
 

 

Zápis z 23. schůze kolegia děkana konané dne 25. června 2018 v Troji 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. 

Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek; na část jednání J. Dolejší. 

P. Hnětynka, P. Kolman, J. Trlifaj, M. Vlach. 

  

 

Zasedání bylo zahájeno v 13:00 hodin. 

 

Na počátku zasedání kolegium zhlédlo video se zdravicí, kterou mu ze svého zahraničního 

pobytu poslal doc. O. Čepek, bývalý proděkan pro informatickou sekci. 

 

Na konci zasedání předal děkan jménem vedení fakulty, spolu s blahopřáním k významnému 

životnímu jubileu, Kleinovu lahev řediteli ÚČJF prof. RNDr. Rupertu Leitnerovi, DrSc. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj korespondenčně 

a) „Kuchařka“ na vyřizování náležitostí spojených s přijímáním pracovníků ze 

třetích zemí (interní pomůcka pracovištím): doc. C. Matyska porovnal receptury 

od vedoucí OVZS a od prod. M. Rokyty a doporučil k praktickému použití, po 

malém doplnění, verzi druhého z autorů. Výsledné znění dostanou sekční 

proděkani od doc. C. Matysky.  

 

b) Spolupráce s tzv. strategickými zahraničními pracovišti: protože z hromadného e-

mailu od vedoucí OVZS nebylo zřetelné, kdo je adresátem a kdo má přiložený 

dotazník vyplnit, upřesnili během zasedání prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS, že jde 

v podstatě o plánování spolupráce, a proto OVZS žádá dostat informaci 

o takovém záměru od těch pracovníků, kteří hodlají udržovat kooperaci stávající 

nebo navázat novou.  

 

c) Fakultní post-docs: na úřední desce fakulty na webu je zveřejněn inzerát „Call for 

PostDoc Positions for one-year period from October 2018 in Physics“, na dobu 

1 roku od 1. 10. 2018, ve fyzikálních oborech, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/prace/201806-postdoc.htm 

Administruje OVZS, přihlášky přijímá Bc. K. Gáliková, DiS. Nejedná se 

o výběrové řízení ve smyslu univerzitního řádu pro obsazování pracovních míst 

vědecko-pedagogických pracovníků! 

 

d) Strategie vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK – připomínky k tomuto 

materiálu, předloženému na RKR dne 25. 6. 2018, napíše za vedení fakulty prod. 

J. Trlifaj, do 10. 7. 2018.  

Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj zadání splnil, výsledek poslal kolegiu na vědomí. 

 

e) Akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (jeden 

z bodů jednání RKR 25. 6. 2018): děkan tlumočil přání, které vyslovila JM, totiž 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201806-postdoc.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201806-postdoc.htm
https://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/prace/201806-postdoc.htm
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aby fakulta zvážila, zda chce mít i nadále obory s pomlčkou (příklad: fyzika – 

fyzika molekulárních a biologických struktur). Kdyby od takto specifikovaných 

názvů upustila, snížil by se počet oborů, o jejichž akreditaci UK žádá. Současná 

akreditace platí do roku 2022, podle prod. J. Trlifaje by tedy na položenou otázku 

mělo odpovědět příští vedení fakulty. Prod. J. Sgall doporučil specifikace 

ponechat, protože názvy navazují na obory doktorského studia; takové bylo 

i převažující mínění KD.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Digitalizace SZZ - kolegium prodiskutovalo málo uspokojivý průběh procesu a 

problémy, které z toho plynou. Prod. M. Rokyta kritizoval organizační 

nedostatky, v důsledku kterých nemají pracoviště úplné nebo správné informace. 

Za této situace se pilotními státními zkouškami staly už ty konané v červnu. Prod. 

V. Kuboň poukázal na příval pracovních úkolů, který klidné a promyšlené práci 

nepomáhá, spíše naopak. Ujistil kolegium, že některé z problémů odstraňuje Mgr. 

P. Jedelský buď sám, nebo ve spolupráci s ÚVT UK (technické úpravy v SIS), 

rovněž referentky studijního oddělení jsou připravené k event. ručním úpravám 

v SIS.   

 

b) Nabídku Ing. Jeanne Bočkové, MBA, ředitelky Centra pro talentovanou mládež, 

z. s.,(CTM), na zařazení úspěšně zvládnutých testů z informatiky a fyziky 

prováděných CTM mezi podmínky pro odpuštění přijímací zkoušky na MFF UK, 

fakulta nevyužije. Zůstane jen u využití testů z matematiky. Ing. J. Bočkové 

odpoví prod. V. Kuboň.  

Stalo se po KD: Ing. J. Bočková stanovisko vedení fakulty akceptovala.  

 

c) Dotaz týkající se přestupu na jiný program, než na jaký se student hlásil a na který 

byl přijat, tlumočil zástupce SKAS P. Obdržálek. Výklad poskytl prod. F. 

Chmelík; přestup mezi programy není přípustný, protože by znamenal obejití 

podmínek přijímacího řízení.  

 

Prod. M. Rokyta 

d) Prod. M. Rokyta tlumočil informaci vedoucí KJP o průběhu zkoušek z anglického 

jazyka, které podstoupili uchazeči o doktorské studium. Zkoušky potvrdily, že 

požadovaná úroveň znalostí anglického jazyka B1 při této zkoušce se ukázala jako 

dobře nastavená. 

 

e) Kolegium matematické sekce navrhuje (a doporučuje) nahrát v ZS 2018/19 

přednášku NMNM201 Základy numerické matematiky pro 2. ročník bakalářského 

studia; probíhá v zimním semestru v rozsahu 4/2, přednášející prof. Vít Dolejší a 

prof. Miroslav Tůma, oba z KNM. Jde o povinnou přednášku pro všechny 

studenty oboru Obecná matematika. Kolegium s návrhem souhlasilo.  

Tajemník znovu požádal zástupce SKAS o návrh přednášky, která by měla být 

podle jejich výběru zaznamenána, T: do 29. 6. 2018.  
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Na MFF UK byly v roce 2016 podány dvě žaloby vztahující se k nemoci 

z povolání bývalého zaměstnance fakulty, který v období kolem roku 1985 

pracoval v Troji a při výkonu svého povolání přicházel do styku s azbestem, což 

se po letech projevilo jako příčina jeho dýchacích potíží s následkem smrti. 

Všichni tři pozůstalí (manželka a dva synové) byli podle příslušných předpisů 

finančně odškodněni. V případě první žaloby nejprve Obvodní soud pro Prahu 1 

rozhodl ve prospěch žalující strany, po odvolání MFF UK rozhodl Městský soud 

v Praze ve prospěch MFF UK a ústavní stížnost k Ústavnímu soudu byla 

zamítnuta bez možnosti dalšího odvolání. Žalující strana uhradila MFF UK 

příslušné náklady řízení a spor je tím definitivně ukončen. V případě druhé žaloby 

podal právní zástupce žalující strany návrh na zpětvzetí žaloby, s čímž MFF UK 

souhlasila za podmínky, že žalující strana uhradí soudní poplatky a náklady na 

znalecké posudky.  

 

b) Fakultě byla nabídnuta audiovizuální projekce na budovu na Malostranském 

náměstí v rámci projektu PRAGUE APOTHEOSIS – VIDEO MAPPING, který je 

věnován oslavě Prahy a jejím historickým památkám. KD, na základě doporučení 

prod. M. Vlacha a OPMK, s touto akcí souhlasilo, ovšem za podmínky, že 

v projekci bude umístěno logo MFF UK a naopak žádné reklamy nebo jiné 

záběry, např. politického, náboženského a jiného charakteru.  Vedení fakulty by 

uvítalo možnost, přichází-li technicky v úvahu, seznámit se ještě před projekcí se 

scénářem.  

 

c) Dislokace děkanátu 

i) Tajemník doplnil sdělení prod. M. Vlacha, které zaznělo na minulém 

jednání KD, a sice informací o reálném využívání místnosti v suterénu 

budovy Ke Karlovu 3, uvolněné přestěhováním podatelny.  

ii) Prod. L. Skrbek sdělil, že nová pracovnice, která má být od 1. 9. 2018 

přijata na projektovou agendu, zatím může - od 1. 9. do 30. 11. 2018, 

nejdéle však do 30. 12. 2018 - sdílet místnost KFPP s dr. Z. Bubeníkovou. 

 

d) Děkan tlumočil informaci z RKR, že UK do svého rozpočtu ještě letos obdrží od 

MŠMT navíc sumu zhruba 45 mil. Kč jako jednorázové posílení institucionálního 

financování (primárně na mzdy). Po rozdělení mezi fakulty a součásti, a sice 

v obvyklém poměru, rozhodne o využití těchto prostředků vedení fakulty.   

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD vyslechlo situační zprávu týkající se výstavby pavilonu v Troji. Kontrolní dny 

na místě stavby rozhodně nejsou nudné; věci se sice hýbou kupředu, ale nikoli 

tempem závratným, a jsou provázeny nutností překonávat různé překážky jako 

např. provést přeložku elektrického napětí nebo přívodu plynu, což znamená další 

oddalování skutečné výstavby. Kvůli přeložce plynu bude v areálu Troja na den 
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zastavena dodávka plynu, na nejnutnější dobu bude omezena i dodávka vody.  Na 

přání kolegia informatické sekce se bude kontrolních dnů zúčastňovat také 

reprezentant informatické sekce.  

 

b) Institucionální rozvojové programy (IP 2019-2020): na starosti je mají prod. L. 

Skrbek a doc. P. Svoboda, podklady za fakultu dnes odeslali na RUK k rukám 

vedoucí Odboru projektové podpory. Současně, v souladu s požadavkem kancléře 

UK, vypracoval prod. M. Vlach za součinnosti s prod. L. Skrbkem a doc. P. 

Svobodou návrh na partii univerzitního centrálního plánu (finanční objem 

požadavku: 2 mil. Kč na 2 roky). 

Stalo se po KD: Prod. M. Vlach a fakultní koordinátor IP a CRP doc. P. Svoboda 

připravili v souladu s pravidly rozvojových programů CRP 2019 a IP 2019-2020 

a způsobu získání dílčích podkladů pro zpracování Plánu realizace DZ UK na rok 

2019 vyhlášení soutěže na realizaci tzv. tematických okruhů. Návrhy lze 

předkládat do 27. 8. 2018. O tom, které projekty budou vybrány k financování, 

rozhodne kolegium děkana na svém zasedání 5. 9. 2018. Více na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm 

 

c) Modernizace poslucháren (projekt OP VVV): KD vzalo na vědomí informaci 

o současném stavu. Blíží se lhůta, ve které lze jednat s dodavatelem o uzavření 

smlouvy a naplánovat s ním harmonogram prací. Prohlídku inkriminovaných 

poslucháren koordinuje prod. L. Skrbek. V Karlíně budou k dispozici správkyně 

budovy a dr. O. Ulrych, na MS vedoucí SISAL nebo jím určený zástupce, v Troji 

si vystačí prod. L. Skrbek sám. Podstatný pro akci je časový soulad s arch. 

Jarošem. Prod. L. Skrbek bude pracovištím fakulty situaci průběžně upřesňovat e-

mailem,  

Stalo se po KD: Lhůty pro dodání jednotlivých komponent způsobí, že realizace 

asi nebude možná dříve než v srpnu.  

 

d) Plán realizace DZ UK na rok 2019, resp. 2020 (jeden z bodů jednání RKR 25. 6. 

2018): vyplnění tabulek a jejich zaslání na RUK do 5. 8. 2018 zajistí prod. L. 

Skrbek.  

 

e) Opravený výtah v karlínské budově už získal důvěru a je používán.   

Stalo se po KD: Výtah začal opět zlobit, a proto prod. M. Rokyta podpoří návrh 

správkyně karlínské budovy pí Olšinové zařadit do plánu generální 

opravu/výměnu výtahu v budově.  

 

Doc. P. Hnětynka korespondenčně 

f) GDPR 

Návrh na úpravu Směrnice děkana č. 1/2016, závazné pokyny pro uzavírání 

pracovně právních vztahů na MFF UK: problém představuje ta část osobního 

dotazníku, ve které přijímaný zaměstnanec poskytuje údaje potřebné výhradně pro 

zaměstnanecké oddělení, ale které nemusí a nemá znát vedoucí pracoviště. 

Tajemník fakulty požádá vedoucího zaměstnaneckého oddělení o přiměřenou 

úpravu osobního dotazníku a současně úpravu citované směrnice.  

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm
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Stalo se po KD 

g) Doc. P. Hnětynka informoval kolegium e-mailem dne 3. 7. 2018 o univerzitním 

opatření k "Používání soukromých e-mailových adres", viz: 

  https://www.cuni.cz/UK-9142.html 

 

Prod. M. Rokyta 

h) Dne 26. 6. 2018 se sejdou prod. M. Rokyta, správkyně budovy pí M. Olšinová 

a zástupce SKAS s reprezentantem potenciálního dodavatele automatu na bagety.  

 

i) K podpisu se blíží dodatek ke smlouvě o pronájmu místností s firmou Zirkon Real 

Invest, s. r.o. Prostory potřebuje matematická sekce pro své doktorandy.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Kolegium akceptovalo výběrové řízení na pozice post-docs ve fyzikální sekci, 

v rámci OP VVV, s termínem podání přihlášek 1. srpna 2018.  

Stalo se po KD: Výběrové řízení je na úřední desce a na veřejně přístupných 

webových stránkách fakulty, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201808-PD.htm 

 

b) Prod. J. Sgall předložil kolegiu upravený a právničkou posouzený návrh směrnice, 

která stanoví pravidla pro vyplácení příplatků studentským mentorům. V diskusi 

informoval prod. M. Rokyta, že matematická sekce neplánuje tento nástroj 

používat; jinak proti směrnici námitky neměl. Prod. J. Sgall uvedl, že potřeby 

informatické naopak dávají důvod pro vydání navrženého výnosu.   

Stalo se po KD: Děkan vydal Směrnici děkana č. 8/2018, působnost poradců pro 

studium v anglickém jazyce, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer08.htm 

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach korespondenčně 

a) V přípravě je rozhovor a medailonek o Jakubovi Nešetřilovi do časopisu Forbes, 

krátké natáčení proběhne v Refektáři, fakulta bude zmíněna. 

 

b) V souvislosti s pořádáním Dne otevřených dveří na MFF UK byla podána 

k Magistrátu hl. m. Prahy žádost o povolení využít Malostranské náměstí na tento 

den pro shromáždění pořadatelů a návštěvníků. 

 

c) Platnost některých smluv s Fakultními školami v dohledné době vyprší, a proto 

příslušná fakultní pracovní skupina připravuje pro děkana návrh na 

ne/prodloužení, případně na uzavření smluv nových.  

 

d) Rozhovor s Janem Hajičem jr. viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9142.html
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201808-PD.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer08.htm
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/exkluzivne-poslechnete-si-jak-zni-hudba-

kterou-zkomponovala-umela-inteligence-z-ceska-49994?seq-no=9&dop-ab-

variant=&source=clanky-home 

 

e) Europa Nostra: kolegium vzalo s potěšením na vědomí zprávu děkana 

o slavnostním  předávání cen v Berlíně. Projekt obnovy a zpřístupnění rotundy sv. 

Václava, který realizovala MFF UK, obsadil v on-line hlasování veřejnosti třetí 

místo, viz: 

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

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) KD vzalo na vědomí informace děkana z RKR konaného dne 25. 6. 2018. 

Materiály pro zasedání RKR dostali všichni členové kolegia předem, odpoledne 

už měli k dispozici děkanovy poznámky z jednání a později pak oficiální zápis 

pořízený na RUK. Aktuální úkoly děkan projednal bezprostředně na KD.   

 

b) Výnosy děkana fakulty (čistka) – úkol trvá; termín posunut na konec srpna, aby 

návrhy novel projednalo KD na svém albeřském zasedání dne 5. 9. 2018. Novely 

výnosů týkajících se studijní agendy (výše prospěchových stipendií, organizace 

rigorózního řízení) navrhne prod. F. Chmelík. Tajemník fakulty znovu kolegiu 

poslal seznam zatím platných výnosů děkana zpracovaný auditorkou. 

 

Stalo se po KD: 

c) Kolegium korespondenčně schválilo udělení fakultní zlaté pamětní medaile prof. 

László Lovászovi při příležitosti jeho životního jubilea. Návrh předložil prof. J. 

Nešetřil, který medaili jubilantovi také předá v Budapešti na konferenci Building 

Bridges LL70. 

 

d) Kampus Albertov: prod. V. Baumruk poskytl kolegiu pozvánku na III. prezentaci 

projektové dokumentace "Kampus Albertov - Biocentru, Globcentrum" ve fázi 

dokumentace pro územní řízení. Prezentace se bude konat v úterý 31. července 

2018 od 10:00 hod. na Přírodovědecké fakultě UK, ul. Viničná 7, Praha 2. 

Prezentace pro širší veřejnost je plánována na září. 

Děkan a prod. V. Baumruk byli účastni akce 31. 7. 2018. 

 

e) Výroční zpráva fakulty za rok 2017 je na Úřední desce, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2017.pdf 

 

 

 

 

Zasedání skončilo v 14:59 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/exkluzivne-poslechnete-si-jak-zni-hudba-kterou-zkomponovala-umela-inteligence-z-ceska-49994?seq-no=9&dop-ab-variant=&source=clanky-home
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/exkluzivne-poslechnete-si-jak-zni-hudba-kterou-zkomponovala-umela-inteligence-z-ceska-49994?seq-no=9&dop-ab-variant=&source=clanky-home
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/exkluzivne-poslechnete-si-jak-zni-hudba-kterou-zkomponovala-umela-inteligence-z-ceska-49994?seq-no=9&dop-ab-variant=&source=clanky-home
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-06-europanostra/
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2017.pdf

