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Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 9. května 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, P. Hnětynka (9:00 – 10:50 hod.), F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. 

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

k bodu 1. přizvána M. Menšíková (do 9:19 hod.) 

za SKAS přítomen P. Obdržálek (10:48 - 12:00) 

P. Kolman, V. Kuboň (v zahraničí), J. Trlifaj (v zahraničí). 

  

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 

 

Zápis nezachycuje projednávané body chronologicky, ale v řazení podle agend.  

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Proděkana J. Trlifaje zastoupila Mgr. M. Menšíková, vedoucí OVZS. 

a) Habilitační řízení - aplikace CHRES: prod. J. Trlifaj dosáhl jednáním s pror. A. 

Gerlochem jen částečného úspěchu. Formuláře RUK včetně nadpisů rubrik zatím 

nelze měnit, jen text vyplňovaný do rubrik je možné psát ve dvou jazycích, tzn. 

česky a anglicky.  

 

b) Předání dekretů o jmenování docentkou/docentem dne 4. 6. v 11:00 hodin se za 

vedení fakulty zúčastní děkan.  

 

c) Návrhy na Medaili Josefa Hlávky se podávají cestou RUK, T: do 27. 6. 2018. 

Interní termín pro odevzdání návrhů na OVZS vyprší 26. 6. 2018.   

 

d) MŠMT vyhlásilo soutěže na projekty mezinárodní spolupráce, bližší údaje jsou na 

fakultním webu: 

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

 

e) Univerzitní Fond post-doc (XI. výzva, možnost nástupu akademických 

pracovníků od 1. ledna 2019): pror. J. Škrha vybízí k podávání návrhů nosných 

témat s určením jejich pořadí, do 8. 6. 2018. Interní termín OVZS: 4. 6. 2018. 

 

f) Fakultní post-doc: podklady pro návrhy je třeba poslat na OVZS do 15. 6. 2018. 

 

g) Soutěž Česká hlava, za vědu: návrh podává RUK, interní termín pro fakultní 

návrhy na OVZS: 12. 6. 2018. 

 

h) Cena Dimitrise Chorafase: OVZS eviduje jednu nominaci.  

 

i) V září 2018 bude vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž v programu TRIO (vyhlašuje 

MPO).   

 

j) Ve dnech 12. a 13. 6. 2018 se koná workshop pro žadatele o ERC granty.  

 

https://www.mff.cuni.cz/veda/
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k) Na připomínku prod. M. Rokyty ohledně chyb v údajích o výši režií z projektů 

Progres přislíbila vedoucí OVZS, že věc dá do pořádku do 11. 5. 2018, správnost 

dat zkontroluje s vedoucí HO. 

Prod. L. Skrbek upozornil, že řešitelé grantů ještě nedostali písemné vyrozumění 

o nastavení rozpočtu v účetním systému.  

Děkan tyto záležitosti považuje za věc mezi OVZS a HO, čili děkanátu.  

 

Prod. M. Rokyta 

l) Jarníkovskou přednášku dne 3. října 2018 prosloví prof. Peter Teichner, ředitel 

Max-Planck Institut für Mathematik, Bonn. Viz: 

https://people.mpim-bonn.mpg.de/teichner/Math/Home.html 

 

Děkan 

m) Setkání s paní Lynne Cox z Londýna za účasti pror. M. Králíčkové a vědeckého 

atašé britského velvyslanectví v Praze se uskuteční dne 15. května 2018. 

Organizačně zajišťuje Ing. B. Joudalová.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Návrh Směrnice děkana č. 2/2018, o podrobnostech hodnocení vzdělávací 

činnosti studenty a absolventy MFF UK: prod. F. Chmelík uvedl, že od členů 

kolegia ani od RUK nedostal k materiálu žádné připomínky. Děkan směrnici 

předloží k projednání Akademickému senátu fakulty na program jeho zasedání 

dne 23. 5. 2018, za předkladatele se jednání senátu zúčastní prod. M. Vlach. 

 

b) Kolegium schválilo návrh Směrnice děkana č. 6/2018, opatření k harmonogramu 

akademického roku 2018/2019. Prod. F. Chmelík upozornil, že děkanovo opatření 

obsahuje méně dat, než samotný harmonogram akademického roku (proto 

postrádá např. termíny konání propagačních akcí). 

Stalo se po KD: Směrnice byla vydána a je zveřejněna na fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer06.htm 

 

c) Studentská anketa za LS 2017/2018: kolegium schválilo harmonogram a koncept 

oběžníku k provedení ankety. Anketa bude studentům otevřena v časovém 

intervalu od 14. května do 14. září 2018. 

 

d) Studijní oddělení (pí L. Šimůnková) přijímá návrhy na udělení SFG do 15. 5. 

2018.  

 

e) Prod. F. Chmelík navštívil dne 27. 4. 2018 seminář k tématu sexuálního 

obtěžování na VŠ, uspořádaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Informace ze semináře včetně materiálů poslal kolegiu děkana e-mailem; zájem 

o materiály ze semináře projevil zástupce SKAS, a proto je prod. F. Chmelík 

poskytne také fakultnímu senátu. Prod. F. Chmelík vyhodnotil seminář jako 

přínosný a obsažný; dal kolegiu k úvaze, zda téma sexuálního obtěžování 

nepodchytit ve fakultní směrnici.  

https://people.mpim-bonn.mpg.de/teichner/Math/Home.html
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer06.htm
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f) Celouniverzitní e-learningová skupina: pror. M. Králíčková sdělila e-mailem ze 

dne 3. 5. 2018, že RUK připravuje na 18. 6. 2018 setkání fakultních koordinátorů; 

za MFF UK je koordinátorem Mgr. Zdeněk Halas, DiS., PhD. Odpověď na 

otázku, zda má dr. Z. Halas reprezentovat fakultu v tomto směru i nadále, připraví 

prod. F. Chmelík. Nejprve zjistí názor dr. Halase.   

Stalo se po KD: Se souhlasem navrhovaného sdělil prod. F. Chmelík na RUK dne 

14. 5. 2018 návrh, aby fakultu i nadále zastupoval dr. Z. Halas.  

 

g) Doktorská sponse: prof. M. Feistauer upozornil na nepřesnosti v latinsko-českém 

překladu. Kolegium schválilo návrh na změnu Přílohy č. III Statutu MFF UK – 

Imatrikulační slib a promoční sliby, který vypracoval doc. C. Matyska. Děkan 

předloží návrh na změnu vnitřního předpisu ke Schválení Akademickému senátu 

fakulty.  

 

Prod. M. Vlach 

h) Studentský Majáles 2018: členka týmu organizátorů poslala prod. M. Vlachovi 

žádost o finanční podporu Spolku pro studentský Majáles, za zorganizování 

slavnosti 2018. Prod. M. Vlach předá její požadavek Studentské komoře AS, 

případně Spolku Matfyzák.  

 

Prod. M. Rokyta 

i) Elektronizace státních závěrečných zkoušek: podle neformální informace prod. M. 

Rokyty se provedení na fakultě dosud nedaří. Prod. F. Chmelík sdělil, že nemá 

přesné a aktuální informace a navrhl vyčkat sdělení proděkana pro koncepci 

studia doc. V. Kuboně; doc. P. Hnětynka nedisponuje v této souvislosti žádnou 

informací.  

 

Děkan 

j) Pracovní seminář k problematice žádostí o souhlasné stanovisko MŠMT ke 

studijním programům pedagogických pracovníků (MŠMT, 16. 5. 2018): fakulta 

dostala možnost vyslat jednoho zástupce; děkan a prod. V. Kuboň se shodli na 

osobě vedoucí Katedry didaktiky matematiky doc. J. Robové. Doc. J. Robová 

úkol přijala. 

 

k) Fond Karla Urbánka: blíží se termín uzávěrky pro podání žádostí o podporu 

(čtvrtek 31. května 2018, žádosti se doručují na sekretariát děkana). Podmínky 

viz:  

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

Proděkani pro sekce M a F sdělili, že zatím nejsou o nějakém zájemci uvědoměni. 

Děkan připomněl přítomnému zástupci SKAS, že možnost ucházet se o finanční 

podporu z tohoto zdroje mohou doktorandi ze všech sekcí, výhradně ovšem na 

pobyty v USA.  

 

l) Stalo se po KD: Děkan navrhl dne 11. 5. 2018 doc. M. Lopatkové, člence Kolegia 

rektora UK, aby do Koordinační rady matematiky, fyziky a informatiky byli 

jmenováni tito reprezentanti Matematicko-fyzikální fakulty UK:  

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., za fyzikální obory  

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., za informatické obory  

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., za matematické obory. 

 

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


 
 

4 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Žádost pror. J. Hály, aby fakulta poslala přehled veškerých zadaných zakázek na 

rekonstrukce nemovitostí ve vlastnictví UK, jejichž hodnota přesáhla 5 mil. Kč a 

které v letech 2000-2011 UK rekonstruovala, vyřídil tajemník fakulty.  

 

b) Kolegium doporučilo vyhovět žádosti předsedy JČMF o podporu letošního sjezdu 

v Ostravě, a sice vydáním sjezdového sborníku. Děkan fakulty tuto podporu 

poskytuje již tradičně, z centrálních prostředků (středisko 901).  

 

c)  Kolegium projednalo následující žádosti o zapůjčení či pronájem prostor. 

i) Posluchárna T1 nebo T2 po dobu 8 sobot pro konání experimentální 

univerzity pro prarodiče a vnoučata (za MFF UK spolupracuje 

s organizátory KFA, žádost nešla obvyklým postupem) - kolegium 

souhlasilo prostory pronajmout, s 50% slevou (KD hlasovalo, 6 členů bylo 

pro, 1 proti, nikdo se hlasování nezdržel). 

ii) Požadavky z FZÚ AV ČR na pronájem prostor v Troji pro konání mzn. 

konference ve dnech 10. až 14. 9. 2018 a o slevu za pronájem 

(spolupořadatelem akce je údajně ÚČJF, rezervaci prostor na počátku 

provedl dr. Malinský): kolegium o věci rozhodne teprve poté, kdy prod. V. 

Baumruk zjistí stanovisko ředitele ÚČJF prof. R. Leitnera.  

iii) Žádost prof. L. Picka o pronájem posluchárny K1 v Karlíně pro mzn. 

konferenci: kolegium schválilo včetně 50% slevy z nájemného.  

iv) Prod. L. Skrbek obeznámí pracoviště fakulty formou hromadného e-mailu 

s tím, že v době od 15. července do 30. září 2018 budou posluchárny kvůli 

očekávané rekonstrukci zablokovány (blokaci provede en block předseda 

rozvrhové komise dr. D. Bednárek nebo pí A. Kadlecová ze STUD). 

Výjimku tvoří posluchárny T1 a T2, protože v nich podstatná část 

modernizace už proběhla. Dosavadní rezervace, které už vedení fakulty 

potvrdilo, platí. Vyučujícím bude doporučeno, aby zkoušky a udílení 

zápočtů situovali do svých pracoven. O skutečném stavu pokroku 

v modernizaci poslucháren budou pracoviště průběžně zpravována.  

Stalo se po KD: Prod. L. Skrbek poslal e-mail dne 10. 5. 2018. 

v) Ještě se stalo po KD: Institut politologických studií při FSV UK pořádá dne 

25. 5. 2018 mezinárodní konferenci "Strategická autonomie, silnější Evropa 

v rozbouřeném světě" a 16. 11. 2018 ještě 14. ročník "Pražské bezpečnostní 

konference na téma Česko a Evropa+". Nad oběma konferencemi převzal 

záštitu pan rektor a z toho titulu podporuje žádost organizátorů o slevu na 

nájemném ve výši 50 %. Kolegium s tím korespondenčně souhlasilo.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba pavilonu v Troji: prod. L. Skrbek informoval o předání/převzetí 

staveniště a kontrolním dnu, který už se uskutečnil. V souvislosti s přeložkou 

kabelů PRE projednalo kolegium návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
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o zřízení věcného břemene na pozemku a souhlasilo s ním; návrh smlouvy bude 

postoupen AS MFF UK na jeho zasedání 23. 5. 2018.  

Den v týdnu vhodný pro konání pravidelných kontrolních dnů bude teprve 

stanoven. 

OPMK připravuje zvláštní webovou stránku o výstavbě pavilonu.  

Stalo se po KD: Děkan zrušil s účinností k 11. 5. 2018 fakultní Pracovní skupinu 

pro přípravu výstavby pavilonu v Troji.  

 

b) Rekonstrukce a vybavení poslucháren (projekt v rámci OP VVV): přes všechna 

organizační a administrativní úskalí je stále naděje, že se věc podaří zvládnout 

v průběhu letních měsíců.  

 

c) Akce správy budov naplánované na rok 2018: na většinou z nich už proběhlo 

výběrové řízení.   

 

Doc. C. Matyska 

d) Ve výzvě „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ uspěl projekt  

ÚFCH JH AV ČR, v. v. i., (dr. M. Kalbáč) Uhlíkové alotropy s racionalizovanými 

nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace 

(CARAT) s celkovými náklady 99 mil. Kč. Za MFF UK je partnerem skupina doc. 

J. Kalbáčové Vejpravové, projekt bude na MFF UK administrovat paní Romana 

Pohořalá, počáteční konzultace poskytne dr. Z. Bubeníková.  

Neuspěl projekt Vodíkový pohon manipulační techniky (VoPoMat) prof. V. 

Matolína.  

 

e) Blíží se druhé kolo některých výzev v rámci OP VVV (Výzkumné infrastruktury,  

Mezinárodní mobility a ESF/ERDF projekty), připravuje se výzva „Celoživotní 

vzdělávání na VŠ“: harmonogram výzev a případnou účast fakulty prodiskutuje 

kolegium na svém příštím zasedání.  

 

f) Aktuálně je řešen kritický stav administrování projektů FAIR-CZ a BNL-CZ. 

Administraci by mohl převzít dr. Ivan Procházka. Na 17. 5. 2018 je dohodnuto 

jednání u děkana fakulty, dne 10. 5. 2018 se uskuteční schůzka na KFNT.  

 

Doc. P. Hnětynka 

g) GDPR: doc. P. Hnětynka se příští týden zúčastní schůzky na RUK. 

 

h) Elektronická pošta na fakultě - poznatky doc. P. Hnětynky. 

i) Zvýšení kvóty e-mailů: doc. P. Hnětynka, po konzultaci se správci sítí, 

doporučil tento krok zatím nečinit, a vyložil důvody. Zatím stále platí 

usnesení vedení fakulty z podzimu 2008, že všechny fakultní mail-servery 

garantují odchod i příchod e-mailových zpráv a jejich příloh o objemu do 20 

MB.  

ii) Některá pracoviště (v sekci I) už mají vyšší kvótu nastavenou.  

iii) Přeposílání pracovních e-mailů na mimofakultní e-mailové účty bude 

zřejmě potřeba zakázat, pouhé „nedoporučení“ je slabé opatření.  

iv) Situaci by mohl vyřešit přechod na vhodný ekvivalent g-mailu apod.  

v) Generování zprávy adresátovi, že mu nebyl nějaký e-mail/příloha doručen, 

nelze na fakultních serverech technicky provést.  
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Prod. J. Sgall, i po vyslechnutí podrobnějšího výkladu doc. P. Hnětynky a po jeho 

upozornění, že opomíjení stanovených pravidel vede k zařazování fakulty na tzv. 

blacklist, vyjádřil se sděleními sub i), iii) a v) velkou nespokojenost. Děkan 

požádal doc. P. Hnětynku, aby svolal schůzku správců fakultních počítačových 

domén a na ní věc důkladně probral, se znalostí připomínek, které zazněly na KD. 

Termín schůzky včas ohlásí kolegiu děkana, aby se zájemci z kolegia mohli 

jednání osobně zúčastnit.  

 

i) Nový fakultní web: jednání s firmou Simopt dne 9. 5. 2018 se zúčastnil doc. P. 

Hnětynka. Čerstvé informace o závěrech sdělil kolegiu vzápětí.  

i) Dodavatel, firma Simopt, odhaduje svou přípravnou práci ještě na zhruba 

10 dní, v polovině června nový web nainstaluje na fakultní server, začne 

testovací fáze, přičemž po určitou dobu poběží paralelně web starý i nový a 

v průběhu července bude starý web odpojen.  

ii) Servisní smlouva s firmou Simopt je prakticky hotová, je dohodnuta 

tříměsíční výpovědní lhůta. Prod. M. Vlach očekává o něco vyšší finanční 

náklady, požádá o výpomoc sekční proděkany. 

  

Prod. M. Vlach 

j) Proběhlo neformální setkání s Mgr. O. Slámou z CPPT, účastníci debatovali 

o spolupráci, o veletrzích firem, o možném zastoupení fakulty v kontrolním 

orgánu CUIP. V plánu je také schůzka mezi CPPT a ÚFAL. 

 

k) Děkan zaslal Akademickému senátu UK návrh, aby do dozorčí rady společnosti 

Charles University Innovation Prague, s. r. o., (CUIP) byl nominován doc. Martin 

Nečaský, Ph.D., předseda fakultní Pracovní skupiny pro partnerství s firmami.  

 

l) Doc. M. Nečaský, předseda fakultní Pracovní skupiny pro partnerství s firmami: 

v plánu je organizace schůzek s cílem identifikovat problematická místa ve 

firemní spolupráci a vytvoření návrhu, jak je odstranit. 

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Problém s vyučujícím v matematické sekci (stížnost studentky na sexuální 

obtěžování): KD vzalo na vědomí aktuální zprávy děkana, prod. M. Rokyty a 

prod. F. Chmelíka. Tito tři členové vedení situaci řeší za průběžných konzultací 

s právníkem, proběhla jednání jak s pedagogem, tak s vedoucím příslušného 

pracoviště. Prvním výsledkem je, že na děkanův pokyn zajistil vedoucí pracoviště, 

aby učitel předal svou výuku jinému kolegovi.  

 

b) Tajemník seznámil kolegium s požadavkem RUK, aby mu fakulta v pravidelných 

14denních cyklech posílala informace o vypisovaných výběrových řízeních na 

obsazení pracovních pozic, v anglickém jazyce, a aby stanovila styčného 

důstojníka pro tyto záležitosti. KD se přiklonilo k osobě vedoucího 

zaměstnaneckého oddělení. 

Stalo se po KD: Jedním ze závěrů porady tajemníků svolané pí kvestorkou na 10. 

5. 2018 bylo, že postačí zaslat editorovi univerzitního webu Mgr. Luďku 

Svobodovi odkaz na fakultní webové stránky, na nichž je inzerce zveřejňována.  
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c) Výběrová řízení (dále konkursy) na obsazení funkcí vedoucích pracovišť a na 

obsazení pracovních míst akademických pracovníků: většina komisí už předložila 

děkanovi svá doporučení, děkan je beze změny akceptoval, výsledky jsou 

zveřejněné na úřední desce fakulty, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/ud.htm 

Ještě zbývají konkursy na místo OA na KDSS a na místo OA na KA. 

Stalo se po KD: Komise pro výběrové řízení na obsazení pozice OA na KDSS 

nedoporučila žádného z uchazečů. Děkanovu nabídku na místo OA na KA přijal 

až čtvrtý oslovený uchazeč (a poslední v pořadí uchazečů, které děkanovi 

doporučila konkursní komise).  Výsledky konkursů na místa akademických 

pracovníků jsou zveřejněné na úřední desce fakulty, viz: 

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

   

d) Konkurs na místa post-docs v matematické sekci, termín pro podání přihlášek: do 

4. června 2018, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201805-postdoc.htm 

Komisi musí děkan ustavit před 4. 6. 2018. Složení navrhne potenciální předseda 

komise prod. M. Rokyta, T: do pátku 1. 6. 2018.  

 

e) Konkurs na místa post-docs v informatické sekci, termín pro podání přihlášek: do 

10. června 2018. Kolegium diskutovalo o specifikaci pojmu „pracoviště“, což je 

jeden z údajů, které musí inzerát obsahovat. Doc. C. Matyska připomněl, že řád 

pro výběrové řízení na obsazení pracovních pozic v rámci Operačních programů 

není součástí příslušné metody a že firma GRANT Garant doporučila postupovat 

„v duchu“ platného Řádu pro výběrové řízení Univerzity Karlovy.  

Stalo se po KD: Děkan vypsal výběrové řízení na obsazení vědeckých míst typu 

„postdok“ v informatické sekci s termínem podání přihlášek 10. června 2018, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201805-postinf.htm 

     

        Analogické výběrové řízení pro fyzikální sekci připravuje prod. V. Baumruk. 

 

f) Stalo se po KD: Děkan vypsal výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

profesora v oboru informatika na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů 

(KDSS), s termínem pro podání přihlášek do 10. června 2018. Konkurs byl 

zveřejněn dne 10. 5. 2018, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201805-infvisitprof.htm 

 

g) Prod. M. Vlach informoval, že předloží návrh na změnu pracovní smlouvy Ing. B. 

Joudalové, a to na dobu neurčitou. Děkan doporučil učinit tak po setkání s paní 

Lynne Cox, které B. Joudalová organizačně zajišťuje.  

 

h) KD vzalo na vědomí sdělení doc. C. Matysky, že se dosud nedaří získat vhodnou 

osobu pro funkci vedoucího referátu pro projekty. Poptávka trvá.   

 

 

i) Prod. J. Sgall upozornil, že tabulky pro mzdové návrhy doznaly drobných změn, a 

proto jediné a platné jsou ty umístěné mezi formuláři na fakultním webu.   

 

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/ud.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201802-prac-vysledek.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201805-postdoc.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201805-postinf.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201805-infvisitprof.htm
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Fakultní nominace na Cenu Arnošta z Pardubic: návrh v kategorii za vynikající 

počin ve vzdělávací činnosti na UK zpracoval a kolegiu poslal prod. M. Vlach, 

KD jej schválilo. Návrh na ocenění vybraného pedagoga připraví prod. V. 

Baumruk. Návrhy vypraví na RUK ve lhůtě do 31. 5. 2018 T. Pávková.   

 

b) Návštěva francouzských nositelů Nobelovy ceny v Praze: MFF UK v červnu 

přivítá prof. Serge Haroche, nositele Nobelovy ceny za fyziku 2012; kontaktní 

osobou je doc. J. Dolejší. Propagaci zajistí OPMK.  

Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj poslal upozornění na koncert Sounds of Science, 

který pořádá Francouzský kulturní institut ve středu 20. 6. 2018 od 17:00 hodin, 

na počest návštěvy nositelů Nobelovy ceny z Francie.  

 

c) Natáčení v CERN s youtuberem Kovym: poslední zprávy jsou takové, že Kovy do 

Ženevy pojede, snad se podaří nalézt i způsob financování cesty.  

 

d) Ocenění Europa Nostra: KD vzalo na vědomí aktuální informace, tisková zpráva 

bude zveřejněna 15. 5. 2018 v 10 hodin našeho času. Chystá se natočení 

filmového medailonku s panem rektorem. Připraveni k účasti na slavnostním 

finále v Berlíně jsou restaurátoři T. Rafl a J. Čiháková. Jako kontaktní osoby 

působí A. Kotěšovcová a dr. Karolína Houžvičková Šolcová. 

 

e) Účast na veletrzích Akademia a Vapac v Bratislavě a Nitře: proděkan F. Chmelík 

přislíbil svou účast na veletrhu Gaudeamus v Nitře, stejně jako v minulých letech. 

Prod. M. Vlach řeší otázku, kdo na slovenské veletrhy pojede za OPMK.    

 

f) Jednání s ředitelkou britské základní školy v Brandýse nad Labem vyústilo 

v úmluvu o vybudování fyzikální laboratoře na této ZŠ; za MFF UK přislíbili 

aktivně se zapojit Mgr. Karel Havlíček, dr. Dana Mandíková a doc. Zdeněk 

Drozd. 

 

g) Noc vědců na Albertově: MFF UK – především fyzikální sekce - se letos připojí 

formou přednášek a stánků, od 18 do 24 hodin. Po zkušenosti s akcí pak OPMK 

uváží uspořádat Noc vědců v roce 2019 na Karlově. 

 

h) Pozvání na akci Elixír do škol ve dnech 18. až 20. 5. 2018: kvůli pracovnímu 

zaneprázdnění omluvil prod. M. Vlach neúčast jak svou, tak děkana fakulty.  

 

i) KD vzalo na vědomí, že zájemci o společné vyfotografování do Výroční zprávy 

Univerzity Karlovy za rok 2017 mohou přijít dne 11. května 2018 v 9:30 hodin na 

Ovocný trh. P. Obdržálek informoval o úmyslu dvou členů SKAS zúčastnit se.   

 

P. Obdržálek za SKAS 

j) Automaty na bagety: jednání dozrála, včetně nalezení místa, kam automat postavit 

v malostranské budově. Co se týká pítek, dosavadní nabídky dodavatelů nesplňují 

požadavky uživatelů, např. aby se dala voda z pítka načerpat do větší lahve. 

Děkana napadlo, po zkušenosti ze zahraničních univerzit, že plastová lahev 

přiměřené velikosti a ozdobená fakultním logem, by se mohla stát praktickým 
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propagačním předmětem – studenti i zaměstnanci by si takový propagační 

předmět jistě rádi koupili. 

 

k) Náhradní Matfyzácký ples dopadl po všech stránkách dobře.   

 

l) O víkendu 12. a 13. 5. 2018 se uskuteční výjezdní zasedání AS UK na 

Patejdlovce, za AS MFF UK se zúčastní P. Korcsok, P. Obdržálek a P. 

Schmidtová. P. Obdržálek nabídl tlumočit univerzitnímu senátu případné náměty 

členů kolegia děkana 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Závěry RKR konaného 2. 5. 2018 poslal děkan kolegiu e-mailem, včetně svých 

otázek k některým úkolům, oficiální zápis z jednání RKR přeposlala kolegiu T. 

Pávková dne 9. 5. 2018.  

 

b) Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa filozofických 

věd prof. P. Martinovi a prof. J. Vilčekovi dne 16. května 2018: děkan fakulty se 

omluvil. 

 

c) Dny UK v Itálii: v důsledku účasti děkana a prod. J. Trlifaje na univerzitní 

prezentaci v Itálii bude ve dnech 21. a 22. května 2018 děkana zastupovat 

proděkan prof. V. Baumruk.  

 

d) Poukázka na vstupenku na 24. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět 

knihy Praha ´18 (10. až 13. 5. 2018) přišla p. děkanovi z Nakladatelství 

Karolinum, ale p. děkan ji nevyužije. Poukázka je zájemcům k dispozici na 

SEKR. 

 

e) Výnosy děkana a tajemníka (čistka): tajemník poslal kolegiu výsledek auditu 

výnosů děkana a tajemníka, vypracovaný Ing. Š. Jelínkovou. Prod. M. Vlach 

naléhavě žádal, aby výnosy, které paní auditorka doporučila ke zrušení, ještě 

prohlédli ti členové vedení fakulty, jejichž agendy se obsah ediktu týká; jde mu 

hlavně o dokumenty, které vydala předchozí vedení fakulty.  T: do 31. 5. 2018. 

 

 

Zasedání skončilo v 13:52 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 


