
Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 28. března 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, J. Kratochvíl (od 10:19 do 12:15), V. 

Kuboň, A. Líska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; 

od 14:00 hodin J. Hála, prorektor UK. 

P. Kolman, C. Matyska. 

  

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin, do 10:19 hod. jej v děkanově zastoupení řídil prod. J. 

Trlifaj.   

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Projekty GAČR 

i) Příprava projektů GAČR s počátkem řešení v roce 2019 - kofinancování: 

vedoucí OVZS poslala podrobné instrukce teprve dne 27. 3. 2018. V diskusi 

zazněly kritické připomínky k práci OVZS. Nedostatky při komunikaci 

zapříčinily zmatky v pokynech pro fakultní žadatele o granty GAČR. 

Problém byl také v různých interpretacích zadávací dokumentace pro rok 

2019. Prod. J. Trlifaj přislíbil zlepšení situace, neboť se podařilo sehnat na 

OVZS personální posilu.   

ii) Školení zaměřené na správné sepsání projektů se uskuteční dne 29. 3. 2018 

odpoledne.  

iii) Spoluřešitelské smlouvy: k dispozici je vzor, který poskytla JUDr. M. 

Semíková. OVZS momentálně nemá pracovní kapacitu na jejich 

„předvyplnění“.    

 

b) Ceny Neuron: kolegium vzalo se souhlasem na vědomí nominace na cenu za 

celoživotní přínos ve vědě, cenu za významný vědecký objev a na cenu pro mladé 

nadějné vědce, jak vzešly ze sekcí fakulty.  

 

c) Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK: kolegium schválilo přednesené 

návrhy sekcí. Na příslušný odbor RUK pošle návrhy OVZS elektronickou cestou, 

samotné publikace stačí poslat po Velikonocích.  

 

d) Cena děkana MFF UK za nejlepší knižní publikaci: s ohledem na jejich kvalitu 

kolegium doporučilo všechny návrhy, které sekční proděkani předložili, a proto 

budou ve dvou kategoriích ceny děleny. Vyhlášení cen je naplánované na 

květnové zasedání VR fakulty. 

Stalo se po KD:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-05-publikace/ 

 

e) KD vzalo na vědomí informaci o ERC starting-grantech a ERC synergy grantu 

podaných pracovníky fakulty.  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-05-publikace/
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f) Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae získal prof. RNDr. J. 

Nešetřil, DrSc.; rozhodnutí o tom bude předáno dne 5. 4. 2018 na slavnostním 

shromáždění při příležitosti založení UK.  

Stalo se po KD: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-04-nesetril/ 

 

g) Komorní setkání s paní Aminou J. Mohammed, statutární zástupkyní generálního 

tajemníka OSN, se uskuteční v úterý 27. 3. 2018 dopoledne na RUK: děkan se ze 

setkání omluvil, ze zdravotních důvodů.  

 

h) Blíží se konec lhůty pro odevzdání závěrečných zpráv za projekty UNCE a 

Primus.   

 

i) Opatření rektora č. 8/2018, podpora internacionalizace na UK: žádost o finanční 

podporu podali tři pracovníci fakulty.  

 

j) Výsledky SVV mají být brzy zveřejněny, RUK poskytne dodatky ke smlouvám 

do konce tohoto měsíce. 

 

k) Závěrečné zprávy GAUK: prod. J. Trlifaj doporučil konzultovat případné 

nejasnosti v účtování přímo s hospodářským oddělením fakulty.  

 

l) Fond mobility UK: MFF UK uplatnila celkem 8 žádostí. 

 

m) MŠMT a projekty česko-rakouské spolupráce (dvouleté projekty, orientované na 

již existující spolupráci): interní termín OVZS vyprší dne 24. 5. 2018.   

 

n) Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci (kursy němčiny, 

společné workshopy) – termín: 20. 5. 2018.   

 

o) Cena Dimitrise Chorafase: UK může navrhnout pouze jednoho kandidáta, 

vynikajícího absolventa doktorského studia. T: do 7. 5. 2018. 

 

Prod. V. Baumruk 

p) Prod. V. Baumruk poslal kolegiu počítačovou prezentaci prof. Stanislava 

Kozubka, DrSc., z konference IMPLEMENTACE M17+, konané na RUK 

v pondělí 19. 3. 2018. Prod. J. Trlifaj sdělil kolegiu své poznatky z diskuse 

s vedoucím fakultní knihovny Mgr. J. Kučou. O pravidlech hodnocení 

polemizoval prod. J. Sgall. Prod. V. Baumruk požádal prod. J. Trlifaje, aby na 

RUK urgoval závěry ohledně oboru klimatologie.  

 

q) Prod. L. Skrbek se dne 22. 3. 2018 zúčastnil, poprvé jako člen VR UK, zasedání 

Vědecké rady Univerzity Karlovy. Na programu byl, kromě jiného, návrh na 

jmenování doc. Mgr. Michala Kouckého, Ph.D., profesorem pro obor informatika 

– teoretická informatika. Z přítomných 49 členů VR UK hlasovalo 48 pro, nikdo 

se nezdržel, jeden hlas byl záporný.  

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-04-nesetril/


Kolegium děkana MFF UK dne 28. 3. 2018 
 
 
 

3 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Kolegium projednalo návrh směrnice děkana o výplatě stipendií. Děkan při této 

příležitosti požádal prod. F. Chmelíka, aby na RUK nechal zjistit metodu, jak mají 

být stipendia doktorandům vyplacena zpětně od 1. ledna 2018, a o tuto informaci 

pak směrnici doplnil.   

Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík zjistil, že realizace výplat závisí na příslušné 

technické úpravě v SIS. Protože s obsahem směrnice přímo nesouvisí, předložil 

děkan návrh výnosu na program dubnového zasedání AS MFF UK (18. 4. 2018) 

a poté Směrnici č. 1/2018, výplata stipendií, vydal v navrženém znění. Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer01.htm 

 

b) Body ze studijní agendy předkládané vědecké radě MFF UK – příprava programu 

dubnového zasedání: prod. F. Chmelík uvedl, že současný platný Jednací řád VR 

MFF UK sice nevyžaduje, jako tomu bylo v době platnosti jednacího řádu 

předchozího, aby vědecká rada schvalovala návrhy na složení komisí pro státní 

závěrečné zkoušky. V souladu s vysokoškolským zákonem má VR schvalovat 

členy komise pro SZZ jen v případech, kdy navrhovaní členové nejsou docenty 

ani profesory v daném ani příbuzném oboru. V některých případech jsou ovšem 

vědecké radě předkládány i tyto návrhy, s odkazem na pravidlo, že VR projednává 

záležitosti, které jí předloží děkan. Děkan potvrdil, že této možnosti lze i nadále 

využívat, zejména půjde-li o záležitosti, které v sobě nesou potenciální problémy.  

      

c) Promoce absolventů doktorského studia se bude konat dne 18. května 2018 

v 10:30 hodin v Karolinu. Zúčastní se jí děkan fakulty.   

 

d) Studentská anketa – prod. F. Chmelík předal odpovědi na připomínky prod. J. 

Sgalla (viz bod 2. g) zápisu z 14. 3. 2018), jak je napsala předsedkyně fakultní 

komise pro studentskou anketu doc. H. Valentová. 

 

Prod. V. Kuboň 

e) Akreditace - studijní plány bakalářského a navazujícího magisterského studia: KD 

vzalo na vědomí informaci o stavu dosavadní přípravy akreditačních materiálů na 

fakultě a jejich následném posouzení na RUK. Prod. V. Kuboň se velmi 

pochvalně vyjádřil na adresu pracovnice Odboru kvality vzdělávací činnosti a 

akreditací RUK pí Kamily Klabalové. Svou ochotou a zkušeností je fakultě velmi 

nápomocna.  

 

f) Akreditace: příprava studijních plánů doktorských oborů, které by měly platit od 

akademického roku 2019/2020, je stejně jako proces uvedený v předchozím bodě 

úkol nesnadný a silně administrativně zatěžující všechny zúčastněné, ale navzdory 

tomu probíhá. Návrhy musejí být připraveny k projednání Akademickým senátem 

MFF UK a poté ke schválení Vědeckou radou MFF UK nejpozději v červnu t. r.  

 

Prod. M. Vlach 

g) Kolegium vzalo na vědomí informaci o tom, že VŠCHT nově zavedla předběžné 

přijímání studentů už v červnu spojené s návštěvou pracovišť a předáváním 

informací o studiu. 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer01.htm
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Prod. M. Rokyta 

h) Univerzita Karlova uvedla na svém webu, že získala institucionální akreditaci, 

viz: 

https://www.cuni.cz/UK-8922.html 

 

Prod. M. Vlach 

i) Cena Arnošta z Pardubic – statut viz: 

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

Kolegium nemělo námitky proti přípravě návrhu na ocenění kolektivu za aktivitu 

Den učitelů fyziky na MFF UK (KDF) a na ocenění jednotlivce v osobě prof. J. 

Podolského. Připraví prod. M. Vlach ve spolupráci s proděkanem pro fyzikální 

sekci. 

 

j) Kolegium vyhovělo žádosti vedoucího OPMK, aby ve stipendijním fondu byly 

pro rok 2018 alokovány prostředky na propagační účely, ve výši 1700 tis. Kč, tzn. 

v podobné výši jako v loňském roce. Právo na zadávání stipendií z centrálních 

zdrojů bude mít Ing. M. Němcová. 

  

Děkan 

k) SVOČ 2018 pořádá ve dnech 24. až 26. května 2018 Přírodovědecká fakulta UPJŠ 

v Košicích. Kolegium děkana vyhovělo žádosti předsedy České matematické 

společnosti JČMF prof. L. Picka o spolupráci MFF UK při pořádání letošního 

kola soutěže. Tuto podporu poskytuje fakulta tradičně, každoročně.    

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Závěrka hospodaření fakulty za rok 2017: podklady byly zaslány jak kolegiu, tak 

Ekonomické komisi fakultního senátu EK). Dne 29. 3. 2018 se nad závěrkou 

sejdou reprezentanti EK, tajemník fakulty a vedoucí HO. Projednaný návrh 

dokumentu bude předložen ke schválení AS MFF UK na program jeho zasedání 

dne 18. 4. 2018. 

 

b) Plán činnosti interního auditu: kolegium schválilo návrh na rok 2018 předložený 

tajemníkem fakulty. Plán může vedení fakulty podle potřeby doplňovat i během 

roku.  

 

c) Nový benefit pro zaměstnance UK – MultiSport karta. O pravidlech používání 

informoval tajemník a kolegium ho pověřilo informovat vedení fakultní odborové 

organizace.  

Stalo se po KD: odborová organizace benefit akceptovala.  

 

d) Nájmy, zapůjčení prostor 

i) PKF – Prague Philharmonia požádala o pronájem Refektáře pro uspořádání 

série koncertů v roce 2018 (5 koncertů) a v roce 2019 (6 koncertů). KD 

souhlasilo s navrženými finančními podmínkami, jak byly dojednány 

děkanem resp. tajemníkem fakulty, včetně toho, že výhodnější cena 

https://www.cuni.cz/UK-8922.html
https://www.cuni.cz/UK-7294.html


Kolegium děkana MFF UK dne 28. 3. 2018 
 
 
 

5 

 

pronájmu za užití Refektáře bude ze strany orchestru kompenzována 

provedením koncertu v dubnu 2019 zdarma. 

ii) ZUŠ Praha 4 požádala o poskytnutí refektáře k uspořádání koncertu svých 

žáků dne 18. 4. 2018. Kolegium požadavku vyhovělo včetně slevy na 

nájemném ve výši 50 %. 

iii) Ředitelství „Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v ČR“ požádalo 

o zapůjčení Refektáře na dva dny v intervalu 19. – 26. 6. 2018, pro udělení 

cen mládeži ve věku 14 až 24 let ve vzdělávacím programu zahrnujícím 

celou řadu aktivit vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných. Kolegium 

souhlasilo včetně slevy na nájemném ve výši 50 %. 

iv) Společnost CZ.NIC požádala pro konání setkání „Večer s Turrisem“ 

o zapůjčení posluchárny S na MS (číslo posluchárny bude upřesněno 

později). Kolegium s požadavkem souhlasilo včetně slevy na nájemném ve 

výši 50 %. 

v) Gymnázium J. Heyrovského požádalo o pronájem Refektáře na 11. 6. 2018 

od 9.30 do 12.30 hodin, na slavnostní předání maturitních vysvědčení. 

Kolegium souhlasilo za nájemné ve výši 1.000,- Kč. 

vi) Hudební uskupení Sebranka požádalo o zapůjčení Refektáře dne 22. 5. 

2018, pro uspořádání jarního koncertu. Kolegium vyhovělo a určilo nájemné 

ve výši 1.000,- Kč. 

vii) GAČR požaduje zapůjčení Refektáře na 26. září 2018, pro slavnostní 

udělení cen předsedkyně GAČR za vynikající projekty ukončené v roce 

2017. Kolegium souhlasilo, včetně ceny za pronájem ve výši 1.000,- Kč. 

 

Prod. J. Sgall 

e) V souvislosti se změnou mzdových tabulek doporučilo kolegium děkana 

realizovat v systému Verso následující podnět: v manažerském modulu mají 

v současné době vedoucí pracovišť a sekční proděkani přístup pouze k té části 

mezd, kterou tvoří zdroje jejich pracoviště nebo sekce. Je potřebné, aby ve 

mzdových a personálních sestavách u kmenových zaměstnanců pracoviště viděli 

prostředky ze všech zdrojů. Tj. vedoucí pracoviště má vidět u zaměstnanců 

pracoviště i zdroje jiných pracovišť, sekce, jiných sekcí i děkanátu. Obdobně 

sekční proděkan má u svých zaměstnanců vidět i zdroje jiných sekcí a děkanátu.  

 

f) Prod. M. Vlach uplatní svůj požadavek na možnost redistribuce svého 

podpisového práva v rámci OPMK přímo u dr. P. Zakouřila. 

 

Děkan 

g) Rozpis univerzitního rozpočtu 2018 na fakulty - bonifikace projektů Progres: 

korespondence, kterou si příslušní funkcionáři fakulty a Univerzity Karlovy kvůli 

bonifikaci vyměnili, slibuje, že výsledný výpočet bonifikací bude odpovídat ideji 

pozměňovacího návrhu, který v AS UK předložil doc. J. Dolejší.   

 

h) Příprava rozpočtu fakulty na rok 2018: děkan požádal prod. M. Rokytu, aby 

vypracoval návrh k projednání v kolegiu příští týden. Sekční proděkani se kvůli 

tomu sejdou 4. 4. 2018 odpoledne, ještě předtím zasvětí prod. M. Rokyta 

proděkana pro informatickou sekci do tajů tvorby sekčního rozpočtu. Prod. M. 

Rokyta naléhavě požádal o potřebné podklady od OVZS a HO, neboť ty stále 

nejsou k dispozici a čas na zpracování návrhu rozpočtu je mimořádně krátký.   
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i) Principy rozpisu univerzitního rozpočtu pro rok 2019: probíhá diskuse k návrhu.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba pavilonu v Troji: KD vzalo na vědomí zevrubnou situační zprávu prod. 

L. Skrbka.  

 

b) Rozpočet správy budov na rok 2018: prod. L. Skrbek nechal kolovat tabulku 

žádaných položek, s vyznačením, kterým z těchto požadavků je z finančního 

hlediska reálné letos vyhovět. Některé položky byly navrženy k odkladu na příští 

kalendářní rok (např. elektronické zámky ve FÚUK, klimatizace místností 

OPMK), měly by ale dostat přednost v plánu akcí na rok 2019.  

 

Tajemník 

c) Úvahy o změnách v dislokaci fakultních pracovišť  

i) Knihovna užívá na Karlově část prvního poschodí. Děkan položil před 

časem otázku, zda v době, kdy např. poptávka po fyzických výpůjčkách 

odborné literatury spíše klesá, potřebuje knihovna ke svému provozu 

všechny stávající karlovské prostory. Vedoucí Knihovny Mgr. J. Kuča 

vypracoval analýzu a předal ji tajemníkovi fakulty.  

ii) Děkanát se personálně rozvíjí a za situace, kdy vzrůstá potřeba zajistit 

administrativní agendy, promítne se brzy tato tendence do požadavku na 

místnosti pro nové zaměstnance.  

iii) Prod. J. Sgall potvrdil záměr informatické sekce přestěhovat část 

informatického oddělení knihovny z malostranské budovy do nového 

pavilonu v Troji. Uvolněné místo hodlá sekce použít na vybudování 

studentského respiria.  

Prod. L. Skrbek požádal prod. J. Sgalla, aby mu do měsíce napsal konkrétní 

požadavky sekce. Tyto požadavky a potřeby knihovny i děkanátu posoudí 

pracovní skupina tvořená prod. L. Skrbkem, prod. J. Sgallem, prod. J. Trlifajem, 

Mgr. J. Kučou a tajemníkem fakulty.  

 

d) Stav rekonstrukce bývalé univerzitní koleje v Petrské ulici: tajemník věc zjišťoval 

u ředitele Kolejí a menz UK a dověděl se, že veřejná zakázka na rekonstrukci 

objektu byla zrušena, neboť do výběrové komise nebyl nominován zástupce 

poskytovatele dotace, tzn. MŠMT. Následně proběhlo nové výběrové řízení, byl 

vybrán dodavatel a v současné době je návrh smlouvy o dílo předložený na 

MŠMT ke kontrole, před podpisem smlouvy. Od podpisu smlouvy a následného 

předání staveniště dodavateli pak začne uplývat lhůta pro provedení rekonstrukce 

v délce 19 měsíců. 

 

Doc. C. Matyska (korespondenčně) 

e) Projekt OP VVV „POSMAT“ (vybavení poslucháren): kolegium děkana se per 

rollam kladně vyjádřilo k veřejné zakázce a k jejímu postoupení Akademickému 

senátu fakulty. Objem zakázky převyšuje sumu 20 mil. Kč, a proto se ke kupní 

smlouvě musí vyjádřit ještě AS UK a nakonec Správní rada UK. 
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f) Mobilita MSCA-IF II: informaci o vyhlášení druhé výzvy na mezinárodní 

mobilitu poslal doc. C. Matyska celému kolegiu. 

 

 

Doc. P. Hnětynka 

g) Projekt OP VVV přezdívaný „nábyteček“: dr. L. Urban navrhl, aby v rámci 

projektu byla dostupná wifi také v prostoru před výtahy v Troji. Kolegium 

souhlasilo, za předpokladu, že věc lze technicky provést. 

 

h) Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF 

UK aneb „síťová směrnice“ (číslo 4): doc. P. Hnětynka shrnul dosavadní 

připomínky k návrhu směrnice i poznatky získané od právníka. Během diskuse 

podotkl, že fakulta svou vlastní směrnici mít nemusí, neboť existuje opatření 

rektora UK. Děkan uvedl, že pokládá za vhodné, aby fakulta vlastní výnos tohoto 

druhu měla, a také připomněl, že směrnice nepojednává o koncepci IT na fakultě, 

ale - jak se to opakovaně snažil vyložit doc. P. Hnětynka – určuje, jakým 

způsobem je legální připojit se do fakultní počítačové sítě a kdo na této výpočetní 

technice smí pracovat. Prod. M. Vlach poskytl příklady neuspokojivé či 

komplikované technické komunikace mezi budovami fakulty (elektronická pošta). 

Doc. P. Hnětynka pošle kolegiu další verzi dokumentu. Pokud by někdo z kolegia 

měl zájem či potřebu sejít se s ním k prohovoření materiálu, nechť mu to napíše; 

dohodnou si separátní schůzku. 

 

i) V reakci na připomínky prod. M. Vlacha, znějící v tom smyslu, že na fakultě 

zřetelná koncepci IT schází, uvedl doc. P. Hnětynka, že od svého jmenování 

koordinátorem IT od 1. dubna 2017 strávil většinu času problematikou GDPR a 

operativní agendou. Na duben a květen si předsevzal řešit otázky IT 

s jednotlivými správci sítí a domén na fakultě. První variantu své koncepce IT by 

rád představil vedení fakulty na zasedání na Albeři v září tohoto roku.  

 

j) Kolegium souhlasilo s návrhem prod. M. Vlacha, aby byla zrušena Pracovní 

skupina pro web, protože svou úlohu již splnila.  

 

k) GDPR, nový fakultní web (referovali doc. P. Hnětynka a prod. M. Vlach) 

i) Přišly instrukce z RUK. Připravuje se zákon o nakládání s citlivými údaji.  

ii) Proběhla schůzka s dr. P. Kácovským, který převzal roli koordinátora 

GDPR pro letní tábory. Dítě bude definováno roky do 15 let svého věku. 

Přibližně do měsíce se sejdou organizátoři táborů s vedoucím OPMK. 

Organizačně se jeví jako nejvhodnější začít využívat pro pořádání táborů a 

soustředění od roku 2019 služeb poskytovaných externí agenturou.  

iii) Doc. P. Hnětynka požádá konzultační firmu, kterou najal RUK, o názor na 

problémy, které předestřel prod. M. Vlach (např. zpracování dat z DPP).  

iv) Projekt fakultního webu: připravuje se servisní smlouva s firmou Simopt, 

s.r.o. Technické záležitosti související s instalací webu řeší doc. P. Hnětynka 

s oddělením PSíK. Web je v beta-verzi, plní se údaji, na přelomu měsíců 

dubna a května by se mohla uskutečnit prezentace pro zvané. Prod. M. 

Vlach uvědomí Ing. D. Lankovou o tom, že v souvislosti s instalací webu 

a servisní péčí o něj bude třeba počítat s vyššími náklady v rámci OPMK. 
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l) O stížnostech na fakultní formuláře (připomínky pocházejí z externích zdrojů) 

napíše prod. M. Vlach rovnou doc. P. Hnětynkovi.   

 

Prod. M. Vlach 

m) Ing. B. Joudalová byla jmenována koordinátorkou přípravy Univerzitní koncepce 

smluvního výzkumu. 

 

n) Vizitky vědeckých týmů: e-mail s prosbou o spolupráci na vytvoření vizitek byl 

rozeslán, úkoly rozděleny. 

 

o) Setkání s partnerskými firmami dne 3. 4. 2018 od 13 hod. se uskuteční patrně 

v Refektáři, od 12:00 hodin mu bude předcházet schůzka Pracovní skupiny pro 

partnerství s firmami.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2018 otevřel tajemník otázku mezd 

pracovníků děkanátu, KTV a KJP. Kolegium s ohledem na vývoj mezd na jiných 

fakultách UK a ve snaze stabilizovat pracovní a mzdové podmínky na fakultě svůj 

již dříve vyjádřený souhlas s navýšením mezd na děkanátu potvrdilo. 

 

b) KD vzalo na vědomí návrhy na prodloužení pracovních smluv OA a AVP ze sekcí 

matematické a fyzikální, jak je sekční proděkani předloží vědecké radě fakulty na 

program jejího květnového zasedání.  Informace o přednáškách viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/vr/prednasky/ 

 

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

obsazení funkcí vedoucích pracovišť (konkursy). 

i) Prod. M. Rokyta děkanovi předložil návrh na složení konkursních komisí 

pro výběrová řízení v matematické sekci. Děkan návrhy beze změny přijal.  

ii) Děkan jednal dne 21. 3. 2018 s vedoucím zaměstnaneckého oddělení a 

s Mgr. T. Drbohlavem o technické realizaci konkursů (navázal tím na 

připomínky prod. J. Sgalla pronesené na minulém kolegiu).  

 

d) Elektronický formulář mzdové tabulky: výsledek práce dr. H. Nyklové a své práce 

poslal prod. J. Sgall celému kolegiu, formulář představí na poradě vedoucích 

pracovišť dne 28. 3. 2018.  

 

e) KD vzalo na vědomí sdělení prod. V. Kuboně, že konkursu na místo finančního a 

projektového manažera v ÚFAL se zúčastnilo více kvalitních kandidátů; dva 

z nich jsou ochotni být bráni v úvahu při obsazování podobných pozic na 

děkanátu. Kontakty jsou k dispozici u ředitelky ÚFAL.  

 

f) Prod. V. Baumruk se kriticky vyjádřil k novému pojetí koordinační rady 

doktorského studia. Plánuje osobně se zúčastnit prvního zasedání koordinační 

rady na RUK.  

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/vr/prednasky/
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Partnerská/firemní spolupráce: je podepsán dodatek se společností RedHat, 

podepsána smlouva s firmou Dynatrace Austria. S další firmou probíhá jednání 

o strategickém partnerství.  

 

b) Matfyz Alumni 

i) Jednání ohledně vydávání univerzitních průkazek pro absolventy a průkazek 

členů Matfyz Alumni zatím nedospělo k žádoucímu cíli, a proto pokračují 

(změna smlouvy s RUK?). 

ii) Nabídka 30 vstupenek na fakultní koncert v Karolinu měla mezi pro členy 

spolku velký úspěch – elektronické rezervace byly využity během hodiny.  

 

c) Smlouva mezi MFF UK a VÚPS už dostává zřetelné obrysy.  

 

d) Zrušení Matfyzáckého plesu, k němuž došlo v důsledku požáru trafostanice pod 

palácem Žofín, má své dozvuky, a to nejen organizační, ale také finanční.  

 

e) Web www.studuj-matfyz.cz dostal nový design, zbývá provést ještě drobné 

úpravy a inovovat absolventskou sekci. 

 

f) Rotunda sv. Václava 

i) Dokument o památce bude promítán na festivalu Academia Film Olomouc 

(AFO) ve dnech 24. – 29. 4. 2018, mimo soutěž.  

ii) Unikátní uchycení lávky v rotundě si budou čas od času chodit prohlédnout 

studenti Fakulty architektury ČVUT. 

 

g) Soutěž České hlavičky: informaci o možnosti nominovat nadané žáky nechala dr. 

D. Mandíková přeposlat na Fakultní školy.  

 

h) Nakladatelství MatfyzPress 

i) Cena e-knih na www.matfyzpress.cz: po diskusi s Ing. Z. Šedinou a prod. 

M. Rokytou byla doporučena cena nepřesahující 200 Kč. 

ii) Nakladatelství MatfyzPress posuzuje nové autorské nabídky. 

 

i) Zájem o spolupráci s fakultou projevila  česko-britská ZŠ v Brandýse nad Labem, 

jde o pomoc při vybavování fyzikální laboratoře a sestavování výukových plánů. 

Ve fyzikální sekci se věci ujala KDF (dr. D. Mandíková), dne 22. 3. 2018 se 

uskutečnila schůzka zástupců obou stran. Poptávku spadající do oblasti 

informatiky předal prod. M. Vlach doc. P. Töpferovi. 

 

j) Do soutěže MatfyzBoost, vyhlášené spolkem Matfyzák a SKAS přišly dvě žádosti.  

 

k) Letní tábory: KD vzalo na vědomí další poznatky OPMK a prod. M. Vlacha. 

 

l) Matfyz.cz do Kiosek Google Play (na příspěvku pracuje OPMK, podklady dodala 

Ing. B. Joudalová). 

 

http://www.studuj-matfyz.cz/
http://www.matfyzpress.cz/
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m) Na Researchjobs.cz byly zveřejněny dva inzeráty fyzikální sekce (dr. T. Mančal), 

informatická sekce nedodala ani po několika urgencích nic.  

http://www.researchjobs.cz/job/postdoctoral-researcher-in-theory-of-energy-

and-charge-transfer-in-natural-and-artificial-photosynthesis/  

 

http://www.researchjobs.cz/job/postdoctoral-researcher-in-quantum-chemistry/ 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Děkan informoval o závěrech jednání RKR konaného 26. 3. 2018 (podklady 

k jednání dostalo kolegium k dispozici, později také oficiální zápis). 

 

b) Náhradní Matfyzácký ples se bude konat ve středu 25. dubna 2018 na Žofíně. 

 

c) Slavnostní inaugurace děkanů Lékařské fakulty MU, Přírodovědecké fakulty MU 

a Fakulty sportovních studií MU se uskuteční v Brně dne 11. dubna 2018. Děkan 

MFF UK se omluvil.  

 

d) Výnosy (čistka) – úkol trvá.  

 

e) Prod. J. Sgall tlumočil připomenutí doc. M. Lopatkové, že fakulta se dosud 

nepřihlásila k etické komisi ve výzkumu, a poté o věci diskutoval s prod. J. 

Trlifajem.   

 

 

8. Návštěva prorektora UK prof. J. Hály 

 

Hostem zasedání byl prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj Univerzity 

Karlovy. Svou návštěvu uvedl usnesením z jednání Kolegia rektora UK, konaného 

koncem ledna 2018, na němž dostal uloženo „vyvolat schůzku s vedením MFF UK a 

FaF UK (ideálně formou účasti na kolegiu děkana) a následně dát členům KR zpětnou 

vazbu, jak vylepšit spolupráci či jak odstranit nedostatky v komunikaci mezi fakultami a 

vedením UK.“ Rozdal písemný podklad – očekávaný výstup ze své návštěvy na KD. 

Podal stručný přehled o současných úkolech a o personální situaci odboru výstavby a 

odboru projektové podpory RUK, přičemž zmínil, že do čela druhého ze jmenovaných 

odborů nastoupí Mgr. J. Baťková. Vyjádřil názor, že lepší orientaci pracovníků RUK by 

napomohlo, kdyby z fakultního webu bylo zřetelně znát, kteří zaměstnanci jsou jejich 

profesionálními partnery. MFF UK nemá symetrická oddělení (výstavby, projektové 

podpory). Prod. L. Skrbek uvedl, že hledání potenciální/ho vedoucí/ho zamýšleného 

projektového oddělení zatím nebylo úspěšné. Pror. J. Hála dále informoval, že už do 

jeho agendy jako prorektora nespadá CPPT ani nově zakládaná dceřiná společnost 

CUIP; zejména tato skutečnost byla příčinou toho, že nepřijal nabídku na členství ve 

fakultní Pracovní skupině pro partnerství s firmami. V diskusi upozornil prod. M. 

Rokyta na to, že postup nebo způsob jednání RUK nepatří právě k nejlepším: zaslané 

údaje jsou chybné, vyřizování akutních záležitostí vleklé, naopak termíny pro splnění 

požadavků kladených na fakultu neúnosně krátké. Pror. J. Hála reagoval poukazem na 

poměrně komplikovanou situaci RUK vyvolanou také fluktuací zaměstnanců. Prod. J. 

http://www.researchjobs.cz/job/postdoctoral-researcher-in-theory-of-energy-and-charge-transfer-in-natural-and-artificial-photosynthesis/
http://www.researchjobs.cz/job/postdoctoral-researcher-in-theory-of-energy-and-charge-transfer-in-natural-and-artificial-photosynthesis/
http://www.researchjobs.cz/job/postdoctoral-researcher-in-quantum-chemistry/
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Trlifaj požádal o zjištění důvodů, proč dosud nebyly na fakultu poukázány finance 

v rámci univerzitního projektu OP VVV „visiting professors“. 

 

 

Zasedání skončilo v 14:50 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 


