
 

 

Zápis z 22. schůze kolegia děkana konané dne 20. června 2018 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

 

Omluven: 

V. Baumruk (do 11:55), P. Hnětynka (do 11:58), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. 

Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta (od 9:50), J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, 

M. Vlach; j. h. P. Schmidtová, členka SKAS (od 10:40 do 12:58). 

P. Kolman. 

  

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Evropský komisař Carlos Moedas dne 13. 6. 2018 v budově AVČR informoval 

o programu Horizon Europe, který v letech 2021-2027 naváže na stávající H2020. 

Rozpočet bude cca 100 mld. eur, podstatně zvýšená má být podpora pro ERC, 

dvojnásobná podpora pro teaming a twinning mezi institucemi vyspělých a méně 

vyspělých zemí EU (ČR náleží do té druhé kategorie). Novinka: kofinancování ze 

strukturních fondů (např. pro uplatnění nové ERC quality seal).  

 

b) U příležitosti vydání českého překladu knihy prof. P. B. Ruffiniho Věda 

a diplomacie uspořádal dne 12. 6. 2018 vědecký atašé francouzské ambasády M. 

Wellhoff v Denisově institutu diskusi o roli vědeckých diplomatů. Bývalá 

předsedkyně TAČR Ing. R. Bízková prosazovala, bez většího ohlasu mezi 

přítomnými odborníky, rychlé vytvoření většího počtu takových diplomatických 

míst s cílem, aby tito diplomaté přilákali do ČR kvalifikované zahraniční vědce, 

kteří naplní nevyužité vědecko-technické kapacity staveb vzniklých za 

podpory operačních programů. 

 

c) Informace z porady proděkanů pro zahraniční styky 

i) Iniciativa prezidenta E. Macrona: během zhruba pěti let vzniknou desítky 

sítí evropských univerzit s mnohem masivnější finanční podporou pro 

studenty, než dává Erasmus+  (např. Francie i Německo přispějí po 100 mil. 

eur), a s funkčním systémem pro joint degree. Vedení UK vsadilo vše na síť 

4EU, účast univerzity v jiné síti momentálně nepodpoří. Dne 28. 6. 2018 se 

sejdou v Praze rektoři univerzit 4EU. Univerzita Karlova je aktuálně 

žádána, aby jednala s vládou v ČR o finanční podpoře. V první etapě bude 

MFF UK participovat tříměsíční doktorandskou školou prof. J. Nešetřila 

(s celkovým rozpočtem 750 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč bude hrazeno 

z prostředků RUK).  

ii) Strategická partnerství (15 univerzit): ukázalo se, že anglický formulář, 

poslaný Ing. Z. Hockovou, ředitelkou nově vzniklého Centra strategických 

partnerství, je určen jen pro návrhy nových témat (termín: 20. 7. 2018); 

existující témata/styky zpracuje pro zprávu, žádanou rektorátem, OVZS, 

přičemž využije údajů z cestovních příkazů pracovníků fakulty. Se 

strategickými partnery existuje řada bilaterálních fondů pro financování 
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spolupráce, ale MFF UK, na rozdíl od např. PřF UK, využívá tyto zdroje 

minimálně.  

iii) Nový fond RUK pro podporu internacionalizace studentů: v jarním kole 

MFF UK uspěla (z 16 letních škol bude částečně financováno 9, z toho 

3 pořádá MFF UK). Další kolo soutěže na získání financí z tohoto zdroje 

bude vyhlášeno v říjnu. 

iv) Výroční setkání Alumni Humboldt Stiftung se bude letos konat na 

Univerzitě Karlově a bude doprovázeno konferencí Humboldt Bridge 

Builder (Vlastenenecký sál Karolina, 29. - 30. 11. 2018).  

 

d) Internacionalizace habilitačních a jmenovacích řízení na MFF UK narazila podle 

mínění prod. J. Trlifaje na novou překážku: komise by měly konstatovat, že 

uchazeč vyhovuje Doporučeným hlediskům UK i Profilu stanovenému nedávno 

vědeckou radou fakulty, jenže oba tyto dokumenty existují jen v češtině. Překlad 

Profilu zajistí prod. J. Trlifaj vlastními silami, na překlad univerzitních požadavků 

se dotáže pror. A. Gerlocha.  

Stalo se po KD: Překlad Profilu schválila VR MFF UK na zasedání 3. 10. 2018. 

 

e) Aktivita společnosti ILA na MFF UK: podle sdělení Mgr. A. Jiroudkové je řešení 

věci zcela v kompetenci fakult, RUK nemá s touto aktivitou nic společného, 

pouze vybral společnosti ILA a Grant-garant v soutěži. Prod. J. Trlifaj doporučil 

omezit školení ILA na sekce, tj. zhruba na tři školení na fakultě za rok. Napíše 

v tomto smyslu vedoucím pracovišť a kopii pošle na vědomí sekčním 

proděkanům.  

 

f) Prod. J. Trlifaj odeslal pror. R. Wildové k termínu 11. 6. 2016 zásadní připomínky 

k materiálu Naplňování hlavních doporučení hodnotitelů v rámci mezinárodního 

hodnocení Univerzity Karlovy experty Institutional Evaluation Programme, 

předloženému fakultám na RKR dne 4. 6. 2018. Materiál reaguje na Evaluation 

Report IEP z července 2017. Prod. V. Baumruk se v této souvislosti dotázal na 

osud vlajkových lodí vědy na UK. Podle informací prod. J. Trlifaje se idea vedení 

univerzity použít pro hodnocení metody tzv. vlajkové lodi neosvědčila, resp. 

mezinárodní komise neuznala způsob prokazování excelence vědeckých výsledků 

touto formou. K dalšímu (druhému) stupni hodnocení ze strany mezinárodní 

komise patrně dojde v jiné personální skladbě komise, věcí se měla zaobírat Rada 

pro vnitřní hodnocení.  

 

g) Prostředky na internacionalizaci – tzv. ukazatel D (navazuje na bod 1. b) zápisu 

z 6. 6. 2018): po diskusi KD souhlasilo, že prostředky budou využity hlavně na 

financování účasti pracovníků fakulty propagujících fakultní anglické studium a 

na cestovné v rámci mezinárodních kolaborací fyzikální sekce (ÚČJF), sekce 

matematická a informatická nemají o tyto menší částky na cestovné zájem, pro 

administrativní náročnost účtování.    

 

h) Dohoda o hostování – způsob vyřizování: prod. M. Rokyta uvedl, že praktická 

zkušenost přinejmenším jednoho pracovníka matematické sekce se liší od sdělení 

prod. J. Trlifaje potažmo vedoucí OVZS. 
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Prod. M. Vlach 

i) Z iniciativy vedoucího Knihovny MFF UK vznikl námět na pamětní medaili, 

případně poštovní známku. Medaile by měla stejný revers, kdežto avers by se 

měnil v závislosti na příležitosti, ke které by se medaile razila. Jako první by 

Mgr. J. Kuča chtěl na medaili připomenout 140 let od narození profesora 

Františka Závišky. Jako další motiv se nabízí svatováclavská rotunda. Kolegium 

nemělo námitky, Z: OPMK ve spolupráci s vedoucím Knihovny MFF UK.  

 

j) V roce 2022 si MFF UK připomene 70 let svého trvání. Prod. M. Vlach předestřel 

návrh vydat při této příležitosti poštovní známku nebo nechat vyrazit pamětní 

minci. Podle děkanova mínění je málo reálné prosadit emisi známky České pošty.  

 

k) Přírodovědecká fakulta UK připravuje oslavu 100. výročí svého založení (mj. 

slavnost v Karolinu dne 24. 6. 2020). MFF UK by mohla na akci participovat, Z: 

prod. M. Vlach.  

 

Děkan 

l) Prof. Eva Hajičová obdržela prestižní Cenu Antonia Zampolliho, viz: 

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

 

m) Na program zasedání VR UK dne 28. 6. 2018 je zařazen návrh fakulty na udělení 

čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. F. de Boerovi. Děkana fakulty při 

této příležitosti zastoupí prod. L. Skrbek. 

Stalo se po KD: Návrh byl schválen, předběžný termín slavnostního zasedání, na 

kterém bude čestná vědecká hodnost předána, je úterý 16. října 2018. 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Jarní kolo soutěže o SFG - materiály od Komise pro studentské granty poskytl 

prod. F. Chmelík celému kolegiu e-mailem. Návrhy mají vysokou kvalitu, pouze 

čtyři případy vyžadují doplnění nebo vysvětlení; zajistí prod. F. Chmelík. 

S výjimkou těchto čtyř žádostí komise doporučila vyplatit stipendium po 8.000,- 

Kč a kolegium toto doporučení akceptovalo.  

b) Soustředění studentů 1. ročníku na Albeři 

i) Vedoucí KTV navrhl do role vedoucího letošního albeřského soustředění 

PhDr. Marka Paulíka. Kolegium s návrhem souhlasilo. Dr. M. Paulík tak 

nahradí Mgr. J. Schwarzera, který odchází z MFF UK.   

ii) Vedoucí KTV sdělil, že díky dohodě s ostatními vedoucími kateder tělesné 

výchovy UK by mohla fakulta uspořádat své tradiční soustředění na Albeři 

jak v roce 2019, tak 2020. Děkan přijal toto sdělení jako výborné.  

 

c) Prod. F. Chmelík informoval, že rozhodnutí o udělení tzv. vyrovnávacích stipendií 

jsou připravena, stipendia budou vyplacena v nejbližším čili červencovém 

termínu. Zásluhu na tom má obětavá práce Mgr. P. Jedelského.  

 

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-06-zampolli/
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Prod. J. Trlifaj 

d) KD vzalo na vědomí informaci o vyřešení situace, která nastala v souvislosti 

s rozesláním elektronické pozvánky na konferencí QUAERE studentům fakulty. 

Díky bdělosti SKAS a důkladnosti prod. J. Trlifaje, s jakou v zastoupení děkana 

prověřil informace v pozvánce obsažené, byla záležitost uvedena na pravou míru.  

 

Prod. V. Kuboň 

e) Návrh smlouvy o spolupráci ve výuce matematiky pro NCSU poskytl prod. V. 

Kuboň kolegiu e-mailem, současně ho poslal ke kontrole právníkovi. Prod. V. 

Kuboň připraví a děkanovi ke konečnému schválení pošle text modifikovaný ve 

smyslu připomínek KD.  

Stalo se po KD: Děkan smlouvu podepsal dne 18. 7. 2018. 

 

f) Úprava opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019: návrh a 

zdůvodňující komentář poslal prod. V. Kuboň e-mailem. Po diskusi kolegium 

návrh tichým souhlasem schválilo.   

Stalo se po KD: Děkan vydal Směrnici děkana č. 9/2018, opatření 

k harmonogramu akademického roku 2018/2019, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer09.htm 

 

g) Elektronizace SZZ: prod. V. Kuboň uvedl, že probíhající testování vzbuzuje 

naději, že úplnou digitalizaci podle požadavku vedení UK se na fakultě zavést 

podaří. Prod. M. Rokyta sdělil vlastní zkušenosti získané tím, že s Mgr. P. 

Jedelským prošel celý proces státní závěrečné zkoušky. Technické nedostatky při 

digitalizaci lze odstranit, ale vyvstala otázka spojená s podpisováním závěrečného 

protokolu. Systémový programátor se domnívá, že dostačující je podpis předsedy 

komise. Prod. F. Chmelík citoval ze studijního a zkušebního řádu; ten ukládá, že 

protokol musejí podepsat všichni přítomní examinátoři. Děkan požádal studijní 

proděkany, aby náležitě instruovali Mgr. P. Jedelského.  

 

h) Akreditace: dne 6. 6. 2018 schválila vědecká rada fakulty studijní plány. 

Personální dotazníky nebyly úplné, prod. V. Kuboň je v současné době kontroluje 

a zjistí-li nedostatky, obrátí se na příslušné garanty. Pak materiály postoupí na 

RUK.   

 

i) Astronomický ústav AV ČR navrhl uzavřít novou dohodu s MFF UK o společném 

zajištění výchovy doktorandů. Děkan ji předal prod. V. Kuboňovi a požádal ho, 

aby pro albeřské zasedání KD připravil návrh strategie fakulty vztahující se ke 

spolupráci fakulty s ústavy Akademie obecně za situace, kdy byla v květnu t. r. 

podepsána smlouva mezi Univerzitou Karlovou a AV ČR.  

 

j) Děkan se obrátil na přítomnou reprezentantku SKAS, a to kvůli stížnosti doc. H. 

Valentové na zápis SKAS, který stěžovatelka vnímá jako pomluvu své osoby. P. 

Schmidtová sdělila, že SKAS záležitost řeší a hledá způsob, jak si doc. H. 

Valentovou usmířit. Provést změnu ve schváleném znění zápisu ale nepovažuje 

SKAS za možné.  

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer09.htm
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Prod. M. Vlach 

k) Kursy U3V: dva kurzy by se mohly uskutečňovat ve Vlašimi, od října 2018. Jde 

o kurzy přednášené dr. P. Surynkovou a prof. J. Bednářem. Organizační stránku 

věci musí na STUD dojednat dr. J. Kašpar, CSc.   

 

l) Vítejte na Matfyzu (prezentační elektronický leták, který připravilo OPMK) bylo 

zásluhou studijního oddělení rozesláno všem studentům přijatým do 1. ročníku 

bakalářského studia; prod. M. Vlach poděkoval za spolupráci vedoucí STUD dr. 

D. Macharové. 

 

m) KD vzalo na vědomí informaci o aktivitách, které některé z konkurenčních 

vysokých škol používají s cílem získat studenty. Prod. M. Vlach navrhl zamyslet 

se nad koncepcí přijímacího řízení na MFF UK, zejména s ohledem na studenty, 

kteří si úspěšně podali přihlášku na více fakult a rozhodují se mezi nimi (náhradní 

termín pro podávání přihlášek? Termín pro zápis ke studiu už v červnu a pak 

případně ještě termín náhradní?). Prod. F. Chmelík vyhodnotí náročnost 

administrativního procesu za situace, že by fakulta přistoupila k náhradnímu 

termínu pro přihlášky, a hlavně jeho efektivnost. Děkan uvedl, že ve srovnání 

s počtem studentů v roce 2015 má nyní má fakulta zhruba 90 % tohoto stavu; 

hlubší pokles by měl finanční dopad na fakultní rozpočet. 

 

n) Prod. J. Sgall informoval, že se kolegium informatické sekce, podobně jako 

kolegium sekce matematické, přiklonilo k přijetí systému motivačních odměn 

doktorandům formou mimořádného stipendia ve výši 30 tis. Kč za dokončení 

studia nejpozději v 5. ročníku. Doc. M. Lopatková prověřila, že to je lege artis.  

 

o) Tajemník fakulty připomněl, že stále nedostal od SKAS návrh přednášky, která by 

měla být v příštím semestru nafilmována. Přítomná členka SKAS sdělila, že 

 o věci proběhla ve SKAS e-mailová konverzace. 

 

p) Přítomná členka SKAS se dotázala na způsob vyřízení záležitosti zahraničního 

uchazeče o studium, ve které intervenovala předsedkyně SKAS (vlivem okolností, 

na nichž nesl podstatný podíl, se uchazeč nedostavil k osobnímu pohovoru - 

nestihl si vyřídit vízum - a nebyl proto přijat). Prod. F. Chmelík sdělil, že 

v konkrétním případě se angažuje doc. P. Kolman (prod. F. Chmelík seznámí 

Studentskou komoru AS s jeho vyjádřením) a že obecně budou podmínky 

přijímacího řízení příští akademický rok upraveny tak, aby se situace 

neopakovala.  

Stalo se po KD: Po podrobném vyhodnocení situace, zejména termínů důležitých 

pro přijímací řízení, byl shledáno, že student se při vyřizování potřebných formalit 

dostal do časové tísně, byť přihlášku podal ještě v řádném termínu. Jeho odvolání 

proti nepřijetí bylo pak autoremedurou vyhověno. 
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium schválilo tyto rozpočtové úpravy: 

Odkud Kam Částka  

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky Úprava bude  

provedena dne  

RUK 100-01/100PROV 269 007 NIV podpora 

internacionalizace 

22. 6. 2018 

RUK 723-01/INTER 61365 NIV podpora 

internacionalizace 

22. 6. 2018 

RUK 723-01/INTER 69 628 NIV podpora 

internacionalizace 

22. 6. 2018 

RUK 723-01/INTER 250 000 NIV podpora 

internacionalizace 

22. 6. 2018 

RUK 207-01/LCT 278 000 NIV mezinárodní studijní 

programy 

22. 6. 2018 

 

b) Rektorát UK požádal fakultu o vzájemnou výměnu prostředků ve výši 15mil. Kč. 

Rektorát poskytne část institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace a fakulta poskytne část příspěvku na vzdělávací 

a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační a další tvůrčí činnost ve stejné 

výši. Kolegium děkana tuto výměnu schválilo. 

c) FJFI ČVUT pořádá 26. 6. 2018 akci „Jaderný parník“. Uzávěrka přihlášek pro 

zájemce z MFF UK je 21. 6. 2018, ke dni 20. 6. 2018 je přihlášeno 18 dospělých 

a 6 dětí. 

 

d) Pronájmy/zapůjčení prostor 

i)     Doc. J. Dolejší organizuje přednášku prof. Serge Haroche v Refektáři 21. 6. 

2018 od 14.00 do 16.00 hodin.  Kolegium souhlasilo s pronájmem Refektáře 

za nájemné ve výši 1.000,- Kč; částka bude uhrazena ze střediska 901.  

ii)      Jednota školských informatiků, z. s., požádala o zapůjčení Refektáře na den 

20. 9. 2018, pro setkání učitelů matematiky a informatiky základních a 

středních škol. Kolegium žádosti vyhovělo, za nájemné 1.000,- Kč. 

Požadavek na další učebny (blíže nespecifikovaný) nebyl schválen, protože 

posluchárny budou procházet rekonstrukcí audiovizuální techniky. 

iii)      Prof. J. Sgall, jménem organizátorů Midsummer Combinatorial Workshop 

ve dnech 30. 7. až 3. 8. 2018, požádal o zapůjčení Refektáře, a to pro případ, 

kdyby posluchárny S5 a S6 - již dříve na tuto akci schválené - nešlo použít 

kvůli rekonstrukci. Kolegium souhlasilo, v případě využití Refektáře by 

nájemné činilo 1.000,- Kč. 

 

Prod. M. Vlach 

e) Prod. M. Vlach přednesl otázku, zda by nebylo dobré separátně nabízet 

k pronájmu prostor s šatnou vedle Refektáře a pochozí terasu malostranské 

budovy. Předpokládalo by to stanovit cenu pronájmu. Děkan dal věc k rozvážení 

sekčnímu proděkanovi prof. J. Sgallovi, tajemník fakulty bude věc konzultovat 

s pí A. Krškovou. Prod. M. Vlach také navrhl stanovit cenu za pronájem 

dosavadních „akcí malého rozsahu“ hodinovou sazbou.  
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba pavilonu v Troji postupuje svým vlastním tempem. Prod. L. Skrbek 

jedná s reprezentací firmy Technico Opava, připravuje se na zítřejší kontrolní den. 

 

b) Projekt OP VVV POSMAT - vybavení poslucháren MFF UK: výběrové řízení na 

dodavatele už přineslo vítěze, firmu AV Media. Po uplynutí zákonné lhůty pro 

případná odvolání se proti výsledku řízení přijde na pořad uzavření smlouvy 

a jednání o časovém harmonogramu prací.   

 

c) Tajemník informoval o tom, že výběrové řízení snížilo cenu jednoho z projektů na 

cenu nižší než 20 mil. Kč, což může znamenat jiný režim administrativního 

postupu i sankci za nedočerpání finančního objemu projektu. Na poradě tajemníků 

využil přítomnosti vedoucí odboru projektové podpory RUK a zeptal se jí na 

řešení situace, zatím čeká odpověď. Doc. C. Matyska se domnívá, že bude záležet 

také na finančním výsledku projektů za celou univerzity (nižší spoluúčast vs. výše 

sankce za nedočerpání). 

 

Prod. J. Trlifaj 

d) OP VVV 

i)     Univerzitní ESF projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 (hostující 

profesoři): KD vzalo na vědomí aktuální informaci o průběhu řešení části 

projektu na fakultě. K datu 1. 9. 2018 má nastoupit prof. H. G. Feichtinger 

(sekce M, MÚUK). Ve výběrovém řízení na obsazení místa hostujícího 

profesora v sekci I (KDSS) byl vybrán prof. P. Pelliccione. Výše platu pro 

tento typ hostujících profesorů byla potvrzena v původní částce, odvod do 

sociálního fondu 1,5 %, na plat asistenta hostujícího profesora je rovněž 

pamatováno. 

ii)      Univerzitní ESF projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 (Mezinárodní 

mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy): MFF UK má zájem 

o celkem 13 pozic postdocs. Podobně jako u projektu sub i) tohoto zápisu 

není reálně vyřešena asistence pro zahraniční uchazeče a přijímané 

pracovníky. Finanční prostředky alokované na funkci referenta personálního 

oddělení – asistenta pro zaměstnance ze zahraničí využívá t. č. studijní 

oddělení pro asistenci zahraničním studentům studujícím v angličtině. 

Postdocs samozřejmě nepotřebují každý vlastního asistenta, ale efektivnímu 

postupu by výrazně pomohla centrálně poskytovaná administrativní 

podpora. Uchazeče ze zemí mimo EU se nedaří přijmout včas, protože např. 

vyřizování žádostí o vízum zabere spoustu času, do přijímacího procesu 

vstupuje GDPR atd. A hlavně schází jasné určení, kdo má administrativní 

podporu poskytovat (děkanát vs. akademická pracoviště). Prod. M. Rokyta 

popsal obtíže, s nimiž se potýkají vedoucí pracovišť, na která mají být 

výzkumní pracovníci přijati. Stav je neuspokojivý. Prod. J. Sgall sdělil, že 

pro informatickou sekci tuto agendu částečně řeší  Mgr. E. Šauerová. 

Prod. M. Rokyta iniciativně vypracoval „kuchařku“ instrukcí pro 

zaměstnávání pracovníků pocházejících ze zemí mimo EU, pro potřeby 

matematické sekce. Děkan požádal, aby takový postup vypracovalo OVZS, 

během nejbližších dní. Centralizaci administrativního servisu nevidí jako 
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praktické řešení, užitečnější je mít pomoc v každé ze sekcí/budově. Prod. J. 

Trlifaj sdělil, jak jsou rozdělené agendy mezi referentky OVZS, včetně 

pracovnice nedávno přijaté. Doc. C. Matyska silně doporučoval přijmout na 

zaměstnanecké oddělení děkanátu pracovníka/pracovnici plynně 

ovládající/ho angličtinu. Tajemník fakulty uvedl, že tuto potřebu sleduje; 

momentální situace je taková, že jedna ze stávajících pracovnic 

zaměstnaneckého oddělení podala výpověď.  

 

Doc. C. Matyska 

e) KD souhlasilo s návrhem na přijetí Ing. Zuzany Brožkové na pozici projektové 

manažerky; blíže k návrhu referoval doc. C. Matyska. Předpokládaný nástup: 1. 9. 

2018. KD vzalo na vědomí informace tajemníka a prod. M. Vlacha o současném 

využití místností na Karlově pro děkanát.  

 

Doc. P. Hnětynka 

f) GDPR: KD vzalo na vědomí nové informace, např. že zveřejnění seznamu 

studentů a absolventů UK v tištěné podobě nebo na webových stránkách 

fakulty/součásti UK není přípustné bez souhlasu studentů/absolventů. Pokyny 

pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy jsou na webu, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9057.html 

GDPR se projeví také v procesu přijímání nových zaměstnanců, doc. P. Hnětynka 

připraví doporučení pro zaměstnanecké oddělení.  

Tajemník informoval, že nedávné jednání tajemníků na RUK se rovněž dotklo 

agendy spojené s GDPR (schází příslušná vládní vyhláška, mohla by usnadnit 

situaci VŠ nebo institucím z mediální sféry). Momentálně čeká na RUK 

na posouzení fakultní smlouva s pojišťovnou Uniqa.   

 

g) Překlady českých dokumentů do anglické jazykové verze, zadané pro celofakultní 

potřeby (zajistila Katedra jazykové přípravy), budou honorovány formou 

mimořádné odměny ze střediska 901.  

 

h) Prod. M. Rokyta pošle doc. P. Hnětynkovi k posouzení e-mail, který obdrželi 

účastníci konference pořádané v sekci M (hotel nabídl hostům výhodnější 

ubytování, přičemž použil kontakty organizátorů akce; mohlo tím dojít ke zneužití 

dat).  

 

i) Nový web fakulty: prod. M. Vlach a OPMK se dne 19. 6. 2018 sešli se zástupci 

dodavatelské firmy, „přelévání“ dat ze stávajícího webu do nového se děje zatím 

bez potíží. Dodatečné požadavky, momentálně z informatické sekce, na pořízení 

nových webovských stránek sekce či pracovišť zvyšují náklady zakázky, takže 

prod. M. Vlach patrně bude žádat sekci/sekce o finanční příspěvek. Ačkoliv jsou 

sekce fakulty do značné míry diverzifikované, stále jsou součástí jedné fakulty 

a univerzity, a tudíž grafické pojetí webovských stránek by mělo nést 

společné/jednotné znaky. Prod. M. Vlach požádal Mgr. V. Hájka z RUK o zaslání 

univerzitou předepsaných grafických prvků pro stránky sekcí a kateder, aby byly 

v souladu s Opatřením rektora a fakultní směrnicí o jednotném vizuálním stylu.  

 

 

 

https://www.cuni.cz/UK-9057.html
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Prod. M. Vlach 

j) Prod. M. Vlach předal prod. M. Rokytovi nabídku na zprostředkování kontaktů 

s představiteli MČ v Praze 8 (volné nemovitosti v Karlíně).  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Děkan vypsal výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických 

pracovníků AP1 s termínem podání přihlášek do 3. září 2018. Nástup pracovníků 

se předpokládá od 1. října 2018. Inzerát je zveřejněný od 15. června 2018 na 

úřední desce fakulty a na veřejně přístupných internetových stránkách fakulty. 

Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201806-ap1.htm 

Součástí inzerátu je odkaz na „Program zaměstnávání doktorandů informatické 

sekce MFF UK“. KD vzalo, po diskusi, na vědomí.  

 

b) Výběrová řízení na pozice post-docs v rámci projektu OP VVV Mezinárodní 

mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy (dále konkursy). 

i) Prod. V. Baumruk děkanovi předložil návrh na vypsání konkursu na místa 

post-docs ve fyzikální sekci.  

ii) Výsledky konkursu v sekci M: všichni čtyři oslovení uchazeči nabídku na 

zaměstnání přijali, dva nastoupí od 1. 9. 2018, další až 24. 9. 2018 (za 

předpokladu, že se podaří včas vyřídit povinné formality).    

iii) Výsledky konkursu v sekci I: děkan beze změny akceptoval doporučení 

konkursní komise; dva z oslovených adeptů mu již odepsali, že nabídku na 

zaměstnání přijímají.   

iv) Pro snadnější orientaci v přihláškách bude mít každá vypsaná pozice svůj 

identifikační kód.  

 

c) Prod. J. Trlifaj informoval, že pro realizaci ERC-pipeline (na MFF UK 

zpracovává prof. Z. Strakoš) bude na OVZS přijata od 1. 7. 2018 na čtvrtinový 

úvazek Mgr. Marcela Vítková. Na pracovní místo, které k 31. 12. 2017 uvolnila 

Marcela Juriga, M.A., nastoupila od 1. 6. 2018 Mgr. Marie Micková Zedníková.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Partnerský program 

i) Spolupráce s ČSOB: zásluhou děkanovy intervence se podařilo navázat 

kontakt s příslušnou bankovní spojkou, nyní se vede jednání o tom, zda 

uzavřít dodatek ke smlouvě, o strategickém partnerství, na 3 roky.  

ii) Smlouva s firmou Microsoft byla konečně doručena na MFF UK. 

iii) Případná spolupráce se společností Škoda Auto není vyloučena. 

 

b) V úterý 26. 6. 2018 proběhne v Brandýse nad Labem setkání skautské sítě. 

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201806-ap1.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 20. 6. 2018 
 
 
 

10 

 

c) Martinské slavnosti (listopad a leden): záštitu převzali děkan fakulty a 

předsedkyně GAČR. Prod. M. Vlach požádá o zapůjčení Refektáře, za režijní 

poplatek 1.000,- Kč. 

 

d) Setkání učitelů matematiky a informatiky se bude konat dne 20. září 2018 

v Refektáři, účast na zahájení přislíbil děkan fakulty.   

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/setkaniMI/ 

 

e) Spolupráce fakulty s VÚPS: ve shodě s uzavřenou smlouvou vzniká nový druh 

piva (ležák, balení ve třetinkách, opět PívO). K prvnímu ochutnání bude nápoj 

uvařený na 16. 7. 2018. 

 

f) Nakladatelství Matfyzpress připravuje na rok 2019 k vydání komiks, v Edici 

popularizace. Jednání s autory vede zatím prod. M. Vlach. 

 

g) Malá galerie vědeckého obrazu nabídne další výstavu, a sice „Weyrovo album 

portrétních vizitek“, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/mgalerie/weyr2018/ 

 

h) MatfyzAlumni: smlouva byla odeslána k posouzení právničce.  

 

i) Muzejní noc proběhla úspěšně, včetně zapojení MFF UK. 

 

j) Cena Europa Nostra – předání ceny proběhne v Berlíně v pátek 22. 6. 2018, po 

dohodě s kancléřem UK ji převezme děkan fakulty. K této příležitosti je 

připravena tisková zpráva.  

Stalo se po KD: Informace o slavnostním ceremoniálu je na fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/rotunda-sv-vaclava-dostala-od-

evropske-verejnosti-bronz 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Kolegium přijalo návrh programu Děkanského sportovního dne (6. 11. 2018). 

Vybraní členové opět souhlasili zúčastnit se víceboje členů vedení fakulty proti 

studentům. 

 

 

Zasedání skončilo v 13:23 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/setkaniMI/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/mgalerie/weyr2018/
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/rotunda-sv-vaclava-dostala-od-evropske-verejnosti-bronz
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/rotunda-sv-vaclava-dostala-od-evropske-verejnosti-bronz

