolované ze strany SÚJB. 

Děkan navrhl uspořádat pro členy KD exkursi k reaktoru v Troji, při příležitosti 

zasedání kolegia 25. června 2018. 

 

c) Termíny školení organizovaných fakultou 

i) školení řidičů:  

29. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. v posluchárně T2 v Troji 

14. 6. 2018 od 13:00 do 15:00 hod. v posluchárně M1, Ke Karlovu 3; 

 

ii) školení elektro podle vyhlášky č.50/1978 Sb.: 

            28. 5. 2018 od 9:00 do 14:00 hod. v posluchárně T1 v Troji 

       4. 6. 2018 od 9:00 do 14:00 hod. v posluchárně F1, Ke Karlovu 5; 

 

iii) školení preventistů požární ochrany a členů požárních hlídek: 

          30. 5. 2018 od 10:00 do 11:30 hod. v posluchárně M1, Ke Karlovu 3. 

 

Doc. C. Matyska 

f) KD vzalo na vědomí informaci, jaký je aktuální stav projektů na mobilitu 

(rozhodnutí o udělení dotace, posun začátku postdoktorandských pobytů, 

zdravotní pojištění cizinců). Podle odhadu RUK by do konce března 2018 mělo 

být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Od toho se odvine lhůta pro přijímání 

post-docs: buď bude platit termín od 1. 9. 2018, nebo se tato lhůta posune na 15. 

9. 2018 (a v tom případě se musí požádat o změnu v projektu). Podle názoru doc. 

C. Matysky lze připravovat výběrová řízení (konkursy). Prod. M. Rokyta sdělil, že 

už provádí lokální předvýběr uchazečů, a ujistil se při této příležitosti, že adept 

musí mít udělený titul Ph.D. už v době, kdy podává přihlášku. Po nedávné 

zkušenosti na KG vyslovil doc. C. Matyska námět, aby zaměstnanecké oddělení 

kontrolovalo při zaměstnávání cizinců, zda příslušná zdravotní pojišťovna zaslala 

na fakultu kartičku pojištěnce, čímž se ověří, že zaměstnanec je veden v systému 

pojišťovny, a má tedy garantovánu zdravotní péči. 
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g) Doc. C. Matyska se omluvil na příští zasedání kolegia děkana. 

 

Prod. M. Vlach 

h) Kurs inovace vědy a požadavek CPPT, aby fakulta nechala proškolit 20 osob 

(děje se v rámci OP VVV – UIS). Na fakultě se zatím podařilo získat k účasti 

8 doktorandů, z nichž jen 4 mají s fakultou uzavřený pracovně-právní vztah. Prod. 

M. Vlach, případně Ing. B. Joudalová, přepošle e-mail od CPPT zástupci SKAS P. 

Obdržálkovi, aby SKAS pomohla s oslovením potenciálních účastníků kursu.   

 

Doc. P. Hnětynka 

i) GDPR – situace na Univerzitě Karlově: kolegium vzalo na vědomí informace doc. 

P. Hnětynky o závěrech schůzky konané na RUK a poznatcích, které při té 

příležitosti získal. 

i) Zveřejňovat jména zaměstnanců nebo studentů na fakultním webu lze - 

v případě studentů to platí hlavně v souvislosti s jejich chválou - bez jejich 

předchozího souhlasu; typicky informace OPMK o vyhlášení nejlepších 

pedagogů, o úspěších studentů v odborných soutěžích apod. Externí 

pracovníci, kteří poskytli interview, musejí s jeho zveřejněním na fakultním 

webu předem souhlasit, nejlépe písemně.  

ii) RUK doporučuje, aby se uživatelé zatím nesnažili o své újmě a bez 

předchozí konzultace napravovat chyby ve vztahu k péči o citlivá data, 

neboť chyby mohou být domnělé a jejich oprava může způsobit další chyby 

a škody.   

iii) Elektronická pošta: doc. P. Hnětynka připomněl své doporučení, aby 

zaměstnanci fakulty pro pracovní záležitosti přednostně užívali školní e-

mailové účty (napsal to ve svém e-mailu na adresu „útvary“ dne 2. 3. 2018). 

Varoval, že volně dostupné e-mailové služby mohou s daty dále volně 

nakládat (podobně jako Google), takže přeposílání údajů/příloh jejich 

prostřednictvím je z hlediska ochrany osobních údajů nežádoucí; Seznam 

v tomto ohledu nebezpečný není. Prod. M. Vlach upozornil na riziko 

spojené s tím, že pod fakultním aliasem mají zaměstnanci soukromou adresu 

typu g-mail, ale nedoporučil nějaký zásah vedení fakulty, protože by 

v akademické obci jistě vyvolal silnou nevoli. Ruku v ruce s tímto 

problémem jde ne/doručování velkokapacitních příloh e-mailem, a proto se 

prod. M. Vlach přimlouval za zřízení fakultních kapacitně neomezených e-

mailových schránek. Doc. P. Hnětynka přislíbil, že se podněty z debaty KD 

bude zabývat, na univerzitní poradě svolané na 15. 3. 2018 zjistí např. 

licenční podmínky vhodných úložišť dat. Na kolegiu podotkl dvě věci: MFF 

UK nepoužívá centrální elektronickou poštu, ale jednotlivé 

domény/budovy/pracoviště řeší e-maily po svém, na „svých“ serverech; to 

samo o sobě zakládá na komplikace. Co se týká pohledu správců domén na 

omezení velikosti e-mailů a příloh k nim, sdílí jej, protože odpovídá 

standardům pro užívání internetu. Prod. M. Vlach vyzval k promyšlenému a 

koncepčnímu řešení IT na MFF UK.  
 

j) Korespondenční semináře, letní tábory: kolegium vzalo na vědomí informaci 

prod. M. Vlacha o jeho schůzce se zaměstnanci OPMK a doc. P. Hnětynkou; 

konala se 13. 3. 2018. Účastníci schůzky se věnovali postupům pro zacházení a 

uchovávání osobních údajů ze systému AESOP, osobních dat účastníků 
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korespondenčních seminářů a letních táborů. Věc si vzal na starost dr. M. Mareš. 

Prod. M. Vlach a OPMK vážně zvažují provést změny v organizování letních 

táborů (ekonomická náročnost táborů a jejich dotovaná cena pro účastníky; 

největším problémem však bude GDPR). Jako řešení se nabízí nejen redukce 

počtu táborů, ale hlavně najmutí externí firmy na pořádání těchto akcí. Prod. M. 

Vlach nevyloučil, že navrhne zařadit do fakultního plánu auditu také letní tábory.  

 

k) Směrnice pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF 

UK – pracovní návrh dostalo kolegium e-mailem a na zasedání o něm 

diskutovalo, bohaté kritice ho podrobil zejména prod. M. Vlach. Své připomínky 

pošle doc. P. Hnětynkovi písemně, do 21. 3. 2018. Stejnou možnost a stejný 

termín mají i ostatní členové KD. Doc. P. Hnětynka shromáždí jak poznámky 

z KD, tak od správců domén, kteří mu je ještě nenapsali, pak svolá k další verzi 

směrnice zvláštní schůzku zainteresovaných pracovníků. Datum schůzky dohodne 

na kolegiu 28. 3. 2018.  

 

l) Nový fakultní web, fakultní Pracovní skupina pro web: KD vzalo na vědomí 

informaci doc. P. Hnětynky a prod. M. Vlacha o aktuální situaci. Nový web je 

v beta verzi, jsou do něj vkládána data ze současného webu. Aby do něj mohl 

vedoucí OPMK ukládat data nová, předpokládá mít k tomu účelu určený počítač. 

Firma SIMOPT, která pro fakultu nový web vyvíjí, připravuje servisní smlouvu 

o udržování systému, k předložení návrhu textu ji vybídl prod. M. Vlach. Podle 

názoru doc. P. Hnětynky a prod. M. Vlacha nebude třeba pro provoz webu žádná 

další pracovní síla. Vedoucí OPMK by sbíral a schraňoval požadavky na úpravy 

webu, firma SIMOPT by je na základě servisní smlouvy implementovala a 

oddělení PSíK by zajistilo instalaci a provoz serveru. Doc. P. Hnětynka do 

příštího zasedání KD zjistí názor odd. PSíK.   

Prod. M. Vlach na zasedání KD dne 28. 3. 2018 navrhne Pracovní skupinu pro 

web bez náhrady zrušit.  
 

Prod. M. Vlach 

m) Kolegium schválilo definitivní návrh složení nové Pracovní skupiny pro 

partnerství s firmami.  

Stalo se po KD: Nové složení pracovní skupiny je na webu, viz: 

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

 

n) Kolegium vzalo na vědomí režijní záměr prod. M. Vlacha, jak uspořádat setkání 

s partnerskými firmami dne 3. dubna 2018 od 13:00 hodin, na MS, navíc k němu 

napojit schůzku nově konstituované Pracovní skupiny pro partnerství s firmami.  

 

o) Návrh smlouvy mezi MFF UK a VÚPS přepisují právníci obou stran.  

 

p) Aktualizace vizitek (nabídky pro firmy): Ing. B. Joudalová se sejde s ostatními 

skauty. Při práci na aktualizaci vizitek se neobejde bez kontaktování fakultních 

vědeckých týmů. Termín CPPT/RUK vyprší začátkem dubna tohoto roku. Prod. 

M. Vlach poprosil sekční proděkany o podporu ze strany oslovených týmů - 

poměrně šibeniční termín pro splnění úkolu stanovil RUK. 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8159.htm
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Návrhy na prodloužení pracovních smluv OA a AVP: množství návrhů bude 

tentokrát v řádu jednotek, proto kolegium projedná návrhy ze všech tří sekcí 

najednou na své schůzi dne 25. dubna 2018. Vědecké radě budou pak předloženy 

na jejím zasedání dne 2. května 2018.  

 

b) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích pracovišť 

(konkursy). 

i) Proděkani V. Baumruk a J. Sgall navrhli složení konkursních komisí pro 

řízení ve svých sekcích.  

Děkan vzal na vědomí kritické připomínky prod. J. Sgalla k zacházení 

s přihláškami (nedůsledné či chybné odpovědi, přiřazení přihlášek 

k pracovištím apod.). 

Stalo se po KD: Děkan projednal náměty prod. J. Sgalla s Mgr. T. 

Jančákem a Mgr. T. Drbohlavem dne 21. 3. 2018.  

 

c) Děkan reagoval na dopis JM, datovaný 27. 2. 2018 a týkající se věkového složení 

docentů a profesorů na MFF UK. Poopravil statistické údaje uvedené v dopisu 

z RUK; skutečný věkový průměr je na fakultě nižší, v kategorii profesorů 

víceméně stejný jako celkový průměr univerzity, a tudíž děkan nevidí důvod ke 

zvažování nějakých opravných kroků. Připomněl, že v případě profesorů platí na 

fakultě gentlemanská dohoda, že profesorům je po dosažení 67 let jejich věku 

snížen úvazek na 0,5 z institucionálních zdrojů. Avšak za absence univerzitního 

kariérního řádu je při znění současného platného zákoníku práce dodržování 

takovéto dohody nevynutitelné a také ne ve všech případech skutečně dodržené. 

Na druhou stranu, řada profesorů je i ve věku vyšším než 67 let velmi 

produktivních a tomu odpovídá i jejich zaměstnání na grantových projektech. 

Výrazný nesoulad mezi údaji RUK a údaji fakulty panuje v počtu žen docentek 

(univerzitní databáze uvádí u MFF UK celkem 10 docentek, s průměrným věkem 

63,3 let; ve skutečnosti fakulta zaměstnává skutečnost 14 docentek, s průměrným 

věkem 51,49 let). Příčiny rozdílů nemohl děkan nechat zjistit, protože k dopisu 

RUK nebyl přiložen jmenný seznam. 

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Prod. M. Vlach informoval, že je třeba určit způsob kooperace dr. K. Veselovské 

s propagačními složkami děkanátu a definovat vazby mezi informatickou sekcí 

a děkanátem. 

 

b) 24. Matfyzácký ples: protože v noci ze 7. na 8. března 2018 na Žofíně hořelo, 

nemohl se plánovaný ples uskutečnit. Spolek Matfyzák jako organizátor plesu 

rozvažuje, zda letos uspořádat náhradní ples, či nikoliv. Kolegium o věci rokovalo 

a veřejným hlasováním se vyjádřilo pro konání náhradního akce, ve středu 25. 

dubna 2018, na Žofíně.  

Stalo se po KD: Spolek Matfyzák zahájil přípravu náhradního plesu, viz: 
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http://www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2018/ 

 

c) Propagační akce NoC (navazuje na bod 4. p) zápisu z KD konaného 28. 2. 2018): 

kvůli zahlcení své e-mailové schránky neměl prod. M. Vlach v době konání 

kolegia aktuální zprávy, a proto s nimi seznámí prod. J. Sgalla dodatečně. 

Stalo se po KD: Prod. M. Vlach po zvážení všech aspektů (požadavek 

organizátorů na povolení propagačních bannerů, umístění prodejního stánku 

soukromé firmy na Malé Straně a vehementní e-mailovou propagaci) účast fakulty 

na akci odmítl. Zástupcům informatické sekce nabídl účast na Dni firem pro 

matematiku a informatiku, který se bude konat na MS. 

 

d) Researchjobs.cz – uveřejňování informací o volných pozicích v informatické 

sekci: prod. M. Vlach konstatoval, že jmenovaný webový portál nezaznamenal od 

informatické sekce žádnou odezvu. Prod. J. Sgall sekci obešle. 

 

e) Kartičky Matfyz Alumni: prod. M. Vlach se sejde s prof. Z. Němečkem a dr. H. 

Nyklovou, projednají variantu, že by k univerzitní kartičce byly vydávány 

„kupóny“ pro členy fakultního spolku absolventů.  

  

f) Vysokoškolský sportovní klub MFF UK Praha, z. s., chce na své valné hromadě 

dne 24. dubna 2018 (od 18:00 hodin) prohovořit případnou změnu svého 

pojmenování (zakomponovat do názvu místo „MFF UK“ značku „Matfyz“). Prod. 

M. Vlach se jednání nemůže zúčastnit.  

 

g) Cena Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT: výherkyně ocení prod. J. 

Sgall, předávání cen je plánované na 26. dubna 2018.  

 

h) Mezinárodní lingvistická olympiáda: původně slíbené zapůjčení velké auly ČZU 

je po intervenci potvrzeno, takže je zajištěn prostor pro slavnostní zahájení. 

Ostatní potřebné místnosti zajistí FF UK.   

 

i) Konalo se setkání učitelů fyziky nad Rámcovými vzdělávacími programy. Více na 

webu: 

  https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-03-rvp/ 

 

j) Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., byl oceněn za třetí odboj. Více na webu:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-03-paty/ 

 

k) Firma Mediaport Solutions, s jejímiž představiteli se uskutečnila schůzka v CPPT, 

má zájem získat studenty fakulty na brigády, stáže, pracovní dohody. Zástupci 

fakulty firmě nabídli účast v partnerském programu, odpověď na nabídku zatím 

nepřišla. 

 

l) V přípravě je po drobných problémech smlouva s rakouskou firmou, garantem 

spolupráce je prof. P. Tůma (KDSS). Dodatek ke smlouvě s firmou RedHat je 

také již konečně na cestě k podpisu panu děkanovi.  

 

http://www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2018/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-03-rvp/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-03-paty/
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m) ČT nabídla fakultě spolupráci na dalším seriálu s matematicko-fyzikální 

tematikou, prod. M. Vlach oslovil ke spolupráci prod. M. Rokytu, dr. T. Bártlovou 

a dr. T. Kekule. 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2017: obligátní tabulky 

vyplní STUD a OVZS. Vedle toho letos nově provázejí přípravu zprávy tzv. 

otevřené otázky (termín pro odpovědi na ně stanovila JM na 26. 3. 2018). Děkan 

požádal, aby studijní proděkani zformulovali stručné odpovědi na následující 

dotazy (v dopise JM se uvádí, že je možné uvést odkaz na internetové stránky, kde 

by bylo možné nalézt bližší informace k dané problematice): 

-  Jaká opatření Vaše fakulta v roce 2017 uplatňovala či přijala za účelem 

snižování studijní neúspěšnosti Vašich studentů (např. informační služby, 

studijní poradenství, opatření s ohledem na problematiku vyrovnávání nízkých 

kompetencí na vstupu apod.)? 

-  Jaká opatření Vaše fakulta v roce 2017 uplatňovala či přijala za účelem 

omezení prodlužování studia Vašich studentů? 

-  Byla Vaší fakultě v roce 2017 udělena nějaká zahraniční akreditace (např. 

studijnímu programu, který fakulta uskutečňuje)? V případě, že ano, prosím, 

stručně uveďte.  

 

O podklady pro odpověď na další dva body požádal děkan sekční proděkany. Jsou 

to tyto požadavky: 

-  Uveďte, prosím, nejvýznamnější ocenění, která byla udělena vašim 

akademickým pracovníkům a studentům v roce 2017 (např. ocenění 

zahraničních odborných společností, studentská ocenění, ocenění 

konferenčních výstupů, ideálně v podobě odkazu, kde je možné nalézt bližší 

informace).  

-  Uveďte, prosím, nejvýznamnější aktivity či výsledky (3 až 5) Vaší fakulty 

v oblasti tvůrčí činnosti za rok 2017 (např. objevy, nové léčebné postupy, 

ustavení nových špičkových výzkumných týmů, navázání spolupráce se 

zahraničními pracovišti apod.). 

 

T: do 21. 3. 2018, na adresu: dekan@mff.cuni.cz 

 

b) Univerzitní Cena Arnošta z Pardubic se řídí statutem, uveřejněným zde: 

https://www.cuni.cz/UK-7294.html  

Oceňuje vynikající vyučující a vynikající pedagogický počin. Fakulta může 

navrhnout po jednom návrhu na "cenu pro vynikajícího vyučujícího" a na "cenu 

za vynikající počin – ocenění vynikající inovace ve vzdělávací činnosti, kterou je 

možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv kolektivu 

univerzity". Termín pro odeslání na RUK vyprší posledním květnovým dnem, 

proto kolegium projedná návrhy ze sekcí na svém zasedání dne 23. května 2018. 

 

c) Porada vedoucích pracovišť 28. března 2018, 16:00 hodin, v zasedací místnosti ve 

druhém patře budovy Ke Karlovu 3: na programu budou informace o výběrových 

https://www.cuni.cz/UK-7294.html
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řízeních na obsazení míst akademických pracovníků, sdělení o novém způsobu 

zadávání mezd vynuceném administrativou projektů OP VVV a strategické 

otázky přípravy grantových projektů, zejména ERC a GAČR EXPRO.  

 

d) KD bylo přítomným zástupcem SKAS upozorněno na připravovanou výstražnou 

stávku studentů dne 15. 3. 2018. Dospělo k mínění, že čas mezi 12:00 a 12:30 

hodinou byl zvolen tak, že případná neúčast studentů na výuce v tomto časovém 

intervalu výuku vážným způsobem nenaruší.  Studenti vysokých a středních škol 

byli v minulosti při mnohých významných dějinných událostech a stále patří 

k hybným silám společnosti.  

Sekční proděkani obešlou učitele svých sekcí informačním e-mailem. 

 

e) Výnosy (čistka) – úkol trvá.  

Stalo se po KD: Díky upozornění prod. M. Rokyty byly náležitě opraveny odkazy 

v této směrnici: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/smer08.htm  

Samotná směrnice vyžaduje aktualizaci, prod. F. Chmelík požádal o návrh textu 

PhDr. P. Hoffmannovou (aktualizace byla dosud odsouvána nejprve kvůli 

očekávanému opatření rektora UK, poté kvůli zavedení systému Turnitin). 

 

f) Dlouhodobý strategický záměr MFF UK – schválená zpráva o plnění ADZ 2017 a 

schválená ADZ 2018 jsou na fakultním webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/plneni2017.pdf 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/zamer2018.pdf 

 

 

Zasedání skončilo v 14:36 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/smer08.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/plneni2017.pdf
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/zamer2018.pdf

