
Zápis z 21. schůze kolegia děkana konané dne 6. června 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

Omluveni: 

P. Hnětynka (do 10:41), F. Chmelík, J. Kratochvíl (od 10:20), V. Kuboň, A. 

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

na část jednání P. Obdržálek, člen SKAS (od 10:46 do 12:16) 

V. Baumruk, P. Kolman. 

  

Zasedání zahájil v děkanově zastoupení prod. J. Trlifaj, v 9:01 hodin.  

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Dny UK v Itálii: KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o náplni dnů, 

jichž se zúčastnil. Stručně o nich pojednává i zpráva na univerzitním webu, viz: 

https://cuni.cz/UK-9069.html 

MFF UK se týká mj. sdělení, že italská strana nabídla podporu fakultním 

participantům projektu Juno.  

 

b) Prostředky na internacionalizaci – tzv. ukazatel D: fakulta může využít 650 tis. 

Kč. Prod. J. Trlifaj pošle kolegiu slíbený návrh na rozdělení částky a hlavně 

pravidla pro využití tohoto druhu prostředků. Prod. J. Trlifaj zdůraznil, že 

vyúčtování musí být hotové do 30. 11. 2018.  

 

c) Plošný screening spolupráce pracovišť UK se strategickými partnery (e-mail 

z RUK byl doručen 4. 6. 2018, značnému množství adresátů): s cílem maximálně 

zmírnit dopad na administrativu, navrhl prod. J. Trlifaj, aby fakultní digitální 

formulář vyúčtování cestovního příkazu byl doplněn o položku zachycující 

případný kontakt cestovatele se strategickým partnerem. Údaj by byl dostupný pro 

OVZS, které by pak za fakultu shromážděné údaje poskytlo rektorátu UK.  Dr. P. 

Zakouřil, jehož prod. J. Trlifaj v této záležitosti předběžně oslovil, neviděl pro 

uskutečnění návrhu žádné technické překážky. Definitivně bude vyřešeno na 

příštím kolegiu.  

 

d) Fulbright Distinguished Chair: ke zvážení je jediná přihláška, prod. J. Trlifaj jedná 

se sekčními proděkany.  

 

e) OP VVV – projekt visiting professors: prod. J. Trlifaj sdělil, že se podařilo uvést 

výši mzdy pro hostující profesory na ministerstvem slíbenou úroveň, takže sekce 

nemusí mzdu dorovnávat ze svého rozpočtu. Dne 15. 6. 2018 se bude konat 

schůzka k dalšímu kolu výběrového řízení na přijetí hostujících profesorů v rámci 

projektu OP VVV. 

 

f) Prod. J. Trlifaj informoval o svém jednání s pror. A. Gerlochem ohledně CHRES. 

Distribuci podpisů členů komise na samostatné stránky pror. A. Gerloch zamítl, 

originální podpisy členů habilitační nebo hodnoticí komise musejí být všechny na 

jednom listu.  

 

https://cuni.cz/UK-9069.html


Kolegium děkana MFF UK dne 6. 6. 2018 
 
 
 

2 

 

g) Žádost prof. M. Tichého o zaplacení příspěvku za členství v asociaci podporující 

termonukleární fyziku (jde o 750 EUR) postoupí prod. J. Trlifaj  proděkanovi pro 

fyzikální sekci.   

 

h) Fakultní postdocs: návrhy shromažďuje OVZS.  

 

i) Univerzitní postdocs: po určitém vyjednávání připustila na OVZS aktuálně 

přítomná pracovnice, že za fakultu byla navržena tři témata (poslali je doc. J. 

Pšenčík, dr. M. Hladík a prof. J. Málek).  

 

j) Subpanely KHV: dva fakultní návrhy (doc. I. Matolínová a prof. J. Trlifaj) byly 

vřazeny do univerzitní nominace a odeslány k dalšímu posouzení. 

 

k) Soutěž Česká hlava: interní termín OVZS vyprší 12. 6. 2018. 

 

l) Soutěž GAČR EXPRO: vyhlášena, interní termín OVZS: 20. 6. 2018, termín pro 

GAČR: 28. 6. 2018. 

 

Prod. M. Vlach 

m) Den pro Zdeňka Hedrlína: vzpomínková akce proběhla dne 1. června 2018, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-06-hedrlin/ 

        Vzpomínku odvysílal také ČRo Plus.  

 

Prod. V. Baumruk 

n) Studentská vědecká konference ve fyzice – podrobněji na webu, viz: 

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

 

Prod. M. Rokyta 

o) SVOČ v matematice a informatice (19. ročník, květen 2018 v Košicích): 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-06-svoc/ 

 

p) Matematická olympiáda: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-06-mo/ 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Shrnutí jarního kola soutěže o SFG: bylo podáno celkem 55 návrhů, z toho 49 

fyzikálních, 3 informatické a 3 matematické (z toho 1 musel být zamítnut, neboť 

jej podal doktorand). Komise pro studentské granty bude tedy hodnotit celkem 54 

žádostí. Sejde k tomu dne 18. 6. 2018, její doporučení předloží prod. F. Chmelík 

kolegiu na zasedání 20. 6. 2018.  

 

b) Přehled cen udělených studentům a absolventům MFF UK v roce 2017, převzatý 

z přípisu pror. M. Králíčkové:  

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy: Mgr. Matej Moravčík a Mgr. 

Martin Schmid. 

Cena Josefa Hlávky: Mgr. Martin Balko, Ph.D. 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-06-hedrlin/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-05-cssvkf/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-06-svoc/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-06-mo/
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Cena Prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů: 

Mgr. Lukáš Vejmelka. 

Mimořádná cena rektora: kolektiv organizátorů korespondenčních seminářů a 

soutěží. 

Jediný neúspěch se svými nominacemi fakulta zaznamenala v případě návrhu na 

cenu Prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského. 

 

c) Cena Františka Lista za zásluhy o rozvoj a popularizaci technické normalizace – 

informaci poslal generální ředitel České agentury pro standardizaci: pro studenty 

MFF UK se nehodí. 

 

d) SIS – doc. Š. Holub a doc. J. Žemlička si před časem oprávněně stěžovali, že SIS 

uvádí chybně studijní obor, který absolvovali.  Prod. F. Chmelík nechal záležitost 

prověřit. Mgr. P. Jedelský zjistil, že problém pramení na MŠMT a je důsledkem 

přejmenování oborů (pro tzv. blízké obory byl zaveden stejný kód). Fakulta nemá 

nástroj, kterým by mohla údaj opravit. Děkan doporučil, aby prod. F. Chmelík na 

věc upozornil pror. M. Králíčkovou, neboť ta by mohla jako členka vedení 

univerzity žádat na ministerstvu nápravu.  

 

Prod. V. Kuboň 

e) RUK poslal rozhodnutí o udělení institucionální akreditace, jehož výroková část I. 

již nabyla účinnosti. Prod. V. Kuboň předložil ke schválení VR MFF UK návrh 

studijních plánů doktorského studia a studijních plánů Bioinformatiky (Bc. a 

NavMgr.). Uvědomil kolegium o tom, že při kontrole podkladů byly v několika 

případech zjištěny nedostatky v naplnění požadavků na garanty; operativním 

jednáním se je podařilo odstranit, ve dvou případech navrhl smířit se s důsledkem 

v podobě udělení akreditace jen na pět let.   

 

f) Prod. V. Kuboň předložil, po konzultaci s vedoucí STUD, s Mgr. P. Jedelským a 

s prod. F. Chmelíkem, návrh na změnu Směrnice děkana č. 6/2018, opatření 

k harmonogramu akademického roku 2018/2019. Kolegium návrh po diskusi 

nepřijalo.  

 

g) Digitalizace SZZ: prod. V. Kuboň přečetl kolegiu podstatné výňatky z e-mailů 

Mgr. P. Jedelského.   

 

h) Termín pro podávání přihlášek ke stejnému typu studia - čili i ke studiu 

v anglickém jazyce - musí být stejný, a proto se prod. V. Kuboň a doc. P. Kolman 

dohodli na kompromisním termínu, totiž přijímat přihlášky do konce dubna. 

Kolegium jejich doporučení akceptovalo.   

 

Prod. M. Rokyta 

i) Odměňování školitelů: 1. 10. 2018 vstoupí v platnost Opatření rektora č. 20/2018, 

viz:  

https://cuni.cz/UK-9065.html,  

Proběhla elektronická rozprava mezi několika členy KD, soustředila se na definici 

doby studia doktorandů, nutnou pro vznik nároku na odměnu školiteli. Prod. F. 

Chmelík se ve věci výkladu formulace obrátil na příslušný odbor RUK.  

Stalo se po KD:  

https://cuni.cz/UK-9065.html
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Otázka prod. F. Chmelíka: Je výrok možno chápat tak, že nárok na odměnu 

vznikne, pokud doba studia stanovená dle OR byla minimálně 1 den a maximálně 

standardní doba studia navýšená maximálně o 365 dní včetně?  

Odpověď z RUK: Je to přesně jak popisujete. Pracujeme na návodu a aktualizaci 

současné metodiky. Změna bude platit až pro poslední čtvrtletí tohoto roku. 

Upozornil bych, že od předchozí novely se do odstudované doby stále počítá 

neúspěšné studium téhož studijního programu. Pokud však student absolvuje 

v prvním roce i při tomto pravidle, náleží školiteli náležitá odměna. Stále je 

případně možné využívat žádostí o výjimky. 

 

Tajemník fakulty 

j) Tajemník požádal zástupce SKAS a sekční proděkany, aby mu navrhli, které dvě 

přednášky by měly být v zimním semestru akademického roku 2018/2019 

natočeny. T: do 30. 6. 2018. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Elektronická spisová služba - implementace na MFF UK započne v letních 

měsících. Dne 25. 5. 2018 se uskutečnilo úvodní setkání vedoucích oddělení 

děkanátu se zástupci ÚVT UK a firmy T-mapy. Nejdříve bude podchycen rozsah 

a druhy poštovních zásilek zpracovávaných na děkanátu. Pracovnice podatelny a 

vedoucí oddělení děkanátu se seznámí s novými postupy podmiňujícími budoucí 

využívání ESS. Funkcí koordinátora ESS byla na fakultě pověřena Bc. Žaneta 

Floriánová. 

 

b) RUK nabídl fakultě možnost vyměnit část finančního příspěvku na vzdělání za 

prostředky investiční. Tajemník požádal sekční proděkany, aby své případné 

požadavky nahlásili vedoucí hospodářského oddělení do 20. 6. 2018. 

 

c) Metropolitní plán hl. m. Prahy: prorektor pro rozvoj UK zaslal fakultám 

dokumentaci s požadavkem, aby v termínu do 30. 6. 2018 zaslaly své připomínky.  

MFF UK vznese připomínku k záměru výstavby dopravního tunelu pod 

Karlovem, a to kvůli možnému negativnímu vlivu na kvalitu fungování 

fyzikálních přístrojů a aparatur umístěných v budovách Ke Karlovu 3 a 5. 

 

d) Modul „Žádanky - likvidační listy“: v roce 2017 schválilo vedení fakulty pořízení 

uvedeného modulu a ten byl v závěru téhož roku implementován. Jako přípravná 

fáze byly ze všech pracovišť fakulty shromážděny podpisové vzory pracovníků 

odpovědných za nakládání s prostředky (správci rozpočtů a příkazci operací). 

V období měsíců ledna až května 2018 byl systém vyzkoušen na děkanátu a 

v Knihovně, v průběhu května také prvně na jednom z akademických pracovišť, 

a sice na Katedře fyziky povrchů a plazmatu. Pracovní skupina složená 

z tajemníka fakulty, vedoucí HO a dr. P. Zakouřila se rozhodla navrhnout vedení 

fakulty, aby používání modulu bylo rozšířeno ve všech sekcích. Po diskusi, ve 

které zazněly obavy z dalšího zatížení akademických pracovišť bezprostředně po 

náročné práci na akreditačních materiálech a po zavedení nové metody pro 

aplikaci mzdového předpisu, KD návrh neschválilo. Doporučilo, aby sekční 



Kolegium děkana MFF UK dne 6. 6. 2018 
 
 
 

5 

 

proděkani pro matematickou a pro informatickou sekci navrhli tajemníkovi 

k otestování modulu po jednom vybraném pracovišti. Jako optimální termín pro 

plošné zavedení modulu na celé fakultě kolegium doporučilo  únor/březen 2019. 

 

e) Dne 26. 6. 2018 pořádá FJFI ČVUT „Jaderný parník“. Na akci jsou tradičně zváni 

i zaměstnanci MFF UK, obvykle v počtu do 30 osob. Organizátoři pošlou 

podrobnosti v průběhu následujících dnů. 

Stalo se po KD: Tajemník obeslal kolegium děkana a pracoviště fakulty 

pozvánkou na plavbu a konkrétními pokyny pořadatele.  

 

f) Dne 25. 6. 2018 se koná „Setkání zaměstnanců a doktorandů v Troji“.  Pozvánka 

byla zaslána na všechny útvary fakulty dne 4. 6. 2018. Viz: 

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

 

g) Kolegium schválilo tyto pronájmy/zapůjčení prostor: 

i) Refektář dne 26. 6. 2018 od 17 do 20 hodin, pro předávání cen M. Odehnala 

mladým vědeckým pracovníkům (žadatelem je prof. J. Valenta za Českou 

fyzikální společnost a Jednotu českých matematiků a fyziků): nájemné ve 

výši 1000,- Kč; 

ii) Refektář dne 6. 2. 2019 od 16 hodin a dne 7. 2. 2019 na celý den, pro JDIM 

(žadatelem je OPMK): nájemné ve výši 1000,- Kč. Posluchárny 

v malostranské budově, s výjimkou S1, S510, S517, S519. 

 

Prod. M. Vlach 

h) Prod. M. Vlach s úspěchem navrhl, aby nový formulář pro návrh mimořádné 

odměny vyžadoval podpis „příslušného“ proděkana, nikoli „sekčního“. Děkan 

také vyhověl jeho žádosti, že odměny udílené z tzv. celofakultních zdrojů (např. 

z rozvojových projektů) mohou být podepsány pouze příkazcem a příslušným 

proděkanem. Prod. M. Vlach toto rozhodnutí velmi ocenil, neboť by si podle 

svých slov nedokázal představit situaci, kdy jsou udělovány odměny za 

propagační akce ve výši stovek korun a bylo k tomu nutné zajišťovat podpisy 

několika pracovníků napříč sekcemi. 

 

Děkan 

i) Využití školného za studium v AJ: původní idea byla taková, že do centrálního 

rozpočtu se předisponuje třetina získaného školného, zbytek zůstane 

pracovišti/sekci, které výuku zajišťuje, a to především na odměny pro vyučující. 

Zatím „centrum“ spotřebuje zhruba polovinu inkasovaných prostředků, protože 

náklady na anglicky provozované studium, podle údajů HO, převyšují vybrané 

školné (zhruba řečeno, školné pokryje mzdy pracovníků děkanátu, ale nevystačí 

na propagaci a na cestovné). Děkan věc zkoumá, požádal vedoucí HO o podrobné 

podklady. Uvažuje mj. o přehodnocení další účasti reprezentantů fakulty na 

zahraničních veletrzích. Od 1. ledna 2019 nechá pro účtování školného a jeho 

využití na výuku v AJ zavést oddělený účet. Prod. M. Rokyta doporučil zaplatit 

část nákladů anglického studia z prostředků na internacionalizaci (tzv. ukazatel D) 

- to by ulevilo centru.  

 

 

 

http://omk.mff.cuni.cz/Pozvanka_2018_tisk.pdf
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba pavilonu v Troji: podle slov prod. L. Skrbka se věci hýbají kupředu a 

slušným tempem.   

 

b) Vybavení poslucháren: dne 4. 6. 2018 otevřela příslušná komise obálky 

s nabídkami dvou dodavatelů, dne 6. 6. 2018 budou nabídky vyhodnoceny a 

s úspěšnou firmou dojednán harmonogram realizace zakázky.   

 

c) Nábytek do karlínské budovy: dodavatel je vybrán. 

 

d) Výměna elektrického transformátoru na Karlově: o zakázku projevila zájem 

jediná firma. 

 

e) Výtah v Karlíně funguje, ale zatím se netěší velké důvěře, někteří zaměstnanci se 

jím bojí jezdit.  

 

f) (Navazuje na bod 4. c) zápisu z jednání KD konaného 28. 3. 2018): proděkani L. 

Skrbek, J. Sgall, J. Trlifaj, tajemník a vedoucí Knihovny prošli před zasedáním 

kolegia prostory fyzikálního oddělení Knihovny na Karlově. Pro využití na 

děkanátu by mohla být adaptována za cenu nepříliš vysokých nákladů jedna 

místnost pro dvě osoby. Rozsáhlejší řešení by už vyvolalo znatelné finanční 

investice. V diskusi nastínil děkan možnosti změn v dislokaci OVZS, STUD a 

KNIH. Prod. L. Skrbek doporučil rozhodnout teprve po zralé úvaze (finanční 

nároky na případné stavební úpravy by nebyly zanedbatelné) a koncepčně. 

Uvažované oddělení projektové podpory zatím nemusí být nutně umístěno na 

Karlově. Ostatně OFSKP sídlí v Troji.  

 

Doc. C. Matyska 

g) Parametry projektu UK do plánované ESF/ERDF výzvy OP VVV: členové KD 

vyslechli sdělení doc. C. Matysky, vedle toho měli možnost přečíst si materiál 

pror. J. Hály určený Rozšířenému kolegiu rektora UK. Po zvážení dostupných 

informací a po odhadu situace doporučil doc. C. Matyska, aby se fakulta o účast 

v případném celouniverzitním projektu neucházela.  

Prod. J. Trlifaj se dotázal na doktorské školy; děkan uvedl, že pilotní běh aktivity 

"doccourse" navržené v rámci projektu aliance 4EU, uspořádá prof. J. Nešetřil 

s finanční podporou RUK. Doc. C. Matyska připomněl, že projekty ERDF mají 

vysloveně investiční charakter.  

Na dotaz prod. M. Vlacha sdělil doc. C. Matyska, že ho doc. O. Čepek 

nekontaktoval, ani v souvislosti s NCSU.  

 

Doc. P. Hnětynka 

h) GDPR 

i) Otázek týkajících se ochrany citlivých dat a náležitého zacházení s nimi 

dostává doc. P. Hnětynka mnoho, svědomitě se na ně snaží odpovídat nebo 

je předává univerzitnímu ochránci dat. Příklady poznatků: „životopis je 

moje osobní záležitost, jestliže ji jako separátní/nezávislý soubor pošlu 

někomu, GDPR se na ni nevztahuje“; seznam osob, například seznam 
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absolventů nebo seznam zaměstnanců, bez jejich předchozího souhlasu 

zveřejnit nelze (např. ani ve výroční zprávě fakulty); GDPR se nevztahuje 

na zemřelé, a proto veřejné zmínky o nich lze činit podle starého pravidla 

„o mrtvých jen dobré“.   

ii) Zápisy z VR fakulty jsou z hlediska GDPR v pořádku, není třeba v jejich 

pojetí měnit praxi.   

iii) Tajemník přispěl svými nedávnými zkušenostmi z konzultací ohledně 

smluv. Adresát na RUK, jemuž svůj dotaz původně určil, přidal 

v následující korespondenci do kopie další soubor osob, přičemž některé 

adresy v průběhu výměny vypadly a nová přibyla, to vše bez výrazného 

(pozitivního) vlivu na vyřízení věci. Zjednodušení procesu by bylo velmi 

vítáno! 

iv) Doc. P. Hnětynka zdůraznil platnost faktu, že GDPR je především 

záležitostí UK jako právního subjektu. Za absence české právní normy platí 

příslušná evropská směrnice a příslušné opatření pana rektora.  

v) Prod. M. Rokyta získal nový vhled do problematiky, a to díky 

překladatelské práci Katedry jazykové přípravy: pracovníci KJP se pustili 

do úkolu přeložit tzv. souhlasy (souhlas s uveřejněním fotografie, 

s uvedením jména na seznamu účastníků konference, se zveřejněním 

interview atd.) z jazyka českého do jazyka anglického. Brzy dospěli 

k poznání, že české verze mají původ v anglických originálech, kol. J. M. 

Kashdan dokonce tyto anglické předlohy našel. Snad by bylo lépe použít 

rovnou ty originály … Co se týká právní čistoty dokumentů, vedoucí KJP je 

pošle prostřednictvím doc. P. Hnětynky ke kontrole Mgr. J. Jindrovi na 

RUK. Dr. M. Mareš už poslal ke kontrole souhlas vztahující se ke 

korespondenčním seminářům.  

 

i) Nový web 

i) „Tlačítka“ na nové hlavní www stránce povedou na stránky jednotlivých 

sekcí (resp. bude připraven odkaz matematika – fyzika – informatika). 

Informatická sekce přistoupí k centrálnímu redakčnímu systému, prod. V. 

Baumruk se v rámci fyzikální sekce teprve o věci dohodne; čas na 

rozhodnutí si vyhradil také prod. M. Rokyta (uvítal by sice úpravy a změny 

www stránek matematické sekce, ale to je nutno projednat). Prod. M. Vlach 

zmínil, že by bylo vhodné, aby každá sekce měla pracovníka zodpovědného 

za obsah redakčního systému. 

Momentálně probíhá instalace nového webu, další schůzka realizačního 

týmu se uskuteční za 14 dní, kdy se předpokládá dokončení instalace a kdy 

snad bude možné paralelní užívání obou webů – stávajícího i nově 

instalovaného. Za ideálního stavu by v červenci mohl být „starý“ web 

odpojen. Doc. P. Hnětynka promítl kolegiu ukázku, jak by mělo vypadat 

menu. Doc. C. Matyska doporučil, aby OVZS aktualizovalo své www-

stránky, zejména informace o habilitačním řízení a řízení ke jmenování 

profesorem si to zasluhují. Prod. J. Trlifaj k tomu uvedl, že čeká právě na 

nový web. Děkan požádal doc. P. Hnětynku o stanovisko, zda závazné 

pokyny obsažené ve Směrnici děkana č. 1/2016 nejsou v rozporu s ochranou 

citlivých údajů (vyžadování osobních dat od potenciálních zaměstnanců). 
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j) Pokyny univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů: na webu je 

zveřejněný Pokyn č. 1 - Hlášení ztráty zařízení, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9092.html 

         Vyplývá z něj, že např. ztrátu notebooku je nutné hlásit také na gdpr@cuni.cz. 

  

Prod. M. Vlach 

k) Firemní spolupráce a smluvní ujednání psaná v angličtině: prod. M. Vlach má tip 

na odborníka znalého angličtiny i práva, spolupráce je oboustranně otevřená. 

CPPT uvažuje o uspořádání semináře/školení v právním minimu pro oblast 

transferu poznatků a technologií. Dále nevylučuje vypracovat interní dokument 

o lhůtách, včetně termínu pro stanovisko CPPT k návrhům smluv zaslaným od 

fakult. Děkan tedy doporučil vyčkat slíbených aktivit CPPT a tehdy, až k tomu 

bude přirozený důvod, pověřit vytipovaného kolegu úkolem pro OFSKP. 

 

l) Partnerský firemní program 

i)   Smlouva s firmou Microsoft se odesilateli z Irska údajně vrátila jako v Praze 

nedoručitelná.   

ii)   Microsoft podruhé, tentokrát hlavně ve vztahu k CPPT: na 18. 6. 2018 

připravuje pro MFF UK a PřF UK seminář o cloudových službách. Pozvánka 

má být k dispozici v příštím týdnu. Prod. F. Chmelík vyhověl prosbě prod. M. 

Vlacha a přislíbil nechat pozvánku rozeslat doktorandům cestou studijního 

oddělení.   

iii)   Spolupráce s ČSOB - platnost stávající smlouvy o partnerství končí 7. 6. 

2018, prod. M. Vlach hledá kontakt kvůli zjištění, zda banka má zájem 

s fakultou ve spolupráci pokračovat. Pomoc přislíbil děkan.   

iv)    Společnost InMeteo uzavřela s fakultou smlouvu o partnerství. Více zde: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1161-inmeteo-se-stava-partnerem-

matfyzu?utm_source=homepage&utm_medium=rss 

v)   Firma Leancat - startovní partner: smlouva je podepsaná, základní informace 

na webu, viz: 

https://www.matfyz.cz/stranky/89-leancat 

vi)    Na dobré cestě je jednání s další společností, která uvažuje o navázání 

startovního partnerství s MFF UK.  

 

Prod. M. Rokyta 

m) V karlínské budově fakulty instaluje firma HQS pokrytí celkem 38 AP, což by 

mělo výrazně zlepšit dostupnost a spolehlivost digitálního signálu/připojení k síti 

Eduroam. Dodávka je hrazena z prostředků rozvojového projektu řešeného doc. P. 

Svobodou.  

 

P. Obdržálek 

n) Od 5. 6. 2018 stojí v malostranské budově automat na bagety, P. Obdržálek za to 

vyjádřil vedení fakulty poděkování. Prod. J. Sgall informaci doplnil tím, že 7. 6. 

2018 bude zapojen počítač na karty pro používání automatu. Na děkanovu otázku 

stran pítek sdělil P. Obdržálek, že žádné novinky zatím nemá; momentálně je 

pohlcen přípravami Robotického dne, teprve po skončení jmenované propagační 

akce bude opět pokračovat ve vyhledávání vhodného dodavatele pítek.   

 

 

https://www.cuni.cz/UK-9092.html
mailto:gdpr@cuni.cz
https://www.matfyz.cz/clanky/1161-inmeteo-se-stava-partnerem-matfyzu?utm_source=homepage&utm_medium=rss
https://www.matfyz.cz/clanky/1161-inmeteo-se-stava-partnerem-matfyzu?utm_source=homepage&utm_medium=rss
https://www.matfyz.cz/stranky/89-leancat
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Rokyta 

a) Kolegium schválilo návrh na udělení stříbrné fakultní pamětní medaile jubilantovi 

z matematické sekce, za jeho přínos matematické statistice, celoživotní obětavou 

práci pro MFF UK a za velice aktivní práci i pro tuzemskou i mezinárodní 

statistickou komunitu. Medaili předá děkan fakulty na zasedání VR MFF UK dne 

3. října 2018.  

 

b) Prod. M. Rokyta odevzdal zápisy s doporučením komise pro výběrové řízení na 

obsazení míst „postdok“ v matematické sekci (termín pro přihlášky vypršel dne 

4. 6. 2018). 

 

 

6. PROPAGACE  

 

Prod. M. Vlach  

a) Jeden den s informatikou a matematikou (JDIM) je naplánovaný na 7. února 2019.  

 

b) Jeden den s fyzikou (JDF): prod. M. Vlach požádal, aby v den konání této 

propagační akce byla zrušena výuka na Karlově (do 12:20 hodin, v posluchárnách 

M1, M2, F1, F2) a v Troji (od 11:30 hodin, v posluchárnách T1 a T2). Kolegium 

zrušení výuky schválilo. Pro uspořádání JDF se rýsuje termín 7. března 2019.  

 

c) Fakultní školy - o napsání textu dodatku ke stávajícím smlouvám, zachycujícího 

prodloužení smlouvy a zřízení nástěnky pro fakultní informace, požádá prod. M. 

Vlach fakultní právničku přímo. Setkat se s řediteli Fakultních škol plánuje prod. 

M. Vlach při Dnu otevřených dveří.  

 

d) Rotunda sv. Václava 

i) V pořadech ČT Toulavá kamera a Sama doma a dále v ČRo Plus byly 

odvysílány příspěvky věnované rotundě. Více na webu, viz: 

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

ii) Na portálu NPÚ a na portálu organizace PROPAMÁTKY bude uveřejněn 

rozhovor s děkanem MFF UK.  

iii) Připravuje se rozsáhlý článek do časopisu Reportér (čtení na léto). 

iv) Vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka sklidil za své vedení exkursí do rotundy 

mnoho díků od zahraničních návštěvníků, např. od hostů z University of 

Colorado at Boulder. 

v) Zaměstnanci fakulty dostanou příležitost navštívit svatováclavskou rotundu 

dne 28. září 2018.  

 

e) JČMF – soutěž pořádaná na podporu akcí pro studenty a mladé kolegy pro rok 

2018: z fakulty odešlo několik žádostí. 

 

f) OPMK odevzdalo na MŠMT žádosti o finanční dotaci na podporu soutěží a 

přehlídek. V souvislosti s akcemi FYKOSÍ Fyziklání a Fyziklání online proděkani 

M. Vlach a V. Baumruk oficiálně uvolnili Ing. M. Dobroňovou z tzv. Ústřední 

komise, neboť k 31. 12. 2017 skončil na fakultě její pracovní poměr.  

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


Kolegium děkana MFF UK dne 6. 6. 2018 
 
 
 

10 

 

 

g) Nakladatelství Matfyzpress vydalo v Edici popularizace knihu autora Emila 

Caldy  Recese poeticko-(ne)vědecké, viz: 

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/181-recese-poeticko-nevedecke.html 

          

P. Obdržálek, zástupce SKAS, 

pozval všechny přítomné na Robotický den; akce se uskuteční v Kongresovém 

centru Praha v sobotu 9. června 2018.  

  

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Informace ze zasedání RKR konaného dne 4. 6. 2018 i podklady k jednání RKR 

poskytl děkan celému kolegiu písemně. V komentáři na zasedání vypíchl několik 

bodů. 

i) Připomínky k výroční zprávě UK může uplatnit rovnou kterýkoliv člen KD. 

ii) Základní principy personální politiky na UK: podněty a připomínky 

k materiálu předloženému na RKR dne 4. 6. 2018 lze poslat kvestorce UK 

do 8. 6. 2018. Podle mínění děkana by kariérní řád měl stanovit hranici pro 

odchod do penze; dokument ovšem uvádí, že univerzita nebude nikoho 

diskriminovat kvůli věku. 

iii) Děkan uvítal iniciativu prod. J. Trlifaje, který se nabídl formulovat 

připomínky k reakci vedení UK na mezinárodní hodnocení školy. Prod. J. 

Trlifaj požádal členy KD, aby mu poslali, mají-li nějaké, připomínky do 

pátku. 

Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj odeslal v předepsaném termínu připomínky 

k naplňování hlavních doporučení hodnotitelů v rámci mezinárodního 

hodnocení Univerzity Karlovy experty Institutional Evaluation Programme. 

Text poskytl kolegiu děkana.  

 

b) Výnosy děkana a tajemníka (čistka) - pokračování: kolegium schválilo návrh na 

zrušení vybraných dislokačních výnosů, jak jej písemně předložil tajemník 

fakulty.   

 

c) Návrh dílčí změny přílohy č. 3 Statutu UK je vyvolán pořízením nových insignií 

FSV UK. Vedení fakulty nemělo k návrhu žádné připomínky. 

 

 

Zasedání skončilo v 13:20 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/181-recese-poeticko-nevedecke.html

