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Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 25. dubna 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

 

Omluven: 

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach (jen dopoledne, do 

14 hodin). K bodu 5. a) přizván T. Jančák, k bodu 3. a) přizvána D. Lanková. 

Na část dopoledního jednání byl přítomen P. Obdržálek, zástupce SKAS. 

P. Kolman 

  

 

Od 9:00 hodin proběhla prezentace dceřiné společnosti UK Charles University Innovations 

Prague, s. r. o., (CUIP), a to Mgr. Otomarem Slámou, zástupcem ředitelky CPPT. Představení 

se kromě kolegia děkana zúčastnili někteří členové fakultní Pracovní skupiny pro partnerství 

s firmami a Ing. B. Joudalová, MBA.  

Detailní plán dceřiné společnosti CUIP měli členové KD předem v digitální formě.   

 

Projednávání běžného programu kolegia děkana bylo zahájeno v 9:43 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Kolegium schválilo návrh nového výnosu o stanovení závazné adresy pracoviště 

na publikacích zaměstnanců MFF.  

Stalo se po KD: Děkan vydal Směrnici děkana č. 5/2018, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer05.htm 

 

b) Fakultní Komise pro etiku ve výzkumu: prod. J. Trlifaj sdělil, že všichni tři 

oslovení potenciální členové komise - prof. J. Bičák, prof. E. Hajičová a prof. J. 

Jurečková - se svým novým angažmá souhlasili. Kolegium doporučilo jmenovat 

komisi na tři roky a zařadit ji mezi poradní orgány vedení fakulty. Zajistí T. 

Pávková. 

Stalo se po KD: Děkan komisi jmenoval s účinností od 1. května 2018.  

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8183.htm 

 

c) KD prodiskutovalo informace prod. J. Trlifaje o stavu implementace metodiky 

hodnocení vědeckých výstupů H17 a koncepci pror. J. Konvalinky v tomto směru. 

Jednání svolaného do Zelené posluchárny na 15. 5. 2018 se zúčastní prod. J. 

Trlifaj, o závěrech bude kolegium opět informovat.  

 

d) Habilitační řízení – zahraniční oponenti habilitačních prací budou nově dostávat 

za vypracování posudku honorář stejně jako oponenti z ČR. Kolegium zároveň 

schválilo navýšení tohoto honoráře na 100 EUR (nebo 2.500,-Kč).  

 

e) Slavnostního předání dekretů o jmenování docentem/docentkou v Karolinu dne 

4. června 2018 se zúčastní děkan fakulty.  

 

f) Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů je na webu, viz: 

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

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer05.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8183.htm
https://www.mff.cuni.cz/veda/
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aktuálně jde např. o projekty MŠMT (společné česko-polské, česko-francouzské, 

česko-německé, česko-rakouské projekty). Zájemci nechť kontaktují vedoucí 

OVZS Mgr. M. Menšíkovou.  

 

g) Soutěž Česká hlava: mají-li sekce vhodného silného kandidáta, nechť dodají 

návrh na OVZS. 

 

h) Cena Dimitrise Chorafase – UK může navrhnout pouze jednoho kandidáta, 

vynikajícího absolventa doktorského studia. Více o tomto ocenění viz: 

https://ki.se/en/staff/dimitris-n-chorafas-prize-2018 

 

i) Workshop pro žadatele o ERC granty pořádá TC AVČR ve dnech 11. a 12. 6. 

2018. Registrace je možná do 27. 5. 2018 na adrese: 

 http://geform.tc.cz/ERCworkshop2018 

 

j) Dne 30. 5. 2018 pořádají ČVUT a VŠCHT seminář „Vědecko-výzkumné pobyty 

v zahraničí - program EK Marie Skłodowska-Curie a Fulbrightova komise“. Je 

určen pro začínající i zkušené vědce. Registrace e-mailem na adrese: 

veda@rek.cvut.cz. 

 

k) Projekt v rámci OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 (visiting 

professors): prod. J. Trlifaj informoval, že podle zprávy dr. H. Nyklové ještě 

MŠMT neopravilo/nezměnilo údaj ohledně výše platů hostujících profesorů; 

jednání o tom pokračují, prod. J. Trlifaj trvá na prosazení původní výše platu, a to 

i za cenu toho, že by fakulta nevypsala/neobsadila plný počet pozic visiting 

professors.  

 

l) Science shop: možnost projektu financovaného z Norských fondů posoudí prod. 

M. Vlach ve spolupráci s Ing. B. Joudalovou. Po předběžném seznámení se 

s podmínkami byl prod. M. Vlach k projektu zdrženlivý – znamenal by nemalou 

administrativní zátěž, vyžadující odhadem dvě pracovní síly na částečný úvazek. 

 

m) Prod. J. Trlifaj tlumočil omluvu pracovnic OVZS Mgr. M. Menšíkové a Bc. K. 

Gálikové - jsou tento týden na školení v Lucemburku - za nedostatky v údajích 

pro rozpočet fakulty (režie z projektů). 

 

n) Personální zajištění OVZS - prod. J. Trlifaj informoval, že  

i) se podařilo získat na OVZS novou sílu, a sice Mgr. Marii Mickovou, která 

k 1. 6. 2018 přejde na MFF UK z RUK; 

ii) prof. Z. Strakoš představil na OVZS pí Marcelu Vítkovou jako velmi 

vhodnou kandidátku na administrativní pracovnici, na částečný úvazek, 

zabývající se podporou žadatelů/žadatelek o ERC granty.  

 

Prod. J. Sgall 

o) Systém CHRES: prod. J. Sgall tlumočil kritické připomínky prof. F. Plášila 

k funkčnosti systému, kterým je nahrazen někdejší systém Habilion.  Prod. J. 

Trlifaj věc komentoval ze svého hlediska a přislíbil navštívit pror. A. Gerlocha 

s návrhem na úpravy systému CHRES, které kolegium v diskusi doporučilo.  

Stalo se po KD: Prof. A. Gerloch je, i vzhledem k běžícím soudním sporům UK 

s neúspěšnými žadateli o habilitace, resp. s prezidentskou kanceláří, příznivcem 

https://ki.se/en/staff/dimitris-n-chorafas-prize-2018
http://geform.tc.cz/ERCworkshop2018
mailto:veda@rek.cvut.cz
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velmi opatrného postoje. Připustil jen možnost česko-anglické formulace 

stanoviska komise s tím, že ale nedojde k žádné změně rektorátního formuláře.     

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Návrh dílčí změny Stipendijní řádu UK: vedení fakulty nemělo k návrhu žádné 

připomínky, tajemnici Legislativní komise AS UK to sdělí T. Pávková. 

Vedení fakulty je připraveno nechat vyplácet studentům vyšší stipendia, zpětně od 

ledna 2018, jak tuto možnost deklarovalo vedení UK. Podle sdělení prod. F. 

Chmelíka je třeba vyčkat, až RUK zajistí v SIS technickou cestu pro realizaci 

zpětné výplaty a pošle na fakulty příslušné prováděcí pokyny.   

 

b) Prod. F. Chmelík obdržel cestou OVZS návrh dodatku ke smlouvě o vzájemné 

spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu, uzavřené mezi 

MFF UK a ÚTIA AV ČR, v. v. i. Text poslal celému kolegiu, přičemž požádal 

o vyjádření zejména kolegy z informatické sekce, protože dodatek se týká oboru 

Informatika – Vizuální výpočty a počítačové hry. Prod. J. Sgall věc předal doc. O. 

Čepkovi jako garantovi oboru. Diskusi o podobě a obsahu diplomu pro absolventy 

doktorského studia, školené v ústavech Akademie věd, děkan ukončil poukazem 

na skutečnost, že diplomy vydává Univerzita Karlova, nikoli fakulta. Dále děkan 

připomněl, že v současné době se připravují Univerzita Karlova a Akademie věd 

ČR uzavřít smlouvu o vzájemné kooperaci. Teprve po jejím uzavření a se znalostí 

obsahu smlouvy se bude děkan zabývat smlouvami s ústavy AV ČR či dodatky 

k nim.  

 

c) Návrh směrnice děkana stanovující podrobnosti hodnocení vzdělávací činnosti na 

MFF UK předložili proděkani F. Chmelík a M. Vlach, k textu se vyjádřili také 

Mgr. P. Chráska a doc. H. Valentová. Členové KD mohou posílat své připomínky 

prod. F. Chmelíkovi, další verzi návrhu pak prod. F. Chmelík předloží kolegiu na 

zasedání 9. 5. 2018. Směrnici děkan předloží k projednání Akademickému senátu 

fakulty na květnové zasedání.  

 

d) Slavnostní ceremoniály 

i) Slavnostní zakončení U3V ve Velké aule Karolina dne 8. 6. 2018 ve 

13 hodin: děkana zastoupí prod. F. Chmelík.   

ii) Bakalářské promoce – kolegium korespondenčně schválilo změnu termínu: 

MFF UK ve dnech 13. a 14. 11. 2018, PedF UK ve dnech 20. a 21. 11. 

2018.  

iii) Promoce absolventů rigorózního řízení: bude se konat v Karolinu dne 29. 5. 

2018 od 12 hodin a bude společná pro MFF UK, FF UK a PřF UK. Děkana 

zastoupí prod. F. Chmelík.   

 

e) KD vzalo se souhlasem na vědomí, že v důsledku vyšší ceny za stravování na 

Albeři bude od studentů – účastníků úvodního soustředění na Albeři požadován 

poplatek 800,- Kč, tzn. o 50,- Kč vyšší než dosud.  
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f) Kolegium schválilo návrh děkanova opatření pro nahlížení do spisu uchazečů 

v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019.  

Stalo se po KD: Výnos byl vydán jako Příkaz děkana č. 3/2018, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik03.htm 

 

Prod. V. Kuboň 

g) Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů a ke studiu navazujících 

magisterských programů, pro studium v akademickém roce 2019/2020: kolegium 

kladně projednalo návrh podmínek, jak je předložil a na zasedání komentoval 

prod. V. Kuboň, a to z věcného hlediska, neboť návrh musí ještě posoudit RUK a 

teprve poté budou předloženy ke schválení senátu fakulty. Co se týká kontroly 

předchozího vzdělání uchazečů o studium na fakultě, prod. F. Chmelík uvedl, že 

fakulta může žádat o nostrifikaci jedině v případě svých pochybností 

o předložených dokumentech o vzdělání, jinak je musí akceptovat.  

Prod. V. Kuboň informoval, že narůstající počet zájemců o bakalářské i navazující 

magisterské studium vyučované v angličtině vedl v informatické sekci k diskusi, 

jakým způsobem k těmto uchazečům přistupovat. Jde o studenty – samoplátce, 

kteří nejsou podrobováni přijímací zkoušce, a náročnost studia je později může 

zaskočit. V sekci proto převládl názor, aby uchazeči byli na studijní nároky 

upozorněni a zvážili své schopnosti vyhovět jim. Doc. P. Kolman po poradě se 

zkušenými kolegy a s Mgr. P. Chráskou doporučuje učinit součástí přijímání 

studentů – samoplátců motivační rozhovor a zadání domácí úlohy. 
  

h) Elektronizace státních závěrečných zkoušek: prod. V. Kuboň znovu požádal 

sekční proděkany o vytipování těch SZZ, na kterých by se dal otestovat 

elektronický průběh; prod. M. Rokyta nabídl finanční matematiku (Bc.) a 

matematickou analýzu (Mgr.), případně numerickou a výpočtovou matematiku 

(Mgr.), prod. V. Baumruk biofyziku (Mgr.). Potíž je v tom, že hodně studentů si 

SZZ odkládá na podzim. Prod. V. Kuboň dále informoval, že Mgr. P. Jedelský 

vypracuje metodický pokyn pro studenty a že je ochotný dostavit se na pracoviště, 

kde budou SZZ cvičně probíhat, a vše potřebné vyložit.  

 

i) Doc. M. Lopatková, členka kolegia rektora UK, zaslala poděkování za účast a za 

diskuzi na setkání k představení koncepce koordinačních rad doktorských 

studijních programů na Univerzitě Karlově; současně poskytla prezentace, 

aktuální složení koordinačních rad a současnou verzi Manuálu pro doktorské 

studium, který mimo jiné shrnuje činnost koordinačních rad. Setkání se konalo 

dne 17. 4. 2018.  

 

Prod. M. Vlach 

j) „Vítejte na Matfyzu“ pro studenty ke studiu přijaté, ale ještě nezapsané: jako 

nejschůdnější cesta se po dohodě s Mgr. P. Jedelským jeví rozesílání 

samostatného dokumentu elektronicky přes SIS. Z: vedoucí OPMK ve spolupráci 

s Mgr. P. Jedelským. 

 

Děkan 

k) KD vzalo na vědomí informace děkana a prod. F. Chmelíka ohledně zřejmě 

odůvodněných výhrad studentky fakulty k chování vyučujícího. Záležitost řeší 

děkan ve spolupráci s proděkanem matematické sekce, vedoucím pracoviště a 

s právníkem.  

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik03.htm
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium rektora UK projednalo možnost využití tří lokalit v Praze (Jinonice, 

Holešovice a Dubeč). Tato území jsou v Územním plánu hl. m. Prahy vymezena pro 

využití vysokými školami jako území „zvláštní – vysokoškolské“. Vzhledem 

k tomu, že lokalita v Praze 7 – Holešovice Bubny je nejblíže ke stávajícím objektům 

MFF UK v Troji, byla fakulta rektorátem UK požádána o stanovisko, zda o toto 

území ne/projevuje zájem v souvislosti s další rozvojovou výstavbou. Vedení MFF 

UK rozhodlo, že o tuto lokalitu usilovat nebude. 

 

b) ÚJOP UK nabídlo k využití fakultám UK a dalším součástem UK výukové středisko 

Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou. MFF UK nemá o nabízené zařízení zájem. 

c) Pronájmy, zapůjčení prostor 

i)   KFNT požádala o pronájem poslucháren S9 a S10 na konání mezinárodní 

konference SLOPOS-15 ve dnech 2. až 6. 9. 2019. Kolegium žádosti 

vyhovělo včetně poskytnutí slevy, a sice ve výši 50 % z celkového 

nájemného. 

ii)   Kolegium schválilo požadavek na zapůjčení posluchárny S5 ve dnech 28. až 

30. 5. 2018 (tj. na 3x8 hodin) pro konání Czech-slovak graph theory 

konference, souhlasilo s 50% slevou z nájemného.  

 

Děkan 

a) Kofinancování vědeckých projektů - přetrvávají nedostatky v údajích o výši režií, 

konkrétně u Progres. Podle sdělení Ing. D. Lankové má HO správně data týkající 

se projektů Primus. Vedoucí HO uvedla způsob řešení v rámci rozpočtů sekcí 

fakulty.  

 

b) Kancléř UK poslal návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2019 ve 

změnové verzi a předkládací zprávu k tomuto návrhu. Návrh bude projednán na 

RKR dne 2. 5. 2018, další kolo projednání návrhu se předpokládá na jednání 

Ekonomické komise AS UK dne 9. 5. 2018. Kolegium doporučilo, aby děkan 

fakulty, po konzultaci s členem AS UK dr. C. Bromem, poslal p. kancléři 

vyjádření za vedení fakulty, a to ve vztahu k finančnímu dopadu změny ve 

stanovení podílů na produkci RIV bodů a k financování programů UNCE a 

Primus.  

Stalo se po KD: Děkan fakulty náměty poslal panu kancléři a ten potvrdil jejich 

přijetí.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) V návaznosti na podepsání realizační smlouvy o dílo "Výstavba objektu M a I 

pracovišť v Troji" proběhne dne 2. května 2018 od 10.00 hod. za přítomnosti 

zástupců všech zúčastněných stran předání a převzetí staveniště u východní fasády 

objektu Vývojových dílen MFF Troja. Následovat bude zápis, účastníci se sejdou 

v pracovně prod. L. Skrbka v Troji. 
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Stalo se po KD: Informace o zahájení výstavby viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/pavilonmi/ 

 

b) Po schválení zadávací dokumentace a kupní smlouvy Ekonomickou komisí AS 

UK a následně senátem UK, a dále po ex ante kontrole na MŠMT byla, již bez 

zbytečných zdržení, zahájena příprava „spuštění" veřejné zakázky „MFF UK - 

Vybavení poslucháren audiovizuální technikou“. Akce spěchá, úsilí pracovníků 

fakulty je vedeno snahou provést rekonstrukci poslucháren podle navrženého 

plánu, tzn. během letošních letních prázdnin.  

 

c) Smluvní výzkum: kolegium vzalo na vědomí informace o nově uzavřených 

i připravovaných smlouvách, dále o jednání Ing. B. Joudalové a prof. R. Bartáka 

s pracovníky CPPT (licence na programování malých robotků – MFF UK a 

americká firma Evollve).  
 

Doc. C. Matyska 

d) OP VVV 

e) Administrativa celouniverzitních projektů OP VVV je posílena o 0,2 úvazku 

v osobě pí Pravoslavy Havelkové; pracovnice bude zařazena do 

informatické sekce, pracovně bude spadat pod dr. H. Nyklovou, její mzda 

bude kryta z projektů.  

 

f) KD vzalo na vědomí, že zplnomocněním doc. C. Matysky k podepisování 

dokumentů v projektech OP VVV, OP PPR a OP PIK je zajištěna 

zastupitelnost děkana fakulty při digitálním podepisování projektových 

materiálů. Administrátorky o tom informoval doc. C. Matyska zvláštním e-

mailem, kolegiu poslal text na vědomí. 

 

Doc. P. Hnětynka 

g) GDPR 

i) Návrh opatření rektora UK "Zásady a pravidla ochrany osobních údajů" 

dostalo kolegium děkana předem, připomínky k návrhu mohou členové KD 

posílat doc. P. Hnětynkovi , aby mohl na RUK uplatnit soubor připomínek 

najednou.  Materiál bude projednávat RKR na svém zasedání 23. 4. 2018. 

Do deseti dnů od nabytí platnosti Zásad je třeba ustanovit na fakultě 

kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů. Na MFF UK je zatím ochoten 

tuto zodpovědnost převzít doc. P. Hnětynka.   

ii) Dotazy týkající se ochrany osobních údajů je i nadále připraven vyřizovat 

doc. P. Hnětynka. Připravuje k tomuto účelu také hromadnou webovou 

stránku s FAQ.   

 

h) Doc. P. Hnětynka předložil kolegiu návrh „síťové“ směrnice ve znění, které 

vzniklo po jeho diskusi s prod. M. Vlachem. Stručně pro kolegium shrnul změny 

oproti minulému textu. Kolegium výsledný návrh schválilo.  

Stalo se po KD: Děkan vydal Směrnici č. 4/2018, zásady pro provozování 

a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK; viz: 

      https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer04.htm 

 

i) Nový fakultní web: očekává se určitý časový skluz a mírně vyšší finanční náklady 

(změna databáze na ORACLE, servisní smlouva s firmou Simopt). Prod. M. 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/pavilonmi/
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer04.htm
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Vlach zmínil, že návrh servisní smlouvy řeší již se zástupci firmy a fakultní 

právničkou. Doc. P. Hnětynka doufá, že bude moci na příštím zasedání KD sdělit 

závazný termín instalace nového webu a jeho testování. Prod. M. Vlach by uvítal, 

kdyby se testování zúčastnila také vybraná pracoviště - navrhl KVOF, zájem má 

KFM. Doc. P. Hnětynka nabídl účast KDSS.  

 

j) E-mailové kvóty: kolegium děkana diskutovalo návrh na zvýšení dosavadní kvóty 

(20 MB) na 25 MB; doc. P. Hnětynka zjistí, zda je toto možné. Děkan požádal 

zavést, aby adresát e-mailové zásilky dostal upozornění, že mu pošta nemůže být 

doručena v důsledku překročení kvóty; doc. P. Hnětynka zjistí, zda to technicky 

lze provést.  

 

Tajemník 

k) V souvislosti s pořádáním tradičního Setkání zaměstnanců a doktorandů v Troji 

(v pondělí 25. června 2018) byl vznesen požadavek instalovat pro děti 

zaměstnanců nějaké zábavní zařízení (např. nafukovačky na skákání, prolézačky 

apod.). Kolegium tento požadavek zamítlo (o věci veřejně hlasovalo: 1 člen 

kolegia byl pro, 5 bylo proti, 3 se hlasování zdrželi). 

 

l) Kolegium schválilo návrh příkazu děkana k provedení kontroly požární ochrany 

a bezpečnosti práce.  

Stalo se po KD: Děkan vydal Příkaz děkana č. 2/2018, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik02.htm 

 

Prod. M. Vlach 

m) Proběhl tzv. kulatý stůl CUIP, zúčastnila se Ing. B. Joudalová. Prod. M. Vlach 

zmínil, že byly probírány převážně věci, které zazněly v dopolední prezentaci Ing. 

O. Slámy, vč. financování vzniku firem, dělení zisku atp. 

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. J. Sgall 

a) Kolegium děkana projednalo připomínky prod. J. Sgalla k návrhu nového výnosu 

děkana, dokument za účasti Mgr. T. Jančáka doplnilo a nakonec schválilo.  

Stalo se po KD: Děkan vydal Směrnici děkana č.  3/2018, používání jednotného 

formuláře pro mzdový návrh, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer03.htm 

b) Kolegium prohovořilo návrh prod. J. Sgalla na zavedení nových funkčních 

příplatků za tyto funkce: i) tajemník pracoviště, ii) správce bibliografie pracoviště, 

iii) koordinátor specializace, iv) studijní poradce (tato funkce by pomohla 

v informatické sekci, při práci se studenty studujícími v angličtině). KD po diskusi 

přijalo námět na příplatek pro garanta specializace, návrh na zřízení nové funkce 

studijního poradce včetně její definice a na vyplácení příplatku za ni zformuluje 

prod. J. Sgall přes léto. Návrh musí posoudit také právník.  

 

c) Prod. M. Rokyta 
Projekt OP VVV „CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 - Mezinárodní mobilita 

výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“: v předvýběru prvního kola je na 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik02.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer03.htm


 
 

8 

 

šedesát uchazečů, z nich zhruba desítka se jeví velmi kvalitně, prod. M. Rokyta 

připravuje znění inzerátu oficiálního výběrového řízení.  

 

d) Návrhy na udělení pamětních medailí MFF UK. 

i) Prod. M. Rokyta předložil návrh na udělení medaile prof. Jensu Frehsemu, 

při příležitosti jeho životního jubilea. Kolegium veřejným hlasováním 

schválilo udělení zlaté medaile (poměr hlasů 5:3). 

ii) Prod. V. Baumruk předložil návrh na udělení medaile RNDr. Pavlu 

Hedbávnému, CSc., při příležitosti 25. výročí zahájení úspěšné spolupráce 

mezi VAKUUM PRAHA a MFF UK a současně při příležitosti životního 

jubilea dr. P. Hedbávného. Kolegium schválilo udělení stříbrné medaile.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) KD vzalo na vědomí informaci o propagačních akcích Fakulty elektrotechnické 

ZČU v Plzni (prodloužení termínu pro podávání přihlášek; pro studenty přihlášené 

k přijímacímu řízení zdarma kupón MHD). 

 

b) NoC na FIT ČVUT: jako pozorovatelka se zúčastnila Ing. B. Joudalová. Zájem 

o akci ze strany studentů byl poměrně slabý, ze strany škol nulový, firem se 

prezentovala asi desítka.   

 

c) Průběh Dne firem pro informatiku a matematiku lze považovat za úspěšný, nově 

se prezentovala informatická sekce fakulty. 

Zástupce SKAS P. Obdržálek se dotázal, zda Den firem bude dalším, už čtvrtým 

tzv. Dnem v plánu fakultních propagačních aktivit. Prod. M. Vlach uvedl, že 

celková koncepce Dnů je ve stádiu interních úvah. 

 

d) Prod. M. Vlach poskytl kolegiu děkana výsledek, jak hodnotily firmy setkání 

uskutečněné na MFF UK dne 3. 4. 2018. 

 

e) Dne 2. 5. 2018 proběhne schůzka s firmou InMeteo, ta má již uzavřenou smlouvu 

o smluvním výzkumu, schyluje se k uzavření smlouvy o zařazení firmy do 

partnerského programu. Půjde o propagaci a spolupráci v oblasti výuky studentů 

při tvorbě doplňku aplikace pro předpověď počasí.  

 

f) Informace – koordinátorka propagace na informatice dr. Veselovská se úspěšně 

zapracovává, prod. M. Vlach přislíbil (a OPMK zajistilo) nákup spotřebního 

materiálu a dalších potřeb k propagaci (roll-up, stojan na letáky atp.). 

 

g) Europa Nostra: šance na získání tohoto ocenění za rotundu sv. Václava nejsou 

malé. 

 

h) Uskutečnilo se setkání s pracovníky IPSC, mělo neformální charakter 

a vztahovalo se ke vzájemné spolupráci, zejm. v oblasti vzdělávacích veletrhů, 

dnů firem a spolupráce v oblasti absolventských aktivit. 
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i) Mimořádná cena rektora (společná pro několik aktivit, mezi nimi i pro semináře) 

byla udělena, a to studentům pečujícím o korespondenční semináře pro 

středoškoláky, konkrétně studentům z MFF UK (Daniel Dupkala, Bc. Miroslav 

Hanzelka, Bc. Martin Sýkora, Bc. Jan Krejčí, Bc. Martina Vaváčková, Bc. Jiří 

Setnička, Bc. Aneta Šťastná, Mgr. Patrik Švancara), z Filozofické fakulty (Mgr. 

Michal Láznička) a Přírodovědecké fakulty (Mgr. Petra Zahajská) za šíření 

povědomí o kvalitě výuky na Univerzitě Karlově. Více např. na:  

https://www.matfyz.cz/clanky/1134-korespondencni-seminare-ziskaly-cenu-

rektora  

 

j) Noc vědců dne 5. října 2018 – PřF UK učinila dotaz, zda se MFF UK zúčastní. 

Změnil se národní koordinátor akce (Ostravská univerzita + VŠB - TUO + Svět 

techniky - Dolní Vítkovice), téma: 100 let české vědy. Prod. M. Vlach vyslovil 

mírné ano - spojení sil PřF a MFF UK by mohlo být výhodou. 

 

k) Schůzka Pracovní skupiny pro fakultní školy je naplánovaná na 21. 5. 2018, na 

programu bude diskuze o kritériích a prodlužování smluv/přijetí nových škol, 

webové stránky škol/nástěnky. 

 

l) Rozhovor s prod. J. Sgallem, viz:  

https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/jiri-sgall-problematicke-je-

administrativni-zazemi 

 

m) Slavný Youtuber Karel Kovář vulgo Kovy by měl zájem/byl by ochotný jet do 

CERN, ovšem za podmínky, že cestovní náklady uhradí MFF UK. Podmínky 

dojedná po dohodě s prod. M. Vlachem vedoucí OMPK Mgr. L. Veverka. 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Plán zasedání kolegia děkana do konce tohoto kalendářního roku je na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm 

 

b) Výnosy děkana (čistka): úkol trvá, T: do konce května 2018. 

 

 

Zasedání skončilo v 15:53 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

https://www.matfyz.cz/clanky/1134-korespondencni-seminare-ziskaly-cenu-rektora
https://www.matfyz.cz/clanky/1134-korespondencni-seminare-ziskaly-cenu-rektora
https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/jiri-sgall-problematicke-je-administrativni-zazemi
https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/jiri-sgall-problematicke-je-administrativni-zazemi
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm

