
Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 5. září 2018 

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, O. Čepek, P. Hnětynka, F. Chmelík (do 14:51), V. Kuboň (do 

14:51), A. Líska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek, M. Vlach; P. Svoboda j. h. (do 

14:51) 

Omluveni: P. Kolman, J. Kratochvíl, C. Matyska, J. Sgall 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:55 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici – KD doporučilo podat dva návrhy: 

• Mareš M., Valla T.: Průvodce labyrintem algoritmů, vyd. CZ.NIC, 2017. 

• Brož M., Wolf M.: Astronomická měření, vyd. MatfyzPress, 2017.  

Z: OVZS.  

 

b) KD vzalo s potěšením na vědomí významný úspěch informatiků: FOCS best 

paper award získala výzkumná skupina doc. M. Kouckého, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-10-bestpaper/ 

 

c) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o ERC grantech získaných 

(starting grant získal dr. O. Pejcha z MFF UK, jako jeden ze dvou úspěšných 

žadatelů z UK) a podaných (advanced grant podal prof. M. Loebl).  

 

d) Hodnocení vědy – členství v KHV, poradním orgánu RVVI: RVVI přijala jako 

nominanta Univerzity Karlovy prof. Z. Strakoše (návrh CERGE).  

 

e) RUK vyvíjí aktivity v souvislosti s přípravou hodnocení vědy na Univerzitě 

Karlově; zaslané seznamy sjednocující typy vědeckých výsledků na fakultě 

postupně posoudili vedoucí knihovny, pracovnice OVZS a sekční proděkani, po 

úpravách potom vrátili na RUK. Patrně proběhne ještě další kolo takové výměny.  

 

f) Od 1. 7. 2018 nastoupila na OVZS na 0,25 úvazku Mgr. Marcela Vítková. Bude 

spolupracovat s prof. Z. Strakošem na problematice ERC grantů.  

 

g) Novelizace fakultních směrnic: v případě výnosu o podávání evropských projektů 

doporučil prod. J. Trlifaj vyčkat na vydání nadřazeného opatření (v současné době 

už nebývá tištěná verze žádosti o projekt, půjde o přístup k digitálním verzím). 

 

h) Projekty PRIMUS: KD vzalo na vědomí výsledky žádostí z MFF UK. Odvolání 

dr. D. Schmoranzera, adresovanému na RUK, nebylo vyhověno. Prod. J. Trlifaj 

připomněl, že IAB se pozastavil nad skutečností, že mezi loňskými projekty nebyl 

žádný z oboru computer science.  

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-10-bestpaper/
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i) Strategická partnerství RUK (finance z ukazatele D): MFF UK postoupila na 

RUK čtyři návrhy, o jejich vyřízení rozhodne komise pod vedením pror. J. Škrhy. 

Možnost využití financí je ohraničena datem 30. 11. 2018.  

 

j) Univerzitní post-docs: pozice by měly být obsazeny od 1. října 2018, nástup 

pracovníků se zpožďuje vinou praktických potíží - prodlev při získávání víz, 

zajištění ubytování v Praze atd. Prod. J. Trlifaj bude příležitostně informovat pror. 

J. Konvalinku. Situaci by usnadnilo, kdyby UK předem pamatovala na ubytování 

pro mladé vědce, např. blokací určité kapacity na kolejích; zahraniční žadatel o 

vízum potřebuje mj. potvrzení o ubytování. Prod. V. Kuboň uvedl, že ubytování je 

kritické i v případě zahraničních studentů, a proto doc. P. Kolman jednal s pror. 

M. Králíčkovou.  

 

k) Pozice visiting professors v rámci projektu ESF (OP VVV): záležitost 

administruje vedoucí OVZS, po jednom místě obsadily sekce M a I, přijatí 

hostující profesoři se zapojí do výuky od října t. r. Sekce F vypsání výběrového 

řízení zvažuje.  

 

l) Informace o vyhlášených soutěžích zveřejňuje OVZS průběžně na své webové 

stránce.  

 

m) Interní termín OVZS pro žádosti o podporu z Fondu mobility UK je stanovený na 

12. 10. 2018. 

 

n) HR Award KA3: školení pořádaného dne 12. 10. 2018 v Karolinu se zúčastní 

Mgr. J. Kuča, vedoucí Knihovny MFF UK. 

 

o) Ceny 

• Cena Milady Poulové, za přínos k vědě, T: do 21. 9. 2018. 

Stalo se po KD: zamýšlený návrh ze sekce I nebyl podán, protože by 

neodpovídal dikci vyhlášení, které v letošním roce preferuje kandidátky 

„z oblasti věd o vzdělávání a výchově nebo též také věd edukačních.“   

• Cena Františka Běhounka, za popularizaci ve vědě, T: do 20. 9. 2018. 

Stalo se po KD: MFF UK podala návrh na ocenění prof. RNDr. Jana 

Hajiče, Dr. 

 

p) Stipendijní pobyty na Univerzitě v Hamburku – termín pro podání žádostí vypršel 

3. 9. 2018.  

 

q) Zahraniční spolupráce 

• Zájem Tuniské univerzity v Tel Amaru: vedení UK připravuje podpis 

memoranda, zájemci o zapojení se do kooperace se mohou přihlásit na 

OVZS do 10. 9. 2018. 

• Meziuniverzitní dohoda Univerzity Karlovy a univerzity ve Florencii: RUK 

sbírá náměty na spolupráci do 15. 9. 2018.  

• Návrh na uzavření memoranda o spolupráci s univerzitou v Kyotu (za MFF 

UK doc. I. Krakovský) – vyřizuje OVZS. 

• Na návštěvu Univerzity Karlovy přicestuje indický prezident. Přijetí 

v Karolinu se za MFF UK zúčastní prod. J. Trlifaj a prof. J. Málek. OVZS 
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o návštěvě informovalo ještě další pracovníky fakulty, kteří pěstují odborné 

kontakty s indickými pracovišti nebo z Indie pocházejí.  

 

r) Evropská konference The Forum on Education Abroad pořádaná v Praze ve dnech 

17. až 19. října 2018 – UK chce pozvat zájemce z řad účastníků na setkání 

v Karolinu dne 15. 10. 2018; akce je zaměřená na přijímání zahraničních studentů 

ke studiu. Pozvánku předal prod. J. Trlifaj doc. P. Kolmanovi, k využití možnosti 

prezentovat studium v AJ na MFF UK.  

 

s) Podle informace z RUK provede MŠMT hloubkovou kontrolu grantů (GAČR a 

dalších poskytovatelů), zahájených v roce 2015 a dokončených v roce 2017. 

Kontrola se nemá týkat evropských dotací.   

 

t) Metodika hodnocení vědy na UK: s ohledem na humanitní obory dala UK 

fakultám možnost uplatnit určitý počet kvalitních nebibliometrizovatelných 

výsledků, v případě MFF UK určila jejich počet limitem 13. V diskusi sdělili 

sekční proděkani, že dohromady uplatní 10 výsledků. Konkrétně je sdělí na OVZS 

do 7. 9. 2018.   

 

u) ResearchGate: prod. J. Trlifaj informoval o nové vlně nabídek fakultě, aby 

využívala komerčních služeb této společnosti. Prod. J. Trlifaj připomněl, že 

s ResearchGate momentálně vede řadu soudních sporů nakladatelství Elsevier 

ohledně porušování copyrightu, viz též odkaz: 

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/06/researchgate-publishers-take-

formal-steps-force-copyright-compliance/  

Doporučil na nabídky ResearchGate nereagovat. 

 

v) Systém CHRES v létě nefungoval, nesnáze z toho plynoucí dopadly na prof. J. 

Hajiče jako na předsedu komise pro jmenování - nešlo vydobýt stanovisko 

komise. Momentálně CHRES pracuje.  

 

w) Prod. J. Trlifaj připravuje anglický překlad kýženého Profilu odborného asistenta, 

docenta a profesora na MFF UK v oblasti vědy, výuky a služby akademické obci.   

Předloží ho VR MFF UK na jejím říjnovém jednání.  

 

Prod. M. Rokyta 

x) Kolegium děkana schválilo návrh z matematické sekce, aby stříbrnou fakultní 

medaili dostal někdejší žák prof. J. Nečase, DrSc., který oslaví na podzim 

významné životní jubileum. (Zatím záměrně uvedeno anonymně.) 

 

Prod. M. Vlach 

y) KD vyslechlo informace o volbě předsednictva TAČR.  

 

z) Vyhlášení 2. VS pro ZETA ČR pro mladé výzkumníky do 35 let, viz: 

https://www.facebook.com/events/1809472815803924/ 

 

 

 

 

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/06/researchgate-publishers-take-formal-steps-force-copyright-compliance/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/06/researchgate-publishers-take-formal-steps-force-copyright-compliance/
https://www.facebook.com/events/1809472815803924/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) PDF/A verze závěrečných studentských prací a jejich vkládání do SIS. Kolegium 

prodiskutovalo vážné technické nesnáze, se kterými studenti fakulty zápasí, když 

se pokoušejí vložit svou závěrečnou práci do SIS. Někteří pedagogové pomáhají 

tím, že na vlastní webové stránky umisťují návod pro „své“ studenty, jak SIS 

přemoci (doc. A. Komárek). Výrazně pomáhá dr. M. Mareš v informatické sekci. 

Každý zvlášť a všichni dohromady tím tráví spoustu času, protože systém 

nevydává chybové hlášení, čili už jen zjistit, proč práce nevyhovuje, znamená 

obrnit se velkou trpělivostí a hledat příčiny. Problematické jsou zejména obrázky 

a symboly (ve fyzikálních pracích už byla jako kámen úrazu odhalena Planckova 

konstanta). Z: Dr. P. Hoffmannová pošle na příslušné místo na RUK ukázky 

potíží, s žádostí o nápravu. Podpůrný dopis za vedení fakulty připraví a podepíše 

prod. V. Kuboň.  

 

b) SFG – uzavření jarního kola: po doplnění a po doporučení příslušného zpravodaje 

projektů schválilo KD korespondenčně 3 zbývající návrhy, stipendia tedy lze 

vyplatit.  

 

c) Studijní poradci: v souladu se Směrnicí děkana č. 8/2018 děkan jmenoval na 

návrh doc. P. Kolmana poradce pro studium v anglickém jazyce, od 1. 9. 2018. 

Jmenováni byli: 

- doc. RNDr. Martin Klazar, Dr., pro studijní obor (dále SO) Diskrétní modely a 

algoritmy 

- doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., pro SO Teoretická informatika 

- RNDr. Michal Kopecký, Ph.D., pro SO Softwarové a datové inženýrství 

- Mgr. Pavel Ježek, Ph.D., pro SO Softwarové systémy 

- doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., pro SO Matematická lingvistika 

- doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., pro SO Umělá inteligence 

- doc. Alexander Wilkie, Dr., pro SO Počítačová grafika a vývoj počítačových 

her.  

Doc. P. Kolman vytipuje místo na fakultním webu vhodné pro zveřejnění jmen 

poradců.  

 

d) Výsledky hodnocení doktorandů studujících k 31. 10. 2018, které provedou 

oborové rady, musejí být vloženy do SIS nejpozději do 31. 12. 2018, tak praví 

požadavek RUK. Prod. F. Chmelík uvedl, že údaje jsou vkládány do databáze 

SIS, odkud si je čerpá RUK. Fakulta se může dostat k takto rektorátem vytvořené 

zprávě teprve po Novém roce. Z tohoto důvodu předloží zprávu pro informaci VR 

MFF UK teprve na její únorové případně pozdější zasedání v roce 2019.  

 

e) Kurzy U3V mimo prostory MFF UK, konkrétně v prostorách farní diecéze ve 

Vlašimi: Mgr. P. Chráska doporučil uzavřít s farní diecézí smlouvu o spolupráci. 

Tajemník fakulty sdělil, že věcí se již delší dobou zabývá dr. J. Kašpar, částečně 

prod. M. Vlach; až budou dohodnuty podmínky a navrženo znění smlouvy, nechá 

text prohlédnout právničce. Prod. F. Chmelík připomněl, že podle Směrnice 

děkana č. 13/2015 přísluší fakultě vybírat od frekventantů kurzu po 500,- Kč.  

(Pokud ovšem nejsou členy spolku Matfyz Alumni, to by pak platili jen 200,- Kč).  
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Prod. V. Kuboň 

f) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia – kolegium prodiskutovalo 

zásadní body. Prod. V. Kuboň zformuluje výsledky debaty do návrhu podmínek.  

 

g) Digitalizace SZZ - aktuální stav: STUD pošle odkaz na návod umístěný na webu, 

zpracovaný Mgr. P. Jedelským. Upozorní, že celý proces lze také nejprve 

vyzkoušet v testovacím prostředí SIS. Na přetrvávající zjevně technické problémy 

upozornil prod. M. Rokyta.  

 

h) RUK (UKRUK/101377/2018-1-13): KD vzalo na vědomí informace 

k harmonogramu akreditací. Termíny jsou opět napjaté, právní interpretace RUK 

zní v tom smyslu, že přijímací řízení bude smět být vypsáno výhradně na obory, 

jejichž akreditace bude udělena do konce kalendářního roku 2018. Fakultou 

předložené žádosti o akreditaci doktorských studijních programů nyní zkoumá 

příslušné oddělení RUK, přičemž z 22 jich 16 prošlo první formální kontrolou a 

odstraňují se zjištěné nedostatky. Třiadvacátá žádost o akreditaci doktorského 

oboru (týká se lingvistiky) bude podána koncem září. Důvodem je plnění úkolů 

v rámci projektu OP VVV.   

 

i) Smlouvy mezi fakultou a ústavy AV ČR o spolupráci při výchově doktorandů: 

vzor smlouvy poskytne prod. V. Kuboň celému kolegiu. Podle Mgr. V. Tomáška, 

vedoucího Odboru kvality vzdělávání a akreditací RUK, musí být ke každému 

oboru uzavřena nová smlouva; je to nutná podmínka pro udělení akreditace. 

Kolegium doporučilo informovat zástupce fakulty v Radě pro vnitřní hodnocení a 

případně vyvolat jednání s RUK (Mgr. V. Tomáškem, pror. R. Wildovou).  

 

j) Prod. V. Kuboň sdělil, že nastal čas na drobné změny v Pravidlech pro organizaci 

studia na MFF UK (student si vybírá specializaci; v případě učitelství uvést max. 

limit volitelných předmětů - 5 % oproti 10 %). Požádal proto členy kolegia, aby 

mu do konce října 2018 napsali své případné návrhy na úpravy dokumentu. Prod. 

F. Chmelík doporučil odstranit tiskové chyby.   

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) KD vzalo na vědomí informaci o přípravě dodatku k nájemní smlouvě na 

provozování restaurace v budově MFF UK na Malostranském náměstí – záležitost 

je v režii proděkana pro informatickou sekci prof. J. Sgalla a tajemníka fakulty. 

 

b) Finanční posílení mzdové složky rozpočtu UK (následně fakult) představuje pro 

MFF UK částku 3.771.056,- Kč. Použitím stejné metodiky, jakou KD schválilo 

v předcházejícím roce, vychází rozdělení v rámci fakulty následovně: 

100 sekce fyziky  1.380.000,- Kč 

200          sekce informatiky     852.000,- Kč 

300 sekce matematiky     969.000,- Kč 

700 centrum      570.056,- Kč  

(z toho 502.256,- děkanát a 67.800,- Kč na účet 901). 
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Kolegium s tímto rozdělením souhlasilo. 

 

c) V průběhu likvidace společnosti ABC – zařízení školního stravování (dřívější 

provozovatel bufetu na Karlově) podal likvidátor návrh na prohlášení konkurzu na 

tuto společnost. Z toho důvodu MFF UK okamžitě podala k Městskému soudu 

v Praze přihlášku pohledávky ve výši 28.611,07 Kč. 

 

d) Natáčení přednášek v zimním semestru akad. roku 2018/2019 – kolegium 

schválilo návrh natočit tyto dvě přednášky:  

• Základy numerické matematiky pro 2. ročník (NMNM201), prof. M. Tůma 

a prof. V. Dolejší (návrh prod. M. Rokyty), 

• Termodynamika a statistická fyzika (NOFY031) – přednášející prof. P. 

Chvosta. 

 

e) Univerzita Karlova hodlá vypsat veřejnou zakázku na všechny druhy pojištění 

(majetku, odpovědnosti za škodu, dopravních prostředků, cestovního pojištění, 

kybernetických rizik atd.). RUK a přibližně polovina fakult dosud spolupracovaly 

s makléřskou společností MARSH; protože některé fakulty nejsou s touto 

makléřskou firmou spokojené, bude veřejné zakázce na pojištění zřejmě 

předcházet veřejná zakázka na výběr makléřské společnosti. 

 

f) Univerzita Karlova obdržela žádost společnosti T-Mobil Czech Republic, a.s., 

o souhlas s umístěním optického kabelu v objektu V Holešovičkách 747/2, 

Praha 8. Objekt je opatřením rektora svěřen do správy Matematicko-fyzikální 

fakulty UK. Proto UK postoupila žádost o vyjádření fakultě. Kolegium na základě 

doporučujícího stanoviska správy budov s umístěním optického kabelu souhlasilo. 

 

g) Pronájmy, zapůjčení prostor  

i)   Prof. M. Loebl (KAM) požádal o zapůjčení Refektáře pro sérii přednášek 

pořádaných při příležitosti životního jubilea prof. A. Pultra.  Kolegium 

schválilo pronájem za 1.000,- Kč (uhradí sekce I). 

ii)   Mgr. T. Gavenčiak (KAM) pořádal v Refektáři dne 2. 8. 2018 od 9:30 do 

12:30 hodin úvodní přednášku akce „Letní škola umělé inteligence“ (akce pro 

doktorandy). Kolegium dodatečně schválilo pronájem ve výši 1.000,- Kč. 

iii)   KFM pořádá od 8. do 11. 9. 2019 mezinárodní konferenci MECASENS 2019 

a žádá o pronájem poslucháren S3, S5 a S6 a Refektáře v rozsahu 5 hodin 

v průběhu celé konference. Kolegium souhlasilo se slevou na nájemném ve 

výši 50 %. 

iv)   Smyčcové kvarteto Delgani, které dne 30. 8. 2018 provedlo na fakultě 

mimořádný koncert, požádalo o zapůjčení posluchárny S1 na hudební 

zkoušku. Kolegium souhlasilo s bezplatným zapůjčením posluchárny. 

v)   Nadační fond NEURON požádal o zapůjčení Refektáře pro uspořádání 

slavnostního večera spojeného s předáváním Cen Neuron 2018 dne 3. 12. 

2018.  Kolegium žádost schválilo včetně nájemného ve výši 1.000,- Kč 

(úhrada bude provedena z 901). 
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vi)   Pěvecký sbor Lucky Voice Band požádal o zapůjčení posluchárny na Karlově 

(M1 nebo F1) na neděli 14. 10. 2018 pro uspořádání koncertu. Kolegium 

souhlasilo se zapůjčením posluchárny M1. 

vii) Kolegium souhlasilo s tím, aby v období letních prázdnin bylo rozhodování 

o pronájmech či zapůjčení prostor svěřeno tajemníkovi fakulty a proděkanovi 

zastupujícímu p. děkana.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba pavilonu v Troji: KD vzalo na vědomí situační zprávu. Prod. L. Skrbek 

nabídl zájemcům z KD účast na kontrolních dnech stavby (v souvislosti 

s připomínkami k rozsahu pracovní plochy stolů apod., nakreslených v plánech, 

které kolegiu poslal). Členové kolegia se k účasti na kontrolních dnech 

nepřihlásili, pouze požádali prod. L. Skrbka, aby měl zaslané připomínky 

k plánům na zřeteli.  

 

b) KD vzalo na vědomí informaci o stavu projektu na modernizaci poslucháren MFF 

UK. Problémy se váží k posluchárně K1.  

 

c) KD vzalo na vědomí přehled stavebních akcí provedených správou budov během 

letního období.  

 

d) Děkan vyhlásil dne 23. 7. 2018, v souladu s pravidly pro „Vyhlášení rozvojových 

programů CRP 2019 a IP 2019-2020 a způsob získání dílčích podkladů pro 

zpracování Plánu realizace DZ UK na rok 2019”, vnitřní projektovou soutěž 

tematických okruhů zaměřenou na aktivity: Podpora pedagogické práce 

akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni 

předmětů/kurzů. Návrh na vyhodnocení soutěže uvedl na zasedání prod. L. 

Skrbek, komentářem doplnil přítomný fakultní koordinátor IP a CRP doc. P. 

Svoboda. Kolegium děkana přednesené návrhy včetně jejich financování přijalo.  

 

Doc. P. Hnětynka 

e) GDPR 

• Univerzitní pověřenec poslal další pokyny, aktuality průběžně umisťuje na 

„svou“ stránku doc. P. Hnětynka.  

• Nabídka RUK na uspořádání workshopu o GDPR: zájem projevil hlavně 

děkanát fakulty, směrem k ÚVT UK vyřídí doc. P. Hnětynka. Minimální 

počet účastníků je 15 osob.   

 

f) Nový fakultní web - náklady překročily očekávanou výši asi o 300 tis. Kč 

(požadavky akademických pracovišť), prod. M. Vlach požádá sekční proděkany 

o zaplacení části výdajů. Bude třeba stanovit, na vrub kterého střediska půjdou 

náklady na servis webu. Proděkani M. Vlach a P. Hnětynka navrhnou 

v souvislosti s „překlopením“ webu nové výnosy děkana; změna je naplánovaná 

na přelom letošních měsíců října a listopadu.  
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g) Koncepce IT na fakultě: doc. P. Hnětynka uvedl, že problém už je v samotné 

definici IT a že bude hovořit spíše o plánu než o koncepci. Plán spočívá ve snaze 

pokud možno sjednocovat služby IT na fakultě, poskytovat je non-stop; tomuto 

cíli by výrazně napomohlo zřídit na MFF UK jedno IT pracoviště se čtyřmi 

subpracovišti umístěnými podle lokality budov. Pracoviště by spravovali dva 

dostatečně odborně erudovaní pracovníci; to by samozřejmě předpokládalo výši 

jejich platu obvyklou v tomto odvětví.  Prod. M. Rokyta vyjádřil mínění, že velmi 

záleží na kvalitě pracovníků – např. v matematické sekci se správě IT věnují 

zaměstnanci příkladně oddaní, kteří ale zřejmě plat obvyklý v obchodní IT sféře 

nedostávají. Prod. M. Vlach naléhavě žádal na odstranění nedostatků, které trápí 

fakultní veřejnost, jako příklad uvedl ostudné celofakultní formuláře. KD si 

připomnělo, že řízení odd. PSíK spadá do kompetence tajemníka fakulty, 

metodologicky ovšem pod koordinátora IT doc. P. Hnětynku. Co se týká GDPR, 

prod. M. Vlach uvedl, že PřF UK užívá služeb Google; připadá mu to výhodnější, 

než univerzitou doporučované produkty firmy Microsoft. Doc. P. Hnětynka zjistí 

u kolegy na PřF UK podrobnosti o spolupráci s Google. Další diskuse o koncepci 

IT byla odložena na pozdější zasedání.  

 

Prod. M. Vlach 

h) Svatováclavská rotunda - na 28. 9. 2018 ohlášena tzv. Národní oslava. 

Organizační zajištění spočívá na bedrech OPMK.  

 

Prod. M. Rokyta 

i) Nespolehlivě fungující výtahy v Karlíně: situace povede k tomu, že vedoucí SB 

zařadí do plánu stavebních akcí na rok 2019 kompletní revizi výtahového tělesa a 

případnou rekonstrukci, včetně zařízení pro vozíčkáře.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Konkursy na akademické pozice (typicky kvůli získání náhrady za pracovníky, 

kteří odešli/odcházejí): sekční proděkani předloží děkanovi návrhy do 30. 9. 2018.   

 

b) Konkursy na pracovní pozice AP1 v informatické sekci: uzávěrka přihlášek 

připadá na 3. 9. 2018, konkursní komise zasedá 6. 9. 2018.  

 

c) Konkursy – dosavadní výsledky (OP VVV, místa post-docs, na 12 měsíců). 

• Sekce M – byly vypsány celkem 4 pozice, všechny obsazeny, výsledek viz: 

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

 

• Sekce I - byly vypsány celkem 4 pozice, přijati 4 uchazeči, výsledek viz: 

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

    

• Sekce F – bylo vypsáno celkem 5 pozic, výsledek k 1. 9. 2018 – přijali 2 

uchazeči. Blíže k tomu: 

- KFKL: uchazečka, která obsadila hlasováním KK první místo, nabídku 

děkana nakonec odmítla; v jednání je přijetí uchazeče, který byl na 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201805-postdoc-vysledek.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201805-postinf-vysledek.htm
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druhém místě v pořadí doporučeném konkursní komise, děkan jej 

oslovil s nabídkou.  

- KG: ze tří komisí doporučených a děkanem oslovených 

uchazečů/uchazeček všichni nakonec odmítli; místo neobsazeno. 

- KFA: oslovená uchazečka přijala. 

- KCHFO: jediný vhodný uchazeč nabídku odmítl; místo neobsazeno. 

- KFPP: přihlásil se jediný uchazeč, ale nesplňoval podmínku mít titul 

Dr.; místo neobsazeno. 

- ÚTF: doporučený uchazeč nabídku přijal. 

Stalo se po KD: Výsledek řízení viz: 

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

Tajemník 

d) Programu rozvoje manažerských dovedností se za MFF UK zúčastní tajemník 

fakulty. Program je organizován Univerzitou Karlovou a bude probíhat v období 

září – prosinec 2018 v rozsahu 14 jednodenních lekcí. 

 

e) Termín obsazení pozice projektového manažera plánovaný na 1. 9. 2018 se 

odsouvá, kvůli vyjednávání ze strany uchazečky.  

 

f) Vedoucí Správy budov MFF UK požádal o ukončení pracovního poměru dohodou 

ke dni 31. ledna 2019 z důvodu odchodu do starobního důchodu. Tajemník spolu 

s proděkanem pro rozvoj navrhli nabídnout tuto funkci současnému správci budov 

na Karlově p. Pavlu Michálkovi. Kolegium s tímto postupem souhlasilo. 

Záležitost s p. Michálkem projedná osobně tajemník fakulty.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Matfyz Alumni: KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o přípravě 

smlouvy s RUK. Setkání a výroční schůze spolku se uskuteční pravděpodobně 

dne 18. 9. 2018 v F1. Problém „kartičky“ člena spolku přetrvává, prod. M. Vlach 

požádá o schůzku pror. L. Rovnou a vedoucí IPSC.  

 

b) Fakultní školy 

i) Připravují se dodatky ke smlouvám, v duchu doporučení Pracovní skupiny 

pro fakultní školy. Návrhy budou zaslány ředitelům škol ke schválení v září 

t. r. Podepsání smluv je plánováno Oddělením propagace a mediální 

komunikace na DOD v listopadu, kvůli navození slavnostní atmosféry.  

ii) Wichterlovo gymnázium: je ohlášena třídenní exkurze, na dny 24. - 26. 9. 

2018, zúčastnit se jí má asi 30 studentů. Za fakultu přijetí koordinuje dr. D. 

Mandíková.  

 

c) Týden vědy 2018: tradičně pořádá Akademie věd ČR, rozhodnutím vedení UK 

také v režii AV ČR zůstane; UK se nepřipojí (ani jako hlavní a ani jako vědecký 

partner).  

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201808-PD-vysledek.htm
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d) Výběrové řízení na prezentaci UK na veletrzích: po jednání prod. M Vlacha 

s vedoucí IPSC byl do komise pro VŘ jmenován vedoucí OPMK Mgr. L. 

Veverka.  

 

e) KD vzalo na vědomí informaci o mobilní hře Věčný student, kterou připravuje 

RUK v rámci HR Award. MFF UK měla, stejně jako ostatní fakulty univerzity, 

dodat do hry 3 úkoly. A dodala je, navíc s připomínkou, že pojem „věčný student“ 

má přídech spíše pejorativní než stimulující ke vzdělávání.   

 

f) Prod. M. Vlach předběžně přijal nominaci do komise pro soutěž talentované 

mládeže České hlavičky („odnož“ soutěže Česká hlava). První schůzka se konala 

3. 9. 2018.  

 

g) Setkání učitelů matematiky a informatiky 20. 9. 2018 – viz web:  

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

Za informatickou sekci a za vedení fakulty se pravděpodobně zúčastní prod. J. 

Sgall.  

 

h) Science on stage, letošní motto zní Od učitelů pro učitele, koná se 13. 10. 2018 

v iQLANDII v Liberci, mezinárodní kolo pak ve dnech 31. 10. až 3. 11. 2019 

v Cascais v Portugalsku; účast za MFF UK garantuje dr. J. Houfková z KDF. 

Fakulta se na organizaci národního kola symbolicky finančně podílí. 

 

i) Letošní cyklus Přednášek z moderní fyziky, viz: 

http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/  

je věnován 100 letům od narození Richarda Feynmana. 

 

j) KD vzalo na vědomí informaci o jednání prod. M. Vlacha s ředitelkou Elixír do 

škol, ohledně podpory učitelství fyziky. Prod. M. Vlach závěry prohovoří s doc. L. 

Dvořákem a dalšími pracovníky KDF. Cílem je důrazně upozornit MŠMT na 

neúnosný stav spočívající v tom, že fyziku učí na středních školách velmi často 

kantoři bez potřebné aprobace. 

 

k) MatfyzPress připravuje k vydání komiks (v plánu pro rok 2019), dále se podařilo 

smluvně zajistit prodej knih nakladatelství prostřednictvím společnosti Alza.cz.  

 

l) Nominace budovy Fysikálního ústavu (Ke Karlovu 5) na tzv. historické místo 

fyziky (podobně jako je na Ovocném trhu Machův fyzikální ústav): možnost 

nominace vyhlašuje Evropská fyzikální společnost: 

https://www.eps.org/page/distinction_sites 

Kolegium vyjádřilo návrhu plnou podporu, podaly by ho pravděpodobně společně 

MFF UK a Česká fyzikální společnost. Věc si vzal za své iniciátor nápadu prof. J. 

Valenta. 

 

m) Návrh na přejmenování horní části ulice Albertov (mezi budovami Ke Karlovu 3 a 

Ke Karlovu 5) na ulici Prof. Č. Strouhala (např. k výročí 70 let MFF UK): zatím 

odloženo.   

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/setkaniMI/
http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/
https://www.eps.org/page/distinction_sites
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n) DOD: prod. M. Vlach komentoval návrh příkazu děkana k organizačnímu 

zajištění akce, zejména změny oproti pojetí DOD v předchozích letech. 

Definitivní znění musí schválit děkan.  

 

o) Fyzikální propagační brožurka je v přípravě (autoři: prod. M. Vlach a vedoucí 

OPMK).  

 

p) Propagační letáky v souvislosti s novými obory.  

 

q) Festival vědy (ČVUT a NTK): koná se 5. 9. 2018 na Dejvickém náměstí, MFF 

UK se zúčastní s fyzikálním stánkem.   

 

r) Future Port Prague, 6. až 7. 9. 2018 v rámci tzv. neziskové zóny, tématem je 

podpora digitální gramotnosti. MFF UK se zúčastní v osobě dr. J. Gemrota a 

dalších pracovníků, viz: 

https://www.futureportprague.com/ 

 

s) Hackton veřejné správy - https://hackujstat.cz/: členem poroty bude doc. M. 

Nečaský; akci organizují dvě významné instituce, a sice Nejvyšší kontrolní úřad a 

Český telekomunikační úřad. MFF UK věc podporuje, připravuje např. článek na 

www.matfyz.cz atp. 

 

t) JDF - přijat termín 14. 2. 2019, nebude třeba rušit výuku, odborně garantuje 

předseda Propagační komise doc. M. Cieslar. Organizačně z velké části zajistí 

OPMK. 

 

u) Nový seriál ČT Kaja a Mat+Ema+Tika, viz: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12162323377-kaja-a-mat-ema-tika/ 

MFF UK se podílí na financování výroby, odborně se na práci podílejí dr. T. 

Bártlová a prof. K. Oliva.   

 

v) PívO s VÚPS: předběžný plán otestování nového nápoje se váže na dobu mezi 

8. a 18. 10. 2018, uskuteční se v Refektáři, pozvání k výhradně dobrovolné účasti 

zájemců rozešle OPMK na pracoviště, k dispozici bude digitální rezervační 

formulář. Stanovit přesný termín svěřilo kolegium prod. M. Vlachovi. 

 

w) Prod. M. Vlach požádal sekční proděkany o podporu při shromažďování podkladů 

o životě fakulty, se zvláštním zřetelem na nové trendy v činnosti pracovišť 

(rozhovory s doktorandy a mladými pedagogy, na způsob volného seriálu). 

 

x) Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy: rýsuje se výměnná spolupráce na poli 

propagace.  

 

y) NKÚ se chystá navštívit Rotundu sv. Václava, nikoli ze zájmu profesionálního, 

ale archeologického.  

 

 

 

 

https://www.futureportprague.com/
https://hackujstat.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12162323377-kaja-a-mat-ema-tika/
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7. RŮZNÉ 

 

a) Fakultní výnosy (čistka): proděkani J. Trlifaj a F. Chmelík požádali kolegium 

o připomínky k jimi zaslaným návrhům, a sice do 17. 9. 2018; to umožní předložit 

pokročilé verze ke schválení na zasedání KD 19. 9. 2018. Prod. M. Rokyta uvedl 

své poznámky rovnou na zasedání. Prod. F. Chmelík čeká v případě některých 

výnosů ještě na vyjádření právníka. Směrnice týkající se stipendií KD akceptovalo 

a souhlasilo s tím, aby je prod. F. Chmelík postoupil k projednání AS fakulty, 

z časových důvodů metodou per rollam (výnosy musejí být vydány před 1. 10. 

2018, kdy začíná semestr).  

 

 

Děkan 

b) Na středu 3. 10. 2018 od 14. 00 svolal rektor UK schůzku Monitorovacího výboru 

Kampusu Albertov. V důsledku toho se děkan nestihne zúčastnit Jarníkovské 

přednášky, možná ani vyhlášení nejlepších pedagogů a předání fakultní pamětní 

medaile prof. J. Antochovi. Pro ten případ je připraven ho zastoupit prod. M. 

Rokyta.  

 

c) Prod. J. Trlifaj se pozastavil na skutečností, že vedení Univerzity Karlovy - na 

rozdíl od Masarykovy univerzity či Technické univerzity Liberec – neuspořádalo, 

ani se nepodílelo na pořádání, žádné veřejné vzpomínkové akce k 50. výročí 

okupace 21. srpna 1968. Na webu UK byl přitom zveřejněn přehled 

https://www.cuni.cz/UK-9214.html,  

ze kterého vyplývá, že jen lékařské fakulty UK přišly v důsledku emigrace 

vyvolané okupací o 190 zaměstnanců.  

Pozn. Prod. J. Trlifaj se v době zastupování děkana zúčastnil tradičního 

shromáždění před Českým rozhlasem, na kterém vystoupili předsedové obou 

komor parlamentu ČR a předseda vlády.  

 

 

 

Zasedání skončilo v 16:02 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://www.cuni.cz/UK-9214.html

