
Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 11. dubna 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

Přítomni: 

 

 

Omluveni: 

V. Baumruk (do 12:45), P. Hnětynka, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. 

Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, M. Vlach;  

P. Obdržálek, člen SKAS (dopoledne od 10:19) 

P. Kolman, L. Skrbek. 

  

Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) GAUK 

i) Uskutečnil se tzv. kulatý stůl k 10. výročí GAUK, úspěšní řešitelé projektů 

na něm prezentovali svou práci (jedním z nich byl řešitel MFF UK), 

předseda agentury prof. P. Volf kromě jiného nastínil náměty na zlepšení 

činnosti instituce. 

ii) Vypršelo funkční období zástupců fakulty v oborových radách GAUK - 

zástupců za fyzikální a za informatické obory.  Prod. J. Trlifaj požádal 

příslušné sekční proděkany o návrhy na nové zastoupení, po dvou 

kandidátech na každou pozici, poslat do 21. 5. 2018 na OVZS. Kolegium 

pak nominace projedná na své schůzi 23. 5. 2018 a vědecká rada fakulty dne 

6. 6. 2018.  

 

b) Zasedání univerzitního International Advisory Board (IAB) se za fakultu 

zúčastnili děkan a prod. J. Trlifaj. Prod. J. Trlifaj seznámil kolegium 

s podstatnými body zasedání. Vztahovaly se především k hodnocení vědeckých 

výstupů, k programům UNCE, Primus, k podpoře Donatio. Rada se dále zaobírala 

otázkami vědecké etiky (publikování v predátorských časopisech). 

 

c) Soutěž GAČR: pracovníci fakulty připravují návrhy projektů, podle předběžné 

informace z OVZS půjde o zhruba 75 projektů.  

 

d) Zahraniční styky: Polytechnika z Hong Kongu projevila zájem o spolupráci, 

kontakty poskytne prod. J. Trlifaj prod. M. Rokytovi.  

 

e) Návrh na podpis memoranda o spolupráci MFF UK s Taiwanem - iniciativa 

z OPMK: kolegium dosud nedostalo k posouzení návrh na spolupráci v písemné 

podobě a zdůvodněný, a tak se věcí nezabývalo.  

 

f) Aktuální informace o vyhlášených projektových soutěžích jsou na webu na 

stránce OVZS.   

 

g) Dny UK v Itálii: RUK zaslal e-mail upřesňující program akce.   

 

h) Děkan obdržel včera z RUK žádost, aby schválil závěrečné zprávy projektů 

UNCE. Sekční proděkani příslušnou dokumentaci dosud k dispozici nemají, 
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a proto jim ji děkan poslal ještě během jednání KD, s prosbou o jejich vyjádření 

pokud možno obratem.   

 

i) Soutěž Česká hlava: termín pro návrhy vyprší 12. 6. 2018, prod. J. Trlifaj pošle 

upozornění na soutěž sekčním proděkanům.  

 

j) Čestný doktorát Univerzity Karlovy převzal prof. Rolf Dieter Heuer, viz: 

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

 

Prod. V. Kuboň 

k) Komise pro etiku ve výzkumu má být na fakultách UK ustavena do konce června.  

Prod. J. Trlifaj navrhne složení komise, osloví vytipované členy. 

Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy – viz Opatření rektora 

č. 74/2017, účinné od 1. 1. 2018: 

https://www.cuni.cz/UK-8713-version1-or_2017_74.pdf 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Akreditace – studijní plány doktorských oborů a studijní plány bakalářského a 

navazujícího magisterského studia Bioinformatika byly v předepsaném termínu 

postoupeny Akademickému senátu MFF UK. Materiály nejsou prosty nedostatků. 

Ty budou průběžně odstraňovány. Na zasedání senátu návrh uvede prod. V. 

Kuboň. 

 

b) Prod. V. Kuboň referoval, že digitalizace státních závěrečných zkoušek je na 

fakultě provázena problémy. Testovací fáze plánovaná na zimní období se 

neuskutečnila, plošné nasazení v červnu není připravené, avšak zadání od vedení 

UK zní, že elektronizace musí od nového akademického roku fungovat. Prod. V. 

Kuboň požádal sekční proděkany, aby mu doporučili po jednom bakalářském a 

dvou magisterských oborech, na kterých by se dal celý proces státní závěrečné 

zkoušky elektronickou formou vyzkoušet. Metodický pokyn pro studenty 

připravuje, ve spolupráci se STUD, Mgr. P. Jedelský.  

 

c) Spolupráce s North Carolina State University: dne 12. 4. 2018 dopoledne navštíví 

Univerzitu Karlovu pan provost z NCSU, za českou stranu jednání povede pror. J. 

Škrha. Smlouva o spolupráci s fakultou zůstává ve stádiu jednání, prod. M. 

Rokyta uvedl, že není dost dobře možné zavazovat se „bianco“ k výuce, která 

ještě není definovaná. Kolegium doporučilo použít jako základ případné budoucí 

smlouvy o spolupráci mezi MFF UK a NCSU obecné memorandum. Úkol sestavit 

smlouvu byl svěřen prod. V. Kuboňovi; využije k tomu text obecného 

memoranda, jaký je na fakultě používán při navazování zahraniční spolupráce (to 

mu pošle prod. J. Trlifaj), dále osmistránkový anglicky formulovaný návrh od dr. 

M. Krále a profesní rady právníka. V průběhu práce na smlouvě bude věc 

konzultovat s prod. M. Vlachem, součinnost mu poskytne také OVZS.  

 

Prod. F. Chmelík 

d) Studentské fakultní granty (SFG): žádosti přijímá studijní oddělení do 15. 5. 2018.  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-04-heuer/
https://www.cuni.cz/UK-8713-version1-or_2017_74.pdf
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Prod. M. Vlach 

e) Univerzitní dotazníky pro absolventy: požadavek RUK zpracovala dr. K. 

Houžvičková Šolcová, připomínky ke konceptu dotazníku formuloval prod. M. 

Vlach a odeslal na RUK.   

 

f) Předběžná zpráva - k 1. 4. 2018 fakulta eviduje 1346 přihlášek ke studiu; vloni 

bylo přihlášek 1232. V počtu letošních přihlášek jsou zahrnuty i dosud 

nezaplacené přihlášky, nicméně srovnání vede k mírnému optimismu, že počet 

zájemců o studium na MFF UK neklesá.  

 

g) Kolegium vzalo na vědomí zjištění prod. M. Vlacha, jakými způsoby usilují 

o získání studentů některé jiné vysoké školy. OPMK koncipuje text dopisu, který 

by prostřednictvím studijního oddělení obdrželi uchazeči o studium fakulty v době 

mezi přijetím ke studiu a vlastním zápisem do studia. P. Obdržálek prověří, zda 

dobře funguje e-mailový kontakt mezi (předsedkyní) SKAS a vedoucím OPMK. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) MultiSport karta (navazuje na bod 3. c) zápisu z KD konaného 28. 3. 2018): 

poznatek z porady u kvestorky UK je takový, že by nový benefit s úspěchem 

využila zatím jen FTVS UK.  

 

b) Městská část Praha 8 zaslala výzvu k odstranění černých skládek a k provedení 

úklidu v trojském areálu fakulty. Zásluhou správy budov Troja byla dne 9. 4. 2018 

uvedená lokalita uklizena a dána do pořádku.  

 

c) JČMF požádala fakultu o úhradu jejího členského příspěvku ve výši 10 tis. Kč 

(kolektivní členství, na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy). Příspěvek bude 

zaplacen.  

 

Prod. M. Rokyta 

d) Rozpočet 2018: prod. M. Rokyta promítl a vlastním komentářem doprovodil 

návrh rozpočtu fakulty, jak jej na pokyn děkana a v koordinaci se sekčními 

proděkany vypracoval. Pro porovnání ukázal data vázající se k rozpočtu na rok 

2017. Po diskusi, ve které byla členy vedení kromě jiného vyjádřena podpora 

posílení objemu mezd pro děkanát, nechal děkan o návrhu veřejně hlasovat. 

Výsledkem bylo jednomyslné doporučení předložit Akademickému senátu fakulty 

návrh rozpočtu na rok 2018 ke schválení, v přednesené podobě.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek omluven, v jeho zastoupení referoval tajemník fakulty 

a) Při jednání o započetí výstavby pavilonu v Troji bylo zjištěno, že součástí 

projektové dokumentace zpracované firmou Technico Opava schází příloha 

týkající se přeložky kabelu společnosti Pražská energetika, a.s., a proto tato 

přeložka nebyla zahrnuta do zadávacího řízení; v důsledku toho firma Auböck 
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nezahrnula náklady na přeložku do celkové nabídkové ceny. V současné době je 

třeba dohotovit projekt na přeložku s následnou realizací v průběhu výstavby. 

b) Z jednání s firmou Auböck vzešel závazný termín pro převzetí staveniště v Troji, 

a sice středa 2. května 2018.  

c) Ekonomická komise AS UK a následně AS UK schválily návrh smlouvy 

k projektu OP VVV „Audio-video vybavení poslucháren MFF UK”. Podle 

informací z RUK byl vyžádán i souhlas Správní rady UK. Současně probíhá ex 

ante kontrola ze strany MŠMT. 

 

d) Smluvní výzkum: uskutečnila se společná schůzka s CPPT a s PřF UK 

v záležitostech vykazování smluvního výzkumu v GaP, přípravy výroční zprávy 

UK a vykazování směrem k MŠMT. Vzhledem k tomu, že vykazování na 

jednotlivých fakultách UK není jednotné a že za celou UK nelze vytvořit jednotný 

a plnohodnotný výstup smluvního výzkumu pro potřebu UK a MŠMT, bude 

svoláno další jednání, s cílem současný stav změnit k lepšímu.  

Doc. C. Matyska 

a) Projekt OP VVV „CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 - Mezinárodní mobilita 

výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“: sekční proděkani připravují text 

inzerátů pro výběrové řízení, výsledek předloží děkanovi, nesmí být opomenuta 

povinná publicita (loga). Nástup výzkumných pracovníků na vypsané pozice se 

váže k datu 1. září 2018.  

 

b) ESF výzva pro vysoké školy (250 mil. Kč) - v rámci univerzitního projektu má 

fakulta podáno několik malých projektů, platba odvisí od nápravy ve výkaznictví, 

požadovaného ministerstvem školství. Zpráva o realizaci byla schválena. Doc. C. 

Matyska zjistí u dr. H. Nyklové, zda a jaké kroky by případně měl učinit děkan 

fakulty.  

 

c) Projekt visiting professors: na základě opakované urgence prod. J. Trlifaje prověří 

doc. C. Matyska, zda z univerzity odešla žádost o platbu. Monitorovací zpráva už 

byla ministerstvu postoupena.   

 

d) Poptávka po vedoucí/m zamýšleného útvaru projektové podpory stále trvá, KD 

vzalo na vědomí informace o dosavadních nabídkách.   

 

Prod. M. Vlach 

e) KD vzalo na vědomí informaci o připravovaném kulatém stole k založení CUIP, 

dceřiné společnosti Univerzity Karlovy - jednání se za fakultu zúčastní Ing. B. 

Joudalová. Vedení fakulty bude usilovat o zastoupení MFF UK v kontrolním 

orgánu CUIP.  

 

Doc. P. Hnětynka 

f) GDPR: RUK provádí příslušné analýzy. Doc. P. Hnětynka vyřizuje dotazy 

pracovníků fakulty, a to buď rovnou, nebo zprostředkovává odpovědi od RUK. 

Tento postup je třeba dodržovat i nadále, tzn. ve věcech GDPR na fakultě je 

správné primárně kontaktovat doc. P. Hnětynku.  
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g) Nový fakultní web: na květen je naplánováno předvedení již téměř hotové verze 

webu.  

 

h) Tzv. síťová směrnice (číslo 4): nad další verzí dokumentu si s doc. P. Hnětynkou 

tříbí názory prod. M. Vlach. Výsledek kolegiu předloží na příštím zasedání.  

 

Děkan 

i) Automat na bagety: pro osazení v budově na MS už je vytipované místo, 

předběžně je učiněna dohoda o finančních podmínkách (MFF UK bude hradit 

náklady na elektrickou energii, KaM UK poskytnou bagety za zvýhodněnou 

cenu). V příštích dnech se sejdou zainteresované osoby pod vedením prod. J. 

Sgalla a za účasti reprezentanta KaM UK, aby probraly věc konkrétně. 

 

j) Pítka: některé nabídky jsou spojené s požadavkem dodavatele, že zařízení bude 

současně sloužit k reklamě. Tím ztrácejí v očích vedení fakulty na zajímavosti. 

Jiné nabídky zase nevyhovují z hlediska představ studentů, protože konstrukce 

pítek nedovoluje naplnit větší (alespoň půllitrové) lahve.  

 

k) Děkan poděkoval P. Obdržálkovi za vstřícnost fakultního akademického senátu 

v souvislosti se stanovením termínu pro schvalování rozpočtu fakulty na rok 2018.  

 

l) P. Obdržálek se zajímal o testování nové verze SIS – SKAS před časem nabídla 

podílet se na něm.  

Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík zjistil u Mgr. P. Jedelského z odd. PSíK, že kol. 

Jedelský na podzim SKAS oslovil, avšak zůstal bez odpovědi. Vývoj nové verze SIS 

ale pokulhává za původním časovým harmonogramem natolik, že se SKAS může 

ještě stále uplatnit; stačí co nejdříve kontaktovat Mgr. P. Jedelského. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. J. Sgall 

a) KD vzalo na vědomí tři návrhy na prodloužení pracovní smlouvy odborných 

asistentů z informatické sekce, které budou předloženy VR MFF UK na program 

jejího nejbližšího zasedání.  

Stalo se po KD: Děkan, po projednání vědeckou radou 2. 5. 2018, všem návrhům 

vyhověl.  

 

b) Jednotný formulář pro mzdové návrhy: kolegium prodiskutovalo návrh prod. J. 

Sgalla. Formulář bude zaveden děkanským výnosem, jehož text navrhne vedoucí 

zaměstnaneckého oddělení a které dostane kolegium ke schválení na svém příštím 

zasedání. Prod. J. Sgall pošle kolegiu jak formulář, tak návod k jeho použití. Nově 

zavedenou formou budou vedoucí pracovišť předkládat návrhy na úpravy platů 

účinné od 1. května 2018. Co se týká mezd/údajů v rámci OP VVV, v případě 

nejasností podávají relevantní informace zaměstnaneckému oddělení 

administrátorky jednotlivých projektů, v krajním případně doc. C. Matyska jako 

koordinátor projektů OP VVV.  
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c) Návrh na změnu ve Mzdovém předpisu UK obdržel děkan 11. 4. 2018 a postoupil 

ho celému kolegiu s tím, že připomínky je mu možné poslat nejpozději do příštího 

zasedání KD.  

Stalo se po KD: žádný z členů kolegia děkana výhrady neformuloval, děkan tedy 

nechal informovat tajemnici Legislativní komise AS UK, že vedení fakulty nemá 

k návrhu dílčí změny mzdového předpisu Univerzity Karlovy připomínky.  

 

Prod. M. Vlach 

d) Na školách i ve firmách přibývá různých benefitů a opatření sloužících ke 

zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců včetně neakademických pracovníků 

(např. některá pracoviště ČVUT údajně plánují zavést delší dovolenou nebo tzv. 

sick days). Tajemník fakulty tyto informace prověří ve vztahu k možnostem 

fakulty. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Byl vyhlášen další ročník soutěže MatfyzFeat, viz: 

http://matfyzfeat.mff.cuni.cz/ 

 

b) Příprava nominací na univerzitní Cenu Arnošta z Pardubic je v proudu, nominaci 

na ocenění týmu chystá prod. M. Vlach, nominaci jednotlivce připraví prod. V. 

Baumruk. 

 

c) Prod. M. Vlach se s kolegiem rozdělil o své poznatky ze setkání firem a ze setkání 

Pracovní skupiny pro partnerství s firmami. Zazněly zajímavé návrhy, a to nejen 

v oblasti vědecké kooperace, ale také na bázi studijní. Akce byla firmami 

hodnocena jako velmi přínosná. Výsledky dotazníku rozeslaného mezi zástupce 

firem předložil prod. M Vlach kolegiu. 

 

d) MFF UK se přihlásila k účasti na Muzejní noci. Akce se bude konat 9. 6. 2018, 

v budově na Malé Straně.   

 

e) MatfyzBoost – po dohodě se SKAS a spolkem Matfyzák nebylo vyhověno žádné 

žádosti. Vyhlášení soutěže pro příští období dozná inovace.  

 

f) KD vzalo na vědomí informaci o závěrech jednání OPMK s koordinátorkou 

propagace studia informatiky dr. K. Veselovskou.  

 

g) Je zakoupena doména I-matfyz-cz pro případné využití k propagaci informatiky 

(například by vedl odkaz na informatickou část webu studuj-matfyz.cz, s vhodným 

sloganem apod.). O samostatném provozování separátního webu čistě na 

propagaci informatiky prod. M. Vlach neuvažuje, protože by to ve vztahu 

k dalším dvěma sekcím fakulty nebylo konzistentní. Podle jeho názoru je mnohem 

vhodnější zaměřit se na zlepšení obsahové náplně stávajících webů (např. studuj-

matfyz.cz či web informatické sekce) a ty pak využít k cílené propagaci. 

 

http://matfyzfeat.mff.cuni.cz/
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h) Cena L´Oréal pro ženy ve vědě: do užšího výběru se dostala pracovnice fyzikální 

sekce fakulty.   

 

i) Researchjobs.cz zveřejnil/převzal inzeráty z fakulty, viz: 

www.researchjobs.cz/dizertacni-prace/i-informatika/ 

 

j) Uskutečnilo se jednání s ředitelkou Elixír do škol o společné propagaci na aktivity 

zaměřené na učitele SŠ. 

 

k) MatfyzPress připravuje knihu doc. E. Caldy Recese poeticko-(ne)vědecké 

s ilustracemi ak. mal. Z. Netopila (titul už prošel lektorským posouzením) a 

vydání povídek J. Klímy (nacházejí se ve stavu před lektorským řízením).  

 

l) Prod. M. Vlach probral s dr. K. Houžvičkovou Šolcovou a Ing. B. Joudalovou 

návrh smlouvy s CareerMarket a působnost aktivit CareerMarket pro fakultu. 

Předpokládá, že smlouva bude uzavřena na dobu nejpozději do září 2021.  

 

m) Probíhá jednání s ČT o prodloužení smlouvy týkající se natočení pořadu 

popularizujícího informatiku.  Prod. M. Vlach zmínil, že připraví ve spolupráci se 

zástupci ČT dodatek k původní smlouvě. 

 

n) Seznam Fakultních škol je aktualizovaný, dr. D. Mandíková svolá schůzku 

reprezentantů těchto škol, pravděpodobně v rámci DOD v listopadu. 

 

o) Podle dostupných informací si Vysokoškolský sportovní klub MFF UK Praha, z. 

s., zatím ponechá svůj název beze změny. Prod. M. Vlach o věci hovořil 

s vedoucím KTV. Klub propaguje fakultu důstojně například volejbalovými dresy 

s nápisem Matfyz na hrudi. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Na pondělí 25. června 2018 bylo na dopoledne plánováno zasedání KD v Troji, 

avšak s ohledem na to, že na 10. hodinu téhož dne svolává JM jednání RKR, 

posouvá se začátek kolegia děkana na 13:00 hodin.  

Prod. M. Vlach se na toto jednání omluvil, z důvodu zahraniční pracovní cesty. 

O návštěvu školního reaktoru v Troji neprojevil nikdo z KD zájem.  

Od 16 hodin se uskuteční již tradiční setkání zaměstnanců a doktorandů fakulty.  

 

b) Slavnost k 55. výročí založení Přírodovědecké fakulty UPJŠ v Košicích konaná 

dne 16. dubna 2018: děkan se omluvil.  

 

c) Prezentace knihy Čestní doktoři Univerzity Karlovy 1848-2015 dne 17. dubna 

2018 od 16:00 hodin: děkan se omluví. 

 

d) Rektorský sportovní den 16. května 2018: děkan plánuje pro kolegium děkana 

společný turistický program.   

 

Zasedání skončilo v 13:38 hodin.  

http://www.researchjobs.cz/dizertacni-prace/i-informatika/


Kolegium děkana MFF UK dne 11. 4. 2018 
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Zapsala:  

T. Pávková 


