
 

 

 

Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 23. května 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, P. Hnětynka (na dopolední jednání), J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. 

Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. na část jednání 

M. Menšíková, vedoucí OVZS, a P. Obdržálek, člen SKAS. 

F. Chmelík, P. Kolman, J. Trlifaj. 

  

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaje zastoupila vedoucí OVZS 

a) Možnost navrhnout kandidáty na medaili J. Hlávky a na cenu Česká hlava stále 

trvá. Rovněž ještě nevypršely lhůty pro ucházení se o projekty MŠMT v rámci 

česko-zahraniční spolupráce.  

 

b) Pozice „postdok“ 

i) Univerzitní Fond - interní termín OVZS na podávání návrhů: do 4. 6. 2018 

(nástup pracovníků k 1. 1. 2019). 

ii) Fakultní pozice „postdok“: interní termín OVZS vyprší 15. 6. 2018 (nástup 

pracovníků k 1. 10. 2018). 

 

c) Výzva GAČR k podávání 5letých projektů (na podporu EXPRO) – interní termín 

OVZS: 20. 6. 2018. 

 

d) Nominace do KVH RVVI (oborová skupina Natural Sciences): z fakulty byli na 

RUK navrženi doc. I. Matolínová a prof. J. Trlifaj, kolegium děkana se na tomto 

návrhu shodlo hlasováním per rollam. Návrhy posoudí KR UK dne 28. 5. 2018 a 

rozhodne o jejich případném postoupení Radě vlády.   

 

e) GAUK - návrhy na zástupce fakulty v oborových radách: o nominace byly 

požádány sekce informatická a fyzikální, kolegium doporučilo všechny 

předložené návrhy předložit vědecké radě fakulty na program jejího zasedání 6. 6. 

2018.  

 

f) Univerzitní soutěž vysoce kvalitních monografií 2018: RUK zveřejnil dne 21. 5. 

2018 výsledky, po upozornění na jisté nepřesnosti následně provedl korekce 

údajů. Všechny návrhy z MFF UK byly uznány. Finanční částky přidělené za 

monografie zatím nejsou známé, podle vedoucí OVZS je musí schválit KR UK.   

 

g) Dopis pror. J. Royta (UKRUK/49270/2018-IV.AZ) – schválená výše finančních 

prostředků včetně bonifikací na programy Progres v roce 2018: kromě děkana 

dostali prod. J. Trlifaj, vedoucí OVZS a tajemník fakulty. Vedoucí OVZS obešle 

ještě sekční proděkany.  
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h) Univerzitní prostředky na internacionalizaci dle Opatření rektora č. 8/2018 (např. 

na podporu letních škol): všichni žadatelé z MFF UK uspěli, ale výše poskytnuté 

podpory byla oproti jejich požadavku nezanedbatelně nižší. Vedoucí OVZS pošle 

sekčním proděkanům konkrétní údaje. 

 

i) Finanční podpora na internacionalizaci z ukazatele D: fakultě byla přidělena 

podpora ve stejné výši jako posledně, čili 650 tis. Kč. Vedoucí OVZS namátkou 

uvedla, nač lze podporu využít. Děkan ji požádal, aby kolegiu poslala písemný 

návrh na rozdělení sumy, včetně přesné formulace podmínek pro čerpání těchto 

financí. 

 

Děkan 

j) Děkan se dne 23. 5. 2018 zúčastnil slavnostního předání titulu „doktor věd“ 

(DSc.) doc. P. Knoblochovi, Dr. 

 

k) Dny UK v Itálii – děkan se zúčastnil dvou dnů v Římě, česká delegace navštívila 

tři univerzity, program byl intenzivní.   

 

l) Prod. L. Skrbek vznesl dotaz, proč letos řešitelé grantů nedostali z HO data, kolik 

financí mají na ten který projekt přidělený; věc údajně odvisí od podkladů 

z OVZS. Přítomná vedoucí OVZS uvedla, že netuší, oč jde, a vyjádřila 

domněnku, že věc snad souvisí s tím, že ještě nejsou podepsané všechny dodatky 

ke smlouvám o řešení grantů. Po diskusi děkan požádal tajemníka fakulty, aby 

učinil dotaz na vedoucí HO.  

 

m) Prod. V. Baumruk požádal děkana o zahájení Česko-Slovenské studentské 

vědecké konference ve fyzice (ČSSVKF9) ve středu 30. 5. 2018 v 8:30 (Troja, 

posluchárna T2). Děkan vyhověl. Více o akci zde: 

http://kfkl.cz/cssvkf9/ 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík (korespondenčně) 

a) Kolegium doporučilo podat návrh na ocenění vynikajícího absolventa fakulty 

z fyzikální sekce, a to jak na cenu MŠMT, tak na udělení Hlávkovy ceny.  

 

b) Návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (čj. 151/2018) – Poplatky spojené se 

studiem. Připomínky lze předložit na sekretariát AS UK do 1. 6. 2018. Prod. F. 

Chmelík kolegiu navrhl s předloženými změnami souhlasit (důvody podrobně 

uvedl ve zvláštním e-mailu). Prod. V. Kuboň tlumočil doporučení doc. P. 

Kolmana poplatky na MFF UK nevybírat, uvedl ale i argumenty pro opačný 

postoj. Na závěr diskuse nechal děkan členy kolegia hlasovat. Výsledek byl 

následující: 7 přítomných bylo pro nulový poplatek, nikdo nebyl proti, 1 člen KD 

se hlasování zdržel.  

 

 

http://kfkl.cz/cssvkf9/
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c) K organizačnímu zajištění přípravného soustředění posluchačů 1. ročníku MFF 

UK v akademickém roce 2018/2019 nemělo kolegium žádné připomínky. Pořadí 

kursů podle studijních programů: I - F - M.  

 

Prod. V. Kuboň 

d) Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia: dne 28. 

5. 2018 od 10:00 hodin se koná instruktáž, STUD rozeslalo materiál týkající se 

organizace a personálního zabezpečení zkoušek.  

 

e) Akreditace: prod. V. Kuboň seznámil kolegium s výsledkem kontroly podkladů, 

které se vztahují k žádosti fakulty o akreditaci bakalářských oborů, ze strany 

RUK. Kolegium doporučilo na obsahu žádosti nic neměnit a akceptovat to, že 

v jednom případě bude akreditace udělena jen na 5 let, kvůli věku garanta 

vyššímu než 65 let.  

 

f) Elektronizace protokolů o státní závěrečné zkoušce (čj. UKRUK/43218/2018): 

děkan obdržel důraznou žádost JM, aby neprodleně učinil kroky vedoucí 

k plnému využití elektronických protokolů na fakultě. Aktuální stav shrnul a 

sdělení Mgr. P. Jedelského v dané věci přečetl prod. V. Kuboň. 

 

Prod. M. Rokyta 

g) Přijímací zkouška do doktorského studia – fakultou požadovaná úroveň znalosti 

angličtiny u adeptů na přijetí: kolegium veřejným hlasováním (7 hlasů pro, 

1 abstence) doporučilo úroveň B1. Vedoucí KJP je připravena tuto laťku nastavit. 

Podmínky pro přijímání do doktorského studia bude prod. V. Kuboň připravovat 

v září 2018, příslušnou formulaci dohodne přímo s vedoucí KJP.  

 

Prod. J. Sgall 

h) KD projednalo návrh směrnice děkana o působnosti poradců pro studium 

v anglickém jazyce, jehož předkladatelem je doc. P. Kolman. Děkan požádal prod. 

J. Sgalla o zapracování připomínek, které zazněly v diskusi, a poté o stanovisko 

JUDr. M. Semíkové (zprostředkuje tajemník fakulty). 

Stalo se po KD: Podle sdělení prod. M. Rokyty se kolegium matematické sekce 

usneslo, že funkci poradce pro studium v AJ nebude zřizovat/využívat.  

 

Děkan 

i) Doc. M. Lopatková, členka KR UK, sdělila, že děkan MFF UK může nominovat 

zástupce fakulty i do Koordinační rady didaktik. KD souhlasilo s nominací doc. 

RNDr. Vladislava Kuboně, Ph.D.  

Stalo se po KD: Na základě písemné výzvy k podání návrhu byla na RUK 

nominace odeslána 30. 5. 2018.  

 

j) Slavnostní promoce v Karolinu: JM požádala děkana dopisem z 15. 5. 2018, aby 

jak studenti, tak pedagogové byli upozorněni, že účast na promoci předpokládá 

také vhodný společenský oblek. Dopis byl předán prod. F. Chmelíkovi a vedoucí 

STUD.   
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k) Bolzanova cena: pror. M. Králíčková informovala děkana svým dopisem čj. 

UKRUK/50108/2018-IPSC, že JM vyhlásila 25. ročník soutěže o Bolzanovu 

cenu, udělovanou studentům a absolventům UK. Informaci rozšíří STUD.  

https://www.cuni.cz/UK-381.html 

 

l) Stipendium z Fondu Karla Urbánka: není znám žádný zájemce o finanční podporu 

na stáže v období 2018/2019. 

 

Zástupce SKAS  

m) P. Obdržálek podal informaci o výsledku voleb do SKAS (nové složení SKAS se 

promítne od 1. 10. 2018).  Volební protokol je na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/volby/SKAS2018/protokol.pdf 

 

n) Kabel pro připojení automatu na bagety v budově na MS – zásuvka už byla 

instalována. Co se týká pítek, obeslané firmy na poptávku P. Obdržálka 

nereagovaly.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Audit majetku fakulty: auditorka spolu s pracovnicí hospodářského oddělení 

budou postupně provádět fyzické kontroly majetku na jednotlivých pracovištích 

(budou porovnávat evidenční stav se stavem skutečným). První kontrola proběhne 

na KFKL. 

 

b) Došlo k vzájemnému finančnímu vyrovnání za výuku mezi MFF UK a FSV UK, a 

sice za zimní semestr akademického roku 2017/2018. Fakultě sociálních věd byla 

odeslána příslušná faktura. 

 

c) Pracovník fakulty, kterému byla výjimečně poskytnuta jednorázová finanční 

výpomoc k řešení jeho tíživé sociální situace, sdělil, že je připraven půjčku 

doplatit naráz.   

Stalo se po KD: Půjčka byla jednorázově doplacená. 

 

d) Kolegium schválilo následující rozpočtové úpravy: 
 

Odkud Kam Částka 

v Kč 

Finanční  

prostředky 

Poznámky Úprava bude 

provedena dne  

RUK 100-04/110 1 225 639 neinvestice bonifikace PROGRES 25. 5. 2018 

RUK 115-04/110151 71 072 neinvestice bonifikace PROGRES 25. 5. 2018 

RUK 200-04/120 290 879 neinvestice bonifikace PROGRES 25. 5. 2018 

RUK 207-04/12071 60 927 neinvestice bonifikace PROGRES 25. 5. 2018 

RUK 208-04/12081 51 783 neinvestice bonifikace PROGRES 25. 5. 2018 

RUK 300-04/130 361 464 neinvestice bonifikace PROGRES 25. 5. 2018 

RUK 302-04/13021 60 852 neinvestice bonifikace PROGRES 25. 5. 2018 

 

e) Požadavek ekonomického odboru RUK o vyplnění tabulky do Výroční zprávy 

UK, pokud možno obratem, přeposlal tajemník kolegiu, s prosbou o spolupráci 

sekčních proděkanů. Jde o zjištění počtu „odborníků z aplikační sféry podílejících 

se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech“. Na děkanátu 

https://www.cuni.cz/UK-381.html
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/volby/SKAS2018/protokol.pdf
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nejsou žádané údaje k dispozici. KD doporučilo postup, jak údaje zjistit, a sice 

součinností Mgr. P. Jedelského, garantů studijních oborů a sekčních proděkanů. 

 

f) Pronájmy/zapůjčení prostor: 

i) Institut politologických studií FSV UK pořádá dne 25. 5. 2018 konferenci 

„Strategická autonomie, silnější Evropa v rozbouřeném světě“ a dne 16. 11. 

2018 konferenci „Česko a Evropa 100+“. Obě konference se budou konat 

v Refektáři a nad oběma převzal záštitu rektor UK. Organizátoři požádali 

o slevu na nájemném ve výši 50 %. Kolegium žádosti vyhovělo.  

ii) Vedoucí KAM prof. M. Loebl požádal o zapůjčení Refektáře na 1. 6. 2018 

na vzpomínkové setkání „Den pro Hedrlína“. Kolegium žádost schválilo 

včetně nájemného ve výši 1.000,- Kč. 

iii) Prod. J. Sgall požádal o pronájem 4 až 5 poslucháren v budově na MS, pro 

uspořádání workshopů konference ICALP dne 9. 7. 2018. Kolegium žádosti 

vyhovělo a schválilo slevu na nájemném ve výši 50 %. 

iv) Prof. J. Trlifaj požádal o pronájem Refektáře na dny 7. a 12. 8. 2018, vždy 

od 19.00 do 20.00 hodin, pro zahájení a zakončení konference ICRA 2018. 

Kolegium požadavek schválilo včetně slevy na nájemném ve výši 50 %.  

 

Prod. M. Vlach 

g) Modul „žádanky – likvidační listy“: na schůzce, které se zúčastnili prod. M. 

Vlach, Ing. D. Lanková, dr. P. Zakouřil, Mgr. L. Veverka a Ing. M. Němcová, 

byly formulovány body, jejichž splnění by mohlo pro uživatele znamenat 

vylepšení systému. Dr. P. Zakouřil poslal vybrané požadavky k řešení firmě 

DERS. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

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

L. Skrbka. Další kontrolní den se uskuteční 25. 5. 2018.  

 

b) Havárie výtahu v karlínské budově: pracuje se na odstranění, výtah má opět 

fungovat od 25. 5. 2018. 

Stalo se po KD: Výtah v Karlíně byl uveden do provozu 31. 5. 2018. 

 

c) Podlaha, která unese nové přístroje: správa budov vyřešila operativně, proběhla 

soutěž na dodavatele.   

 

d) Modernizace poslucháren: na 6. 6. 2018 je zorganizováno zasedání komise pro 

otevírání obálek s nabídkami firem. Časový harmonogram by mohl být hotový 

v polovině června, musí být sklouben s rekonstrukcí posluchárny K1.  

Prod. M. Rokyta zmínil reference o firmě, která zvítězila jako dodavatel úprav 

posluchárny K1 a které zjistil na webu; dosavadní zkušenosti firmy, alespoň podle 

informací na webu, se vážou ke kanalizačním pracím. 

 

e) Smluvní výzkum: přibývá požadavků na uzavírání smluv v angličtině. Proděkani 

M. Vlach a L. Skrbek se obrátí na CPPT, výsledek ukáže další směr řešení: buď 
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CPPT bude schopno stanovit a garantovat termíny pro zpracování smluv (lhůtu 

např. do 5 pracovních dnů), nebo bude vedení fakulty uvažovat o angažování 

vlastního právníka (samozřejmě ve světle honoráře, jaký by takový odborník 

požadoval). 

 

Prod. M. Rokyta 

f) Na základě požadavků matematické sekce dochází ke změně účelu užívání stavby, 

a to z ubytovacího zařízení ve 3. p. (garsonka) karlínské budovy na pracovny 

akademických vědeckých pracovníků. Jedná se o tyto prostory:  K 303 kuchyňka - 

na pracovnu, K 306 chodba, K 305 soc. zařízení, K 304 ubytovací buňka - na 

pracovnu, K 319 terasa, K 307 a propojení mezi místnostmi K304 a K307.  KD 

schválilo vyjmutí z bytového fondu, změnu užívání na pracovny a příslušné 

změny v pasportizaci. 

 

Doc. C. Matyska 

g) KD vzalo na vědomí informaci o blížícím se druhém kole některých výzev 

v rámci OP VVV, velmi předběžně diskutovalo o případné účasti fakulty. Jde 

o Výzkumné infrastruktury, Mezinárodní mobility a ESF/ERDF projekty. Třetí ze 

jmenovaných výzev patří k úvaze především sekčních proděkanů; ESF projekty 

jsou určeny k zajištění projektů ERDF po administrativní a organizační stránce 

náleží tento typ projektů k nejnáročnějším. KD se k tomu vrátí 6. 6. 2018. 

Výzva, resp. její anotace, očekávaná během léta, se bude týkat Celoživotního 

vzdělávání na VŠ. Opětovně má být vyhlášena výzva „Rozvoj kapacit pro 

výzkum a vývoj“ (HR Award).  

 

Prod. M. Vlach 

h) Spolupráce s North Carolina State University European Center in Prague: jednání 

s prod. M. Vlachem a dr. M. Králem vzbudilo u doc. O. Čepka zájem o případnou 

spolupráci s NCSU. Na otázku prod. M. Vlacha sdělil doc. C. Matyska, že se 

domnívá, že cesty studentů fakulty do USA není možné financovat z projektů OP 

VVV. 

 

Doc. P. Hnětynka 

i) GDPR: Opatření rektora č. 16/2018, Zásady a pravidla ochrany osobních údajů, 

vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Text opatření je na webu zde: 

https://www.cuni.cz/UK-9014.html 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů UK bude Mgr. Jan Jindra (adresa: 

gdpr@cuni.cz). Jako kontaktní osobu pro oblast ochrany osobních údajů za MFF 

UK jmenuje děkan doc. P. Hnětynku.  

Doporučená doložka k pracovním smlouvám zavazující zaměstnance 

k mlčenlivosti: probere tajemník fakulty s právničkou.  

Stalo se po KD: Informaci ke GDPR rozeslal doc. P. Hnětynka na všechna 

pracoviště fakulty e-mailem, v němž kromě jiného sdělil, že univerzitní výnos je 

obecnějšího charakteru a že k němu zatím nebyly vydány žádné konkrétní 

prováděcí vyhlášky; s jejich vydáním se počítá. Navíc poslal odkaz na svou 

neoficiální stránku, kde zájemci naleznou sadu návodů a doporučení, jak 

v jednotlivých v případech a situacích postupovat (není ale určena k obecnému 

šíření). Časem vznikne stránka na fakultním webu. Doc. P. Hnětynka je připraven 

odpovídat také ad hoc na konkrétní dotazy. 

https://www.cuni.cz/UK-9014.html
mailto:gdpr@cuni.cz


Kolegium děkana MFF UK dne 23. 5. 2018 
 
 
 

7 

 

j) Doc. P. Hnětynka informoval o tom, že se 23. 5. 2018 sejde se správci fakultních 

síťových domén k diskusi o budoucnosti IT na fakultě.  Plánuje probrat také 

zkušební provoz fakultního webu. 

 

k) E-mailová pošta 

i) Kvóty e-mailové pošty: doc. P. Hnětynka sdělil své poznatky ohledně 

praktických možností vyhovět požadavku vedení fakulty a kvótu zvýšit. 

Závěr: Zvýšit na fakultě kvótu na 24,5 MB – je spojeno s podmínkou, že 

pokud si uživatel chce posílat e-maily mimo MFF UK (tj. mimo působnost 

fakultních správců), je to možné jen tehdy, pokud zajistí, že je možné zasílat 

zprávy nejméně stejné velikosti. 

ii)Doporučení nepoužívat g-mail apod. pro služební záležitosti: prod. M. Rokyta 

uvedl svou zkušenost z matematické sekce, totiž že pracovníci rozhodně 

nevnímají „doporučení“ jako „zákaz“. Doc. P. Hnětynka zopakoval, že e-

mail obecně není bezpečný pro přenos jakýchkoliv citlivých údajů. Zákaz 

by musel vyhlásit rektor školy.  

 

Prod. M. Vlach 

l) Partnerské smlouvy 

i) Smlouva s firmou Microsoft je na cestě.  

ii) Smlouva s ČSOB brzy vyprší, o dalším postupu/prodloužení budou jednat 

vedoucí OFSKP s doc. M. Nečaským, případně prod. M. Vlach či děkan.  

iii) Probíhá jednání o novém partnerství s vybranými firmami z holdingu PPF. 

 

m) Infotabule: problémy přetrvávají, uskutečnila se schůzka s dodavatelem, závěry 

jsou podchyceny zápisem. Do konce května/začátku června má firma dodat 

zbývající dvě obrazovky, budou zatím uskladněny v budově děkanátu. 

 

n) CUIP: AS UK schválil návrh na založení univerzitní dceřiné společnosti včetně 

zástupce fakulty v dozorčí radě. 

 

o) Omezení provozu fakultních poslucháren v důsledku jejich rekonstrukce během 

letních prázdnin: prod. L. Skrbek uvedl na pravou míru interpretaci některých 

pedagogů, zmíněnou na KD zástupcem SKAS P. Obdržálkem, totiž že nebudou 

moci probíhat zkoušky. Jak napsal prod. L. Skrbek ve svém e-mailu z 10. 5. 2018 

a rozeslal na všechna pracoviště: zkoušky nebo ne/udělování zápočtů nechť si 

učitelé zatím situují do svých pracoven; časový harmonogram rekonstrukce 

poslucháren bude snad dohodnutý s dodavateli v polovině července.  

 

p) Podvodné e-maily na pracoviště MFF UK – nahlášeno. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních pozic (konkursy). 

i) Konkurs na vědecká místa „postdok“ vypsaná v rámci OP VVV, termín pro 

přihlášky: pondělí 4. června 2018. Návrh na složení konkursní komise 

připravuje prod. M. Rokyta (T: 31. 5. 2018). 
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ii) Konkurs na vědecká místa „postdok“ vypsaná v rámci OP VVV, termín pro 

přihlášky: neděle 10. června 2018. Návrh na složení konkursní komise 

připravuje prod. J. Sgall (T: 5. 6. 2018). 

iii) Konkurs na místo profesora v oboru informatika na KDSS, termín pro 

přihlášky: neděle 10. června 2018. Návrh na složení konkursní komise 

připravuje prod. J. Sgall (T: 5. 6. 2018). 

 

Prod. M. Vlach 

b) KD vzalo na vědomí zápis ze setkání, ke kterému došlo na fakultě dne 15. 5. 2018 

a kterého se jako hosté zúčastnili pí Lynne E. Cox (Director of the Research 

Office, Imperial College London), p. Otakar Fojt (vědecký atašé Britského 

velvyslanectví v Praze) a prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., (prorektorka 

UK). Prod. M. Vlach navrhl prodloužit pracovní smlouvu vedoucí OFSKP na 

dobu neurčitou. Z: tajemník fakulty.  

 

Doc. C. Matyska 

c) Poptávka po vedoucí/m zamýšleného oddělení projektů: KD vzalo na vědomí 

informace o nabídkách, které přišly, a pohovoru, který se uskutečnil s jednou 

zájemkyní dne 23. 5. 2018.  

 

Děkan 

d) Navazuje na bod 5. a) zápisu z KD konaného dne 9. 5. 2018: KD vzalo na vědomí 

informaci o jednáních, která s pracovníkem vedli vedoucí pracoviště, sekční 

proděkan a děkan. Pracovník skončí svůj zaměstnanecký poměr na fakultě 

dohodou k 31. 8. 2018.  

 

e) Vedoucí OVZS, po osobním jednání s adeptkou, navrhne přijmout na OVZS 

novou sílu, pro spolupráci s prof. Z. Strakošem (metodika přípravy žádostí o ERC 

granty). 

 

d) Stalo se po KD: RUK informoval, že na zasedání VR UK dne 31. 5. 2018 

převezme prof. Pavel Höschl pamětní list Univerzity Karlovy, při příležitosti 

svého významného životního výročí. Laudatio za fakultu pronese proděkan pro 

fyzikální sekci prof. V. Baumruk. Děkan se musel omluvit, protože nebude 31. 5. 

2018 v Praze.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Grand Prix junior v rámci veletrhu FOR INDUSTRY pro tým studentů prof. V. 

Matolína – viz: 

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

 

b) Rotunda sv. Václava - ocenění Europa Nostra - tisková zpráva na webu: 

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

https://cuni.cz/UK-9035.html 

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-05-forindustry/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-05-rotunda/
https://cuni.cz/UK-9035.html
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c) Zahájení výstavy fotografií prof. J. Valenty Luminiscence - cesta světla v pátek 

18. 5. 2018 od 17:00 v návštěvnickém centru Muzea Českého ráje v Turnově. 

Výstava samotná je instalována v historických sklepeních turnovského muzea a 

bude trvat do 2. 9. 2018. Zahájení výstavy bude zároveň zahájením Muzejní noci 

v Turnově. 

 

d) Dopis „Vítejte na Matfyzu“ byl předán Mgr. P. Jedelskému, resp. na studijní 

oddělení, aby byl rozeslán vždy asi týden poté, kdy bylo uchazečům o studium 

odesláno rozhodnutí o jejich přijetí na fakultu, na identické adresy. 

 

e) Vznikl podnět k vytvoření anglické verze informace o MFF UK na Wikipedii: 

zajistí OPMK.  

 

f) Schůzka s vedením spolku Matfyz Alumni, kvůli průniku Matfyz Alumni 

s univerzitním spolkem absolventů a ohledně financování spolkových aktivit. 

Podklady a návrh smlouvy zajistí vedení spolku ve spolupráci s prod. M. 

Vlachem. RUK již vznesl dotaz, zda došlo v této otázce k posunu. 

 

g) Informace o mobilní aplikaci na PřF UK, vedoucí OPMK a Bc. J. Suchomel řeší 

mobilní aplikaci matfyzáckou. 

 

h) Researchjobs.cz a spolupráce s TAČR – inzerát o výzvě pro nové oponentky a 

oponenty projektů:  

https://www.researchjobs.cz/job/ta-cr-hleda-oponentky-a-oponenty/ 

 

i) MatfyzPress vydal novou knihu, a sice: Jiří Anděl: Statistické úlohy, historky 

a paradoxy, viz:  

http://matfyzpress.cz/vsechny-tituly/178-statisticke-ulohy-historky-a-

paradoxy.html?utm_source=homepage&utm_medium=teaser&utm_campaign=

andel 

 

Prod. M. Rokyta doporučil, aby mezi parametry knih, o kterých nakladatelství 

MatfyzPress podává informace na webu, byl ještě rok vydání titulu. Z: prod. M. 

Vlach.  

 

j) Univerzitní projekt Juniorská univerzita: prod. M. Vlach požádá i letos dr. T. 

Kekule, aby se úkolu ujal. 

Stalo se po KD: prod. M. Vlach, po dohodě se zúčastněnými, pověřil dr. T. 

Bártlovou (OPMK) garancí Juniorské univerzity za fakultu. Jako přednášející 

bude osloven pravděpodobně dr. J. Gemrot (KSVI). 

 

k) MŠMT vyzvalo minulý týden k podávání žádostí o dotace na podporu ústředních 

kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019, lhůta je krátká a 

podmínky striktní. Připravuje OPMK (fakulta bude žádat o dotace na 

matematickou soutěž Náboj, Českou lingvistickou olympiádu, Náboj Junior 2019, 

FYKOSí Fyziklání, Fyziklání online, MaSo – Matematická Soutěž) předloží 

děkanovi k podpisu 1. 6. 2018. 

 

https://www.researchjobs.cz/job/ta-cr-hleda-oponentky-a-oponenty/
http://matfyzpress.cz/vsechny-tituly/178-statisticke-ulohy-historky-a-paradoxy.html?utm_source=homepage&utm_medium=teaser&utm_campaign=andel
http://matfyzpress.cz/vsechny-tituly/178-statisticke-ulohy-historky-a-paradoxy.html?utm_source=homepage&utm_medium=teaser&utm_campaign=andel
http://matfyzpress.cz/vsechny-tituly/178-statisticke-ulohy-historky-a-paradoxy.html?utm_source=homepage&utm_medium=teaser&utm_campaign=andel
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l) Propagační akce Jeden den s fyzikou (JDF) a Jeden den s matematikou a 

informatikou (JDMI): pro konání JDMI je navrženo datum 5., nebo 6. února 2019. 

Pro JDF den v měsíci březnu 2019, konkrétní datum KD zatím nechalo otevřené; 

na jedné straně vyvolávají nemalé časové omezení prázdniny pražských škol, na 

druhé straně se jeví jako ne zcela vítané řešení zrušit na Karlově kvůli JDF výuku.  

 

m) Vydavatelství MatfyzPress prodalo díky smlouvě s distribuční firmou Kosmas za 

1,5 roku téměř 3000 publikací vydaných fakultou; do počtu nejsou zahrnuty knihy 

prodané přes fakultní e-shop. 

 

n) Elixír do škol: smlouva o partnerství a spolupráci je v přípravě, zohledněny budou 

společné zájmy (propagace učitelství a vzájemná podpora na řadě vzdělávacích 

akcí). 

 

o) CareerMarket: smlouva o spolupráci s fakultou dospěla do konečné podoby. Prod. 

M. Vlach ji předloží v dohledné době děkanovi. 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Výnosy děkana a tajemníka (čistka). 

i) Tajemník předložil seznam všech dosud platných výnosů, opatřený 

doporučením, jak s výnosy naložit. 

Kolegium schválilo, po drobných úpravách, návrh číselníku středisek.  

Stalo se po KD: Číselník byl vydán jako Směrnice děkana č. 7/2018. Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer07.htm 

Kolegium schválilo, po úpravě finančních limitů, návrh výnosu tajemníka 

vztahující se k pokladní kázni.  

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice tajemníka č. 1/2018, O pokladní 

kázni, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1801.htm 

ii) Děkan uvítal ochotu prod. F. Chmelíka ujmout se aktualizace „Směrnice 

děkana č. 9/2010, Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na 

Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze“. 

 

b) KD schválilo časový rozvrh zastupování děkana fakulty o letních prázdninách. 

 

c) Děkan vyslovil pochvaly účastníkům turistické akce KD v rámci RSD.   

 

d) Letošní setkání zaměstnanců a doktorandů před letními prázdninami se bude 

konat opět v Troji, v pondělí 25. června odpoledne. Vystoupení hudebních skupin 

se odehraje za stejných podmínek jako vloni; po organizační stránce zajišťují 

prod. M. Rokyta a tajemník fakulty. Pozvánku viz: 

http://omk.mff.cuni.cz/Pozvanka_2018_tisk.pdf 

 

 

Zasedání skončilo v 14:29 hodin.  

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer07.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1801.htm
http://omk.mff.cuni.cz/Pozvanka_2018_tisk.pdf
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Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

 


