
Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 19. září 2018  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň (do 12:16 hod.), A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta (do 11:37 hod.), J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach 

 

Omluveni: P. Hnětynka, P. Kolman  

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Kolegium projednalo návrhy výnosů, předložené a přednesené prod. J. Trlifajem. 

Tři návrhy schválilo.  

Stalo se po KD: Děkan vydal následující výnosy: 

- Směrnici děkana č. 10/2018, Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, 

výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer10.htm  

 

- Směrnici děkana č. 11/2018, Opatření k začleňování mzdových grantových 

prostředků do mezd, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer11.htm  

 

- Směrnici děkana č. 12/2018, K podávání návrhů grantových projektů, 

nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a 

závěrečnému hodnocení, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer12.htm 

 

b) Směrnice děkana č. 11/2016, K zavedení personálních identifikátorů autorů 

z MFF UK, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer11.htm 

Prod. J. Trlifaj navrhl tuto  směrnici zrušit, neboť bylo vydáno opatření rektora 

UK č. 24/2018, Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9134.html 

Kolegium ohledně ORCID doporučilo, aby vedoucí Knihovny MFF UK umístil 

na knihovní webovské stránky návod, jak personální identifikátor ORCID 

vytvořit. Z: prod. J. Trlifaj. Až bude návod na webu, sdělí to prod. J. Trlifaj 

kolegiu. Bude to impulzem pro tajemníka fakulty, aby vydal pokyn vedoucímu 

zaměstnaneckého oddělení, že mezi úvodními nezbytnostmi při přijímání 

akademických i vědeckých pracovníků bude instrukce, aby si noví pracovníci 

založili ORCID, a sice nejpozději dva měsíce po navázání pracovního poměru 

s MFF UK. Doktorandy bude v tomtéž smyslu instruovat STUD při jejich zápisu 

do studia.   

 

c) KD vzalo na vědomí, že prod. J. Trlifaj předloží ke schválení VR fakulty na 

zasedání 3. 10. 2018 anglický překlad dokumentu Profil odborného asistenta, 

docenta a profesora na MFF UK v oblasti vědy, výuky a služby akademické obci, 
přijatého vědeckou radou dne 4. 10. 2017. Překlad dostalo kolegium e-mailem 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer10.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer11.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer12.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer11.htm
https://www.cuni.cz/UK-9134.html
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(Research, Teaching and Service to the Academic Community Profiles of 

Applicants for an Associate Professorship or Full Professorship at the Faculty of 

Mathematics and Physics at Charles University). Překlad je určen především 

zahraničním členům komisí a oponentům.  

 

d) Fulbright Distinguished Chair: Fulbrightova komise nedávno zveřejnila výsledky 

loňského kola soutěže o tuto cenu. Zatímco na FSS MUNI, FF UPOL i FEL 

ČVUT byli pro letošní akademický rok vybráni vhodní kandidáti, pro MFF UK se 

žádný nenašel. Prod. J. Trlifaj uvedl, že na fakultě se zdá být ze strany pracovišť 

malý zájem, někteří zájemci ale ani neprojdou primárním „sítem excelence“ na 

americké straně. Prod. V. Baumruk podotkl, že nutnou podmínkou pro využití 

laureáta soutěže je jeho odborná kompatibilita s pracovištěm na MFF UK. 

Současně zmínil velmi pozitivní hodnocení navázané kooperace s fakultou, jak 

zaznělo z úst prof. M. Novotného, jehož pobyt na fakultě na pozici Fulbright 

Distinguished Chair nedávno skončil. 

 

e) Aktuální nabídky a zprávy týkající se zahraničních stipendijních pobytů, Fondu 

mobility apod. uveřejňuje OVZS na svých webových stránkách, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/veda/ 

 

f) Prod. J. Trlifaj podal informaci o změnách v Nadačním fondu Neuron. 

 

g) Prod. J. Trlifaj se v zastoupení děkana fakulty zúčastnil setkání s indickým 

prezidentem, krátce o tom referoval.  

  

h) Návrhy MFF UK na Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici byly odeslány na 

RUK.  

 

i) Bude vyhlášeno avízo 16. soutěže GAUK. Byly doplněny oborové rady GAUK, 

návrhy fakulty byly akceptovány. 

 

j) K dotazu prod. J. Trlifaje ohledně aktuálního stavu nabídky na ESF pozici Visiting 

Professor ve fyzikální sekci od 1. 2. 2019 konstatoval prod. V. Baumruk, že 

fyzikální sekce momentálně nedisponuje volným prostorem, nemá kam posadit 

ani hostujícího profesora, ani jeho asistenta. A tento stav se nelepší, ale naopak 

prohlubuje. Prof. J. Trlifaj připomněl, že PřF UK se operativně nabídla využít 

pozice uvolněné Matematicko-fyzikální fakultou (a související netriviální finanční 

prostředky) v některé ze svých sekcí.    

 

k) Prod. J. Trlifaj se sejde s  fakultními nositeli ERC grantů z fyzikální sekce, aby 

zjistil důvody jejich údajné nespokojenosti s podmínkami pro řešení projektů a 

případně jim nabídl administrativní pomoc ze strany OVZS. Kolegium vzalo na 

vědomí informaci o jednání děkana a prod. V. Baumruka s doc. J. Kalbáčovou 

Vejpravovou, které se uskutečnilo dne 29. 8. 2018 (šlo o výši pracovního úvazku 

řešitelky ERC grantu na MFF UK). Jinak se žádný další řešitel na děkana nebo 

proděkana pro fyzikální sekci se svými problémy neobrátil. Prod. V. Baumruk 

osloví Dr. J. Klimeše sám.  

 

https://www.mff.cuni.cz/veda/
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l) Prestižní synergy grant ERC Dynamics and Structure of Networks (DYNASNET) 

získal prof. J. Nešetřil spolu s prof. L. Lovászem (Rényi Inst., MTA Budapest) a 

prof. Barabasim (CEU Budapest). Blíže na webu, viz: 

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

 

m) Projekty: OVZS velmi důrazně žádá řešitele grantů o průběžnou kontrolu čerpání 

projektů, zejména provozních peněz. 

 

Prod. M. Rokyta 

n) Granty - kofinancování a režie: kolegium prodiskutovalo přetrvávající nedostatky 

v práci OVZS. Podle názoru děkana přesahuje daná úloha - nastavit správné údaje 

o kofinancování projektů a účtování - náplň oddělení pro vědu a zahraniční styky; 

svým obsahem by náležela na hospodářské oddělení. Vytvoření efektivního 

mechanismu bude předmětem jednání děkana, tajemníka, sekčních proděkanů a 

vedoucích dotčených oddělení děkanátu.  

Stalo se po KD: Dne 24. 9. 2018 se sešli děkan, tajemník a vedoucí HO Ing. D. 

Lanková.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Imatrikulace dne 30. 10. 2018: na první dvě skupiny (od 9:00 a od 11:00 hodin) 

půjde děkan, na třetí (od 13:00 hodin) děkana zastoupí prod. M. Rokyta. 

Promotorem bude prod. F. Chmelík.  

Prod. M. Vlach upozornil, že v SIS není na den konání imatrikulace vyznačeno 

zrušení výuky. Prod. F. Chmelík připomněl, že již vloni byl tlumočen požadavek 

na příslušnou technickou úpravu v SIS. Děkan požádal, aby STUD obeslalo 

vyučující prvního ročníku, že výuka je zrušena. Prod. F. Chmelík doložil, že 

v tomto smyslu již byla vyrozuměna všechna pracoviště hromadnou e-mailovou 

zprávou. 

Stalo se po KD: STUD znovu rozeslalo informaci o konání imatrikulací, učinilo 

tak 4. 10. 2018. E-mail byl adresován studentům nově nastupujícího 1. ročníku, 

vedoucím pracovišť MFF UK, učitelům, kteří se účastní imatrikulace, a učitelům, 

kteří 30. 10. 2018 zajišťují výuku v 1. ročníku bakalářského studia (kromě 

Bioinformatiky). 

 

b) Kolegium vzalo s potěšením na vědomí informaci o počtu studentů zapsaných do 

bakalářského studia: k 14. 9. 2018 je to celkem 562 zapsaných (v předchozím roce 

představovalo konečný počet zapsaných k 31. 10. 2017 číslo 505, takže je 

evidentní nárůst). Podrobné údaje v dělení podle studijních programů na zasedání 

kolovaly. Děkan poděkoval proděkanovi pro PRopagaci za jeho úsilí a za práci 

jeho oddělení.  

 

c) Prod. F. Chmelík předal děkanovi výsledky studentské ankety za letní semestr 

2017/2018. Číselné údaje poskytne celému kolegiu, slovní připomínky pročte 

před jejich zveřejněním děkan.   

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-10-erc/
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d) Výnosy děkana – návrhy prod. F. Chmelíka. 

i) (Směrnice) Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku 

studentů na prospěchové stipendium: byla předložena AS fakulty, 

k projednání per rollam. 

Stalo se po KD: AS MFF UK směrnici projednal, byla vydána, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer14.htm 

ii) (Směrnice) Výplata stipendií: byla předložena AS fakulty, k projednání per 

rollam.                                                                                                         

Stalo se po KD: AS MFF UK směrnici projednal, byla vydána, viz:  

                  https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer13.htm 

iii) (Směrnice) Opatření děkana o konání rigorózních zkoušek na MFF UK: KD 

doporučilo postoupit k projednání v AS MFF UK. 

iv) (Směrnice) Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF 

UK: KD doporučilo postoupit k projednání v AS MFF UK. 

v) (Směrnice) Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK: KD doporučilo 

postoupit k projednání v AS MFF UK. 

vi) Návrh příkazu děkana k nahlížení do spisů: po konzultaci s právníkem prod. 

F. Chmelík a vedoucí STUD návrh stáhli (stačí osnova RUK na sharepointu, 

patrně žádná VŠ v Čechách takový příkaz nemá). KD vzalo na vědomí.  

 

Prod. V. Kuboň 
e) KD vzalo na vědomí informaci o průběhu přípravy akreditace doktorského studia. 

V současné době čeká prod. V. Kuboň na odezvu studijních garantů, po provedení 

nezbytných oprav pošle materiály na RUK pro RVH.  

 

f) Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studia plánuje prod. V. Kuboň 

připravit pro listopadové zasedání Akademického senátu fakulty. Na předložení 

tohoto druhu dokumentu se vztahuje lhůta 21 dní před ohlášeným termínem 

zasedání senátu. Termín zasedání senátu zatím není znám.  

 

g) Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního 

programu – návrh vzorového znění poslal prod. V. Kuboň e-mailem. Podepsané 

smlouvy jsou nutnou podmínkou pro udělení akreditace. Děkan požádal členy 

kolegia o připomínky k navrženému znění, nejpozději do 24. 9. 2018, kdy má 

schůzku s děkanem PřF UK. Na problematická místa textu upozornil prod. V. 

Kuboň přímo na zasedání.  

Prod. V. Baumruk požádal, aby kol. V. Kuboň zjistil, jaký názor na vzor smlouvy 

zaujímá RVH.  

 

Prod. M. Vlach 

h) Kolegium schválilo definitivní znění příkazu děkana k  zajištění letošního Dne 

otevřených dveří. Prod. M. Vlach uvedl, že příslušní garanti jsou dohodnuti na 

vystřídání se na besedě o studiu (doc. P. Kaplický, doc. M. Kulich). OPMK 

připraví formulář pro požadavky pracovišť a rozešle jej prostřednictvím 

koordinátorů programu akce.   

Stalo se po KD: Děkan vydal Příkaz děkana č. 4/2018, K organizačnímu zajištění 

Dne otevřených dveří MFF UK 2018, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik04.htm 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer14.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer13.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik04.htm
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i) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha, převzatou od ČTK, že ačkoliv na 

většině vysokých škol letos studentů ubude, ČVUT hlásí nárůst počtu přihlášek na 

dvojnásobek. Podle názoru doc. C. Matysky nemusí být tento údaj korektní.  

 

j) Dotazníková šetření: prod. M. Vlach informoval kolegium o tom, co se připravuje 

poté, kdy se univerzita přihlásila k průzkumu Reflex 2018 a k mezinárodnímu 

šetření Eurograduate. Obě šetření mají proběhnout koncem listopadu a bude je 

koordinovat Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., a Pedagogická 

fakulta UK. Příští týden by mělo být známo více podrobností. Děkan požádal 

studijní proděkany, aby věnovali záležitosti pozornost, neboť případné rozesílání 

e-mailů vztahujících se k šetření bude úkolem studijního oddělení; věc má na 

starosti pror. R. Wildová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. 

Prod. M. Vlach připomněl, že kontaktní osobou za fakultu je RNDr. K. 

Houžvičková Šolcová, která se bude účastnit dalších jednání a připomínkového 

řízení k dotazníkům. 

 

Prod. M. Rokyta 

k) Dvanáctibodový test středoškolské matematiky na Albeři v akademickém roce 

2018/2019 – závěrečná zpráva: kolegiu ji předložil a na zasedání komentoval 

prod. M. Rokyta. Zpráva je na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2018.pdf 

Děkan 

l) Námět na spolupráci při výuce/výměně studentů finanční a pojistné matematiky 

mezi MFF UK a Polytechnickou univerzitou v Hong Kongu: děkan poskytne 

proděkanům V. Kuboňovi a M. Rokytovi e-mail s popisem návrhu. Prod. V. 

Kuboň prověří, zda existuje mezi jmenovanými univerzitami smlouva, kvůli 

případnému školnému.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Ve spolupráci prod. J. Sgalla a tajemníka vznikl návrh dodatku ke smlouvě na 

pronájem restaurace Profesní dům v budově fakulty na Malostranském náměstí; 

nájemkyně se zněním dodatku souhlasí. Kolegium rovněž souhlasilo, návrh bude 

postoupen na nejbližší zasedání Akademického senátu MFF UK, pak předložen 

Akademickému senátu UK a poté k podpisu kvestorce UK. 

 

b) Studentská Beánie: bude se konat 30. 10. 2018, Spolek Matfyzák požádal 

o poskytnutí prostor na uspořádání této studentské akce (Troja: vestibuly, 

posluchárna T1 a dále učebny T5 až T10) Organizace celé akce proběhne ve 

spolupráci se správou budov v Troji. Kolegium se zapůjčením prostor souhlasilo. 

 

c) Dne 15. 10. 2018 od 13:00 hodin se bude v budově fakulty ke Karlovu 3 konat 

školení k problematice GDPR. 

 

d) Na poradě tajemníků fakult UK dne 18. 9. 2018 promítl Mgr. J. Jindra prezentaci 

ke GDPR (elektronický podpis, USB tokeny). Tajemník přeposlal kolegiu e-mail, 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2018.pdf
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který ve stejný den dostal od ředitele ÚVT UK Papírníka ohledně tzv. nařízení 

eIDAS. 

 

e) Informace o průběhu implementace Elektronického systému spisové služby 

(ESSS): podle harmonogramu UK byla v červnu 2018 zahájena implementace 

projektu ESSS na MFF UK. Proběhla úvodní dotazníková šetření na jednotlivých 

odděleních děkanátu, následovaná sérií instruktáží a seminářů pro pracovníky 

podatelny a jednotlivých oddělení. V týdnu od 17. 9. 2018 provedli pracovníci 

ÚVT UK školení přímo v počítačové laboratoři na Karlově a na pátek 21. 9. 2018 

byl stanoven termín zahájení ostrého provozu ESSS. 

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD vyslechlo sdělení prod. L. Skrbka o stavu výstavby trojského pavilonu. 

Zprávy jsou dobré i horší. Do kategorie těch horších patří fakt, že na staveništi byl 

detekován kontaminovaný odpad, náklady na jehož vyvezení se podle odhadu 

blíží částce 2 mil. Kč. Kolegium svěřilo prod. L. Skrbkovi, aby v této souvislosti 

jednal s firmou Technico Opava.  

 

b) Vědecká rada UK má na programu svého jednání dne 20. 9. 2018 kromě jiného 

také dlouhodobý záměr rozvoje UK, jehož jednou z prioritních položek je trojský 

pavilon pro M+I.  

 

c) Modernizace poslucháren – případná účast ve druhé etapě projektu: prod. L. 

Skrbek přednesl otázku, zda se ucházet o financování dalších akcí; za smysluplné 

by pokládal financování audio-video vybavení nového pavilonu. Časové lhůty 

jsou ale neúprosné, a proto Ing. Starčevičová sonduje výši rizik s tím spojených 

(rozsah případných sankcí, dalších nákladů atd.). Děkan žádá zjistit, zda vůbec lze 

vyjmout audio-video vybavení z akce stavba pavilonu.   

 

d) Modernizace poslucháren – běžící etapa: prod. L. Skrbek podal situační zprávu.  

Stalo se po KD: Prod. L. Skrbek dne 21. 9. 2018 e-mailem informoval pracoviště, 

že všechna zařízení v posluchárnách budov na MS a v Troji jsou převzata, funkční 

a posluchárny je možné plně využívat a rozvrhovat. V karlínské budově a na 

Karlově práce ještě probíhají. Dne 26. 9. 2018 prod. L. Skrbek oznámil dokončení 

prací v Karlíně a ve velkých posluchárnách na Karlově. Všechny posluchárny 

fakulty lze od 1. 10. 2018 normálně používat. Prod. M. Rokyta seznámil kolegium 

s nedodělky a nedostatky při modernizaci poslucháren v Karlíně. 

 

e) Smluvní výzkum: získat právní posouzení návrhů smluv napsaných v angličtině 

prostřednictvím CPPT se jeví jako dosti klopotné/časově náročné, tento stav 

ovšem může být způsobený letními dovolenými. Prod. L. Skrbek by situaci 

vyhodnotil až v průběhu podzimu. Prod. M. Vlach přesto předá prod. L. Skrbkovi 

kontakt na právníka, který vládne anglickým jazykem a byl by ochotný své služby 

fakultě za úplatu poskytovat. 
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Doc. C. Matyska 

f) OP VVV: kolegium vzalo na vědomí informaci o obsazení pracovních míst post-

docs a datech nástupu na tyto pozice. Penále plynoucí z toho, že nebyla obsazena 

všechna inzerovaná místa, by podle odhadu dr. H. Nyklové nemuselo překročit 

sumu 200 tis. Kč.  

Prod. V. Baumruk plánuje vypsat v rámci fyzikální sekce některé konkursy znovu, 

uvažuje o KFPP a KG, s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2019.  

Děkan vidí jako poučení z čerstvé zkušenosti se získáváním zahraničních 

pracovníků, že by bylo efektivnější nabízet méně pozic na delší časové období (na 

24 měsíců místo 12).  

 

g) Byl zahájen audit projektu č. OPVVV/2018/O/031 Centrum nanomateriálů pro 

pokročilé aplikace. Provádí ho Ministerstvo financí.  

 

h) Koncem září 2018 započne kontrola ESF projektu ze strany MŠMT. Jedná se 

o „kontrolu na místě", zahájenou na RUK a poté, ve vybraných případech, 

pokračující i na fakultách. Pravděpodobnost, že věc zasáhne MFF UK, je vysoká. 

Sdělení doc. C. Matysky upřesnil tajemník – termín kontroly je údajně odsunut na 

přelom října a listopadu.  

 

i) Aktualizace Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy (SPR UK): byla 

provedena pasportizace unikátních přístrojů (pořizovací cena vyšší než 1 mil. Kč) 

pořízených z projektů OP VVV.  Z: administrátorky projektů.  

 

j) Ze seznamu projektů v SPR UK byly smazány ty, které dublovaly běžící projekty 

OP VVV. Žádné nové projekty přidány nebyly - účast v ESF/ERDF výzvě II 

fakulta neplánuje. 

 

k) Do konce roku 2018 by měla být vyhlášena výzva "Výzkumné infrastruktury II". 

 

Doc. P. Hnětynka (korespondenčně) 

l) Na UK webu byl zveřejněn Aj překlad Opatření rektora o osobních údajích, viz: 

https://www.cuni.cz/UKEN-804.html 

 

m) Mgr. J. Jindra, pověřenec pro ochranu osobních údajů UK, rozeslal vedoucím 

všech personálních oddělení fakult doporučení, jak postupovat při podepisování 

"prohlášení mlčenlivosti". 

 

n) Nový fakultní web: minulý týden proběhla další schůzka s firmou SIMOPT, žádné 

problémy nerozpoznány, aktuální plán směřuje k přepnutí na nový web po začátku 

nového semestru (přelom měsíců října a listopadu 2018). Prod. M. Vlach 

informaci doplnil v tom smyslu, že dodatečné věcné požadavky zakládají na 

požadavky finanční, což se negativně projevuje v rozpočtu na propagaci.  

 

Prod. M. Vlach 

o) Návrh opatření rektora UK a souvisejících metodických pokynů pro oblast 

transferu technologií, které připravuje Centrum pro přenos poznatků a technologií 

UK: zaslány k připomínkám fakult (UKRUK/116089/2018). Na MFF UK se 

dokumenty zabýval prod. M. Vlach s doc. M. Nečaským a Ing. B. Joudalovou, 

https://www.cuni.cz/UKEN-804.html
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připomínky zpracované do podoby tabulky kolegium akceptovalo a doporučilo 

poslat je na RUK v předepsané lhůtě do 19. 9. 2018.  

 

p) Návštěva VaV týmů na fakultách a dotazníkové šetření: CPPT zadalo fakultním 

skautům (v případě MFF UK to je Ing. B. Joudalová) úkol, aby navštívili všechna 

pracoviště fakulty, zajistili při té příležitosti vyplnění univerzitních formulářů 

„Průvodní list ke stavu nového nápadu“ a také podpis vedoucího pracoviště, že 

návštěva proběhla. KD požádalo prod. M. Vlacha, aby na příští zasedání kolegia 

připravil písemnou odpověď na popsané požadavky.  

 

q) Partnerský program 

i) K podpisu spějí dvě nové smlouvy (garanty za MFF UK jsou Dr. D. 

Obdržálek a Dr. J. Kofroň). Zájem o spolupráci projevily další společnosti, 

hledají se kontaktní osoby za fakultu, řeší Ing. B. Joudalová.  

ii) Končí smlouva s firmou Znovín Znojmo, zástupci vedení fakulty budou 

jednat s představiteli firmy o prodloužení smlouvy.  

iii) V případě jedné z firem (fakultní garant prof. P. Tůma) ustala komunikace, 

fakulta urguje úhradu smluveného poplatku za partnerství.   

iv) Pracovní skupina pro partnerství s firmami navrhuje zvýšit cenu 

Partnerského programu. Prod. M. Vlach zadal skupině a Ing. B. Joudalové, 

aby připravili koncepční změny, včetně nového stupně partnerství – tzv. 

Propagační partnerství. Nové podmínky by mohly platit od roku 2019.  

 

r) Asociace inovačního podnikání ČR vyhlásila 23. ročník soutěže o Cenu Inovace 

roku 2018: RUK doporučuje účast. Prod. M. Vlach uvedl, po dohodě s Ing. B. 

Joudalovou, že budou informovány partnerské firmy MFF UK.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Prod. J. Sgall podal informaci o výsledcích výběrového řízení na obsazení 

pracovních míst AP 1 v informatické sekci. Uspělo celkem osm uchazečů, viz:  

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

 

b) Prod. V. Baumruk příležitostně projedná s děkanem otázku příštího obsazení 

funkce vedoucího KDF. 

 

c) Harmonogram prodlužování pracovních smluv OA a AVP, které vyprší 31. 12. 

2018: návrhy ze všech sekcí najednou projedná vědecká rada fakulty na svém 

listopadovém zasedání, podklady prosí T. Pávková dostat do 31. 10. 2018. 

 

d) Tajemník fakulty informoval, že má za sebou dva dny školení k prohloubení 

manažerské zdatnosti, probíhající na RUK.  

 

e) Uchazečka vybraná na pozici projektové manažerky, která měla na fakultu 

nastoupit ke dni 1. 9. 2018, nenastoupila. Uvedenou funkci proto bude, na zatím 

nespecifikovanou dobu, vykonávat souběžně ke své současné práci Dr. Z. 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201806-ap1-vysledek.htm
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Bubeníková z KFPP. Úpravu jejího platu v rámci osobního ohodnocení, 

z centrálních zdrojů, zajistí tajemník fakulty.  

Doc. C. Matyska považuje toto řešení za dostačující, na dobu svého mandátu by 

myšlenku na zřízení projektového centra opustil. Ne tak děkan; oddělení je 

potřeba, úkoly související s projekty stále rostou.  

 

f) Děkan připomněl podpisování návrhů na vyplacení mimořádných odměn, které 

dostává ke schválení. Jsou zavedeny nové formuláře – k nalezení v oddílu 

„zaměstnanecké oddělení“ zde:  

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/  

Předkladatel coby příkazce operace návrh podepíše a zajistí odeslání návrhu 

dalším povinným signatářům. V případě odměn z fondu děkana (901) to znamená 

získat podpis příslušného proděkana a vedoucího pracoviště, ze kterého pochází 

odměňovaný. V případě mimořádných odměn navržených z fondu sekčního 

proděkana děkan předpokládá, že mu sekční proděkan svým podpisem garantuje 

informovanost vedoucího pracoviště. Odměny pro pracovníky děkanátu signuje 

tajemník fakulty. U odměn z projektů Progres, pro vedoucí pracoviště, se 

postupuje jako dosud.   

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Rozhovor s prof. P. Cejnarem k seriálu Genius na ČT. Více např. zde: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v 

kulture/218411000120907/video/642232 

 

b) Do Prahy na MFF UK přijela návštěva z UPJŠ Košice: Mgr. Ujlaky – pracovník 

propagace a zahraničních styků; třídenní program zajistili prod. M. Vlach, Mgr. L. 

Veverka a Ing. B. Joudalová. Host se také setkal s pracovníky CPPT. 

 

c) 1. LF UK spolu s rektorátem UK pořádala na Vyšehradě originální oslavy 

republiky - byly instalovány dobové dílny, žáci ZŠ a SŠ zazpívali písně Jaroslava 

Ježka, konalo se divadelní představení na Letní scéně, byla zřízena pivní stezka s 

nabídkou piv z malých pivovarů, proběhla ukázka výzbroje legionářů, na hlavní 

festivalové scéně u Starého purkrabství zahrály kapely Zakázaný ovoce, The Tap 

Tap, Support Lesbiens atp., více o akci na:  

https://www.lf1.cuni.cz/o-festivalu-prvni-republika 

 

d) Matfyzácké PÍvO: Refektář dne 18. 10. 2018 v 17:00 hodin, informace rozešle na 

pracoviště OPMK.  

 

e) FEL ČVUT zavádí koncept Fakultních škol. 

 

f) Žhavá novinka: brožurka Fyzika na Univerzitě Karlově; s ohledem na velmi 

akutní potřebu pro blížící se vzdělávací veletrhy brožuru připravili vedoucí 

OPMK a prod. M. Vlach. 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v%20kulture/218411000120907/video/642232
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v%20kulture/218411000120907/video/642232
https://www.lf1.cuni.cz/o-festivalu-prvni-republika
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g) Prod. M. Vlach navázal spolupráci s garantkou projektu Příběhy bezpráví – Jeden 

svět na školách (organizace Člověk v tísni) Mgr. V. Stehlíkovou, která bude 

realizovat rozhovory s pamětníky o 17. listopadu 1989, včetně pracovníků MFF 

UK.   

 

h) Svatováclavská rotunda 

i) Dne 28. 9. 2018 dopoledne proběhne národní oslava Europa Nostra, 

odpoledne bude památka otevřena pro zájemce z veřejnosti.  

ii) O prohlídku projevila zájem reprezentace z NKÚ a Ministerstva dopravy.  

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Zastupování děkana ve dnech 26. - 28. 9. 2018 (služební pobyt v Barceloně) se 

ujme prod. J. Trlifaj. Půjde např. o slavnostní předávání Ceny předsedkyně GAČR 

dne 26. 9. 2018.  

 

b) Ve dnech 24. a 25. října 2018 se koná mezinárodní rektorská konference 

Univerzita a republika: 100 let Československé/České republiky – Dědictví 

demokracie, humanismu a odpovědnosti. Za vedení fakulty se zúčastní prod. J. 

Trlifaj (24. 10. odpoledne – bude z tohoto důvodu omluven na případné odpolední 

části zasedání KD) a děkan (25. 10. dopoledne).  

Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj děkana zastoupí také na odpolední části 

konference 25. 10., tj. na slavnostním shromáždění v Karolinu od 15:00 hodin. 

 

c) Dne 16. října 2018 se uskuteční slavnostní zasedání akademické obce Univerzity 

Karlovy, na kterém bude předána čestná hodnost dr. h. c. dvěma významným 

vědeckým osobnostem. Jednou z nich je prof. Frank R. de Boer z Nizozemska, 

navržený na udělení čestného doktorátu fyzikálně-matematických věd 

Matematicko-fyzikální fakultou. 

Stalo se po KD, viz: 

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

 

d) Zasedání AS MFF UK: po diskusi v kolegiu děkan využije nabídky předsedy AS 

fakulty a navrhne příhodný termín zasedání senátu. Po diskusi v KD navrhne 

středu 10. října 2018. Za vedení fakulty budou na program předloženy následující 

body: 

i) (Směrnice) Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na MFF 

UK. 

Akademický senát návrh projednal, směrnice je vydána, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer15.htm 

ii) (Směrnice) Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF 

UK. 

Akademický senát návrh projednal, směrnice je vydána, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer16.htm 

iii) (Směrnice) Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK. 

Akademický senát návrh projednal, směrnice je vydána, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer17.htm 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-10-deboer/
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer15.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer16.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer17.htm
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iv) Návrh dodatku ke smlouvě o pronájmu prostor restaurace Profesní dům 

(bod sub 3. a) tohoto zápisu). 

v) Návrh dodatku ke smlouvě s firmou Auböck (přeložka na stavbě trojského 

pavilonu). 

vi) Smlouva o věcném břemeni s firmou T-mobile.  

 

e) Prod. L. Skrbek neformálně informoval o současném dění na Slovensku 

(financování vědeckých projektů).   

 

 

Zasedání skončilo v 13:21 hodin.  

 

Zapsala:  

T. Pávková 


