
Zápis z 3. schůze kolegia děkana konané dne 10. října 2018  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

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

Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; na část jednání přítomni P. 

Obdržálek (za SKAS) a H. Nyklová (do 11:59). 

 

Omluveni: V. Baumruk (služebně v Olomouci), P. Kolman 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 10:47 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Směrnice děkana č. 11/2016 (evidence personálních identifikátorů v OBD) může 

být zrušena, neboť návod pro autory je umístěn na webu Knihovny MFF UK: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/biblio/ 

Samotný návod pro autory je zde: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/Evidence-identifikatoru_navod-pro-

autory.pdf 

        Stalo se.  

 

b) Seminář v Modré posluchárně RUK ohledně volby mezi produkty InCites 

(nástavba na WOS od firmy Clarivate) a Scival (nástavba na SCOPUS od 

Elsevieru). OP VVV uhradí 70 % z ceny z vybraného produktu. InCites používá 

na základě dohody Clarivate s polskou vládou již 520 institucí v Polsku. SciVal 

byl nabídnut na měsíc ke zkušebnímu provozu zdarma. Oba produkty stále trpí 

nečistotou dat, např. nerozlišují v rámci jedné instituce mezi osobami stejného 

příjmení a stejné iniciály jména. Po konzultaci s Mgr. J. Kučou doporučuje prod. 

J. Trlifaj odložit rozhodnutí o nákupu do doby, než Clarivate a Elsevier svá data 

týkající se UK vyčistí. V případě, že se tak nestane, produkty nekupovat – 

scientometrické informace lze získat i přímo, z již předplacených databází WOS 

a SCOPUS, bez použití těchto nástaveb.   

 

c) Byla uzavřena smlouva s American Institute of Physics o prodloužení 

předplatného 22 významných fyzikálních časopisů z prostředků CzechElib. 

 

d) Zasedala Knihovní rada MFF UK, za účasti prod. V. Baumruka jako hosta. 

Doporučila vybavit studovnu v oddělení knihovny na Karlově moderní 

audiovizuální technologií, umožňující diskuse studentů podobně jako je to dnes 

již běžné v knihovnách v zahraničí resp. na ČVUT.    

 

e) Informace z vyhlášení výročních cen GAČR v Refektáři MFF UK:  

i) Mezi oceněnými nebyl nikdo z UK. 

ii) Byly avizovány významné změny v grantovém systému na příští rok: 1) 

nové Juniorské granty budou vypisovány jako pětileté, 2) budou znovu 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/biblio/
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/Evidence-identifikatoru_navod-pro-autory.pdf
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/Evidence-identifikatoru_navod-pro-autory.pdf
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zavedeny tříleté postdoktorské granty, 3) nové tříleté bilaterální projekty 

s Ruskem, 4) zdvojnásoben mzdový limit u projektů Podpora žadatelů 

o ERC ze 40 na 80 tis. Kč/měs. Poznámka: konstatován malý zájem 

o granty EXPRO (celkem podáno jen 185 projektů).   

 

f) Změny v podpoře internacionalizace na UK: Opatření rektora č. 8/2018 bylo 

zrušeno, nově je vydáno Opatření rektora č. 35/2018, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9301.html 

Dříve byla uplatňována jen podpora letních škol a studentských stáží, nově sem 

patří také výjezdy úřednictva a cesty v rámci strategického partnerství. Vyvstal 

nový problém: účtování cestovného bez diet ze stipendia studenta; nová restrikce: 

konference/letní školy pořádané fakultami a podporované z prostředků na 

internacionalizaci musejí být nehospodářské povahy (mj. nesmějí vybírat 

konferenční poplatek). 

 

g) GAUK 

i) Byl vyhlášen 16. ročník soutěže. 

ii) Prof. P. Volf požádal fakultu o nominaci do OR přírodních věd (náhrada za 

odstoupivšího doc. Z. Šíra).  

iii) SIAM Chapter pořádá tradiční besedu se žadateli o grant GAUK; za OVZS 

se zúčastní Ing. A. Michálková (29. 10. 2018 od 18 hod. v K4).  

   

h) ERA chairs – termín: 15. 11. 2018 (určeno pro Distinguished Visiting Profs., 

seminář k tomu na TC byl koncem září). Více na webu: 

https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/vyzva-era-chairs-otevrena-1 

 

i) Z MFF UK podány 4 nové žádosti o ERC Starting granty. 

 

j) OP VVV - visiting professors - nastoupili prof. Hans Georg Feichtinger (sekce M) 

a prof. Patrizio Pelliccione (sekce I). Další kolo projektu s nástupem od 1. září 

2019: pokud by MFF UK neměla o pozice zájem (sekce F?), PřF UK je 

připravena využít je všechny.   

 

k) V souvislosti s diskusí o jazyku habilitační práce poskytl prof. M. Kozubek 

vědecké radě fakulty odkaz na vnitřní předpisy Masarykovy univerzity, viz: 

https://www.muni.cz/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerz

ita/Vnitrni_predpisy_MU/Rad_habilitacniho_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_pr

ofesorem/ 

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MUNI mj. stanoví: 

„… Habilitační práci uchazeč předkládá v českém, slovenském či anglickém 

jazyce, případně v jiném cizím jazyce podle zvyklostí v oboru. U habilitačních 

řízení zahájených po 31. 12. 2020 je možné předkládat habilitační práci výhradně 

v anglickém jazyce, případně v jiném cizím jazyce podle zvyklostí v oboru 

(vyjma slovenštiny). Vědecká rada Masarykovy univerzity může pro obor 

habilitačního řízení, nebo pro konkrétní habilitační řízení, udělit výjimku z tohoto 

pravidla, a to na návrh děkana předložený se souhlasem vědecké rady fakulty.“ 

Citovaný předpis byl předán v rámci podnětů k HR Award (KA1) na RUK.  

Aktivita KA1 má velmi ambiciózní program změn na UK (témata: kariérní řád, 

hodnocení vědy, doktorandské školy, strategie doktorského studia, hodnocení 

https://www.cuni.cz/UK-9301.html
https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/vyzva-era-chairs-otevrena-1
https://www.muni.cz/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Vnitrni_predpisy_MU/Rad_habilitacniho_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem/
https://www.muni.cz/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Vnitrni_predpisy_MU/Rad_habilitacniho_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem/
https://www.muni.cz/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Vnitrni_predpisy_MU/Rad_habilitacniho_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem/
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zaměstnanců, pozice postdoků aj.). Za MFF UK se KA1 účastní prod. J. Trlifaj,  

KA3 (implementace hodnocení vědy) Mgr. J. Kuča. 

Další informace ještě v bodě 4. h) tohoto zápisu.  

 

l) Od 1. srpna 2018 platí nový statut Fondu mobility UK. Kromě jiného umožňuje 

studentům žádat také o školné. Cyklus vyhlašování dvakrát ročně zůstává, může 

mít priority. Priority stanoví rektor UK. Článek 2, bod 6., stanoví, že Na základě 

doporučení Rady rektor svým opatřením každoročně vyhlašuje priority pro 

činnost FM UK a dva termíny pro podávání návrhů (dále jen "priority"); 

zpravidla je jeden termín vyhlášen na období zimního semestru a jeden termín na 

období letního semestru. Úplné znění dokumentu viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9185.html 

 

m) Děkan komentoval návrh opatření rektora O postupu při zřízení pracovního místa 

mimořádného profesora a jeho obsazení na Univerzitě Karlově. Při projednávání 

návrhu na zasedání RKR byl ujištěn, že formulace opatření vyhovuje požadavkům 

zákona o VŠ. 

Stalo se po KD: Opatření rektora bylo vydáno, s účinností od 1. 1. 2019, jeho 

znění viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9328.html 

 

n) Opatření rektora UK 38/2018, Podpora pobytů zahraničních „post-doc“ 

výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů, účinné od 1. 10. 2018, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9316.html 

Prod. J. Trlifaj zjistí výklad ohledně mzdových prostředků. (Není jasné, jakou 

část mzdy hradí Univerzita Karlova; v každém případě fakulta hradí vše ostatní.) 

 

Prod. M. Vlach 

o) Informace z TAČR.  

 

p) Přednáška v rámci HTTP Symposium in Prague na konci března 2019, 

spolupořádá CZ.NIC;  vzala si za své KSI. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Návrh opatření děkana ke stanovení a výběru poplatku za úkony spojené 

s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na Matematicko-fyzikální 

fakultě UK: kolegium nemělo proti znění dokumentu námitky. Děkan požádal 

prod. F. Chmelíka, aby návrh ještě konzultoval s pror. M. Králíčkovou. Před 

definitivním vydáním dostane návrh směrnice k projednání AS MFF UK.  

 

b) Cena děkana za nejlepší bakalářské a magisterské práce (Směrnice děkana č. 

2/2014): v letošním roce se sešlo 18 návrhů, obsazeny jsou všechny kategorie. 

Přehled návrhů poslal prod. F. Chmelík e-mailem. Posoudí je příslušná komise, 

její doporučení přednese prod. F. Chmelík kolegiu na zasedání dne 7. 11. 2018. 

Samotné ceny pak budou vyhlášeny na prosincovém zasedání VR fakulty.  

 

https://www.cuni.cz/UK-9185.html
https://www.cuni.cz/UK-9328.html
https://www.cuni.cz/UK-9316.html
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c) Prod. J. Sgall informoval, že časopis Nature zveřejnil studii stochastických her, 

jejímž spoluautorem je student MFF UK Štěpán Šimsa. Více o úspěchu zde: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1177-vyzkum-vedeny-nahodou 

Ačkoliv návrhy na cenu rektora UK se bude kolegium zabývat až na svém příštím 

zasedání, vyslovilo KD předběžně podporu návrhu prod. J. Sgalla, aby mezi 

nominovanými byl Š. Šimsa.  

 

d) Bolzanova cena (Opatření rektora 48/2017): v interním termínu 2. 10. 2018 byly 

zaznamenány celkem tři návrhy: 

- Mgr. Tereza Uhlířová, diplomová práce Singular Behavior of the Hartree-Fock 

Equations 

-  RNDr. Miroslav Halló, Ph.D., doktorská disertační práce Influence of velocity 

Model Uncertainty in Earthquake Source Inversions 

- RNDr. Michael Greben, Ph.D., doktorská disertační práce Advanced 

Spectroscopic Characterization of Quantum Dot Ensembles 

Kolegium souhlasilo, aby všechny tři práce byly postoupeny IPSC RUK. Lhůta 

vyprší 31. 10. 2018, pořadí uchazečů se nestanovuje.  

Stalo se po KD: Kolegium podpořilo per rollam ještě ocenění doktorské disertační 

práce  Spatial and temporal scales of atmospheric dynamics, kterou do soutěže 

přihlásil Nikola Jajcay.  

 

e) Podzimní kolo studentských fakultních grantů bude vyhlášeno dne 15. 10. 2018, 

termín pro odevzdání stanoven na 15. 11. 2018.  

 

f) Promoce 

i) Bakalářské promoce ve dnech 13. a 14. 11. 2018, v Refektáři: KD se 

dohodlo na organizačních záležitostech (role děkana). Sekční proděkani 

nahlásí na STUD jména osob do taláru, T: do 17. 10. 2018.  

ii) Magisterské promoce ve dnech 6. a 7. 12. 2018, v Karolinu: jako promotoři 

se vystřídají prof. J. Horáček a prof. T. Cipra, všech promocí se zúčastní 

osobně děkan prof. J. Kratochvíl.  

 

Prod. V. Kuboň 

g) Podmínky pro přijetí do doktorského studia (2019/2020): prod. V. Kuboň upraví 

předložené znění do podoby, která bude reflektovat připomínky z diskuse na KD, 

pak výsledný návrh postoupí Akademickému senátu MFF UK.  

Stalo se po KD: Návrh předložil děkan na zasedání AS, které je ohlášeno na 7. 11. 

2018. Navržený text současně dostali členové KD.  

 

h) Digitalizace SZZ: podle zprávy Mgr. P. Jedelského se podařilo úkol zvládnout. 

V termínu podzimních SZZ byly předsedy komisí vygenerovány 404 ze 414 

protokolů, s generováním zbývajících protokolů účinně pomohlo STUD. Určité 

potíže se vážou k učitelskému studiu, protože např. PřF UK má odlišné kódy 

předmětů. Jako mírně problematické se jeví také mimořádné studium, kde se na 

protokoly chybně tiskne nadpis Státní závěrečná zkouška místo správného textu 

Komisionální zkouška. Pro řešení tohoto problému byl založen požadavek na 

změnu v SIS; dokud změna nebude provedena, bude nutné PDF soubory 

protokolů ručně zeditovat v programu Acrobat. 

https://www.matfyz.cz/clanky/1177-vyzkum-vedeny-nahodou
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i) Akreditace oborů navazujícího magisterského studia: prod. V. Kuboň požádal 

sekční proděkany, aby do konce prosince 2018 ve svých sekcích promysleli 

skladbu oborů; návrh určený k akreditaci musí v únoru 2019 projednat AS MFF 

UK a v březnu 2019 VR MFF UK. Termín pro odevzdání na RUK: 31. 3. 2019.  

 

j) Akreditace doktorských studijních oborů - smlouvy s ústavy AV ČR: prod. V. 

Kuboň prokonzultuje s právníkem text smlouvy, který navrhuje děkan. Výsledek 

sdělí kolegiu na zasedání 24. 10. 2018.  

 

k) Dotaz prod. M. Rokyty na tzv. zdvojení garantů (nastalo by v situaci souběhu 

garantování dobíhajícího a nového studijního programu): prod. V. Kuboň učiní 

dotaz na RUK.  

Stalo se po KD: Dotazem na RUK bylo zjištěno, že tento typ zdvojení garantů je 

v pořádku, protože standardy pro garanty byly vyhlášeny pouze pro nové 

programy akreditované v rámci institucionální akreditace. Na garantování 

dobíhajících programů se tyto standardy neuplatňují.  

 

l) Spolupráce s NCSU 

i) Výuka započala, doc. P. Kaplický v ní plánuje pokračovat i na jaře 2019. 

Příslušnou smlouvu schválil prod. V. Kuboň.  

ii) Fakturace: platba za výuku bude převedena ve prospěch sekce M, podklady 

pro fakturaci dodá na HO prod. M. Rokyta. Nakládání se získanými 

financemi bude podobné jako s penězi za výuku pro FSV UK (01, interní 

„zdanění“).  

iii) Prod. V. Kuboň prověří existenci e-mailu, v němž je zahraniční strana 

srozuměna se zveřejněním smlouvy v Registru. Sdělí pražskému centru 

NCSU mínění fakulty, že smlouva zveřejněna být musí (výuka je z hlediska 

fakulty její hlavní, nikoli doplňková činnost). 

Stalo se po KD: Jedná se o e-mail od paní Megan Winzeler z NCSU, z 16. 7. 

2018, ve kterém sděluje: „Also, it's ok with us for Charles to post the 

agreement in the public registry to meet your requirements. (For your 

information, we are not recognized as a public institution in the Czech 

Republic. However, we checked with our legal counsel and confirmed that 

posting it is acceptable.)” 

 

iv) Tajemník dá pokyn ke zveřejnění smlouvy s NCSU v Registru smluv.  

 

m) V průběhu léta byla fakulta vybídnuta k účasti na dvou mezinárodních akcích.  

i) The Forum on Education Abroad: setkání 15. 10. 2018 plánované vedením 

UK se neuskuteční.  

ii) Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, konané 

v listopadu 2018 v Praze: prod. V. Kuboň uspěl na RUK s návrhem 

vystoupení na téma internacionalizace výuky informatiky a matematiky, 

dohodne se s doc. P. Kolmanem na přípravě příspěvku a na Fóru ho pak 

přednese.  

 

Prod. M. Rokyta 

n) Zpráva o úvodním kurzu SŠ matematiky – viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_kurz_2018.pdf 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_kurz_2018.pdf
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V anonymní anketě byl kurz jeho účastníky ohodnocen nejlépe za celou dobu 

konání těchto kurzů. 

 

Prod. M. Vlach 

o) Kolegium vzalo s potěšením na vědomí, že Cenu Arnošta z Pardubic získal 

kolektiv Katedry didaktiky fyziky MFF UK. 

 

p) Informace k dotazníkovému šetření (navazuje na sdělení z minulého KD): na 

přelomu měsíců října a listopadu bude spuštěno šetření zaměřené na absolventy 

UK:  

i) mezinárodní (Reflex2018), s přibližně 250 otázkami, počítá se s odesláním 

patnácti tisícům absolventů; 

ii) národní, se 150 otázkami, pro Ph.D. studenty a absolventy.  

Obojí se bude pravděpodobně týkat těch absolventů, kteří školu absolvovali před 

rokem a před pěti lety. Tyto skupiny by se neměly překrývat. Studenti 

cizojazyčných programů nebudou oslovováni.  

Prod. M. Vlach uvedl, že fakultní kontaktní osoba RNDr. K. Houžvičková 

Šolcová má k dispozici poslední verzi pokynů. Není si jist, zda má smysl 

podrobovat ji kritickému čtení, když řada již formulovaných a na RUK zaslaných 

připomínek nebyla vzata v úvahu. Absolventi, kteří již nejsou studenty UK, 

dostanou e-mailem vygenerovaný řetězec, přes který se budou do SIS (tam bude 

instalován speciální modul) přihlašovat. Testovací dotazník pro fakulty má být 

hotový ke konci října. 

 

Děkan 

q) Na návrh člena kolegia děkana doc. P. Kolmana jmenoval děkan Mgr. Terezu 

Klimošovou, Ph.D., poradkyní pro studium v anglickém jazyce pro bakalářský 

studijní obor Obecná informatika.  

 

r) P. Obdržálek 

i) SKAS by ráda dostávala informace o průběhu přípravy studijních plánů 

v rámci akreditace. 

ii) Na příslušné stránce webu schází část rozpisu studijního programu pro daný 

akademický rok (údaje obsahuje jen tištěná verze oranžové karolinky). Prod. 

F. Chmelík zajistí nápravu cestou STUD.   

iii) Na děkanův dotaz stran stížnosti doc. H. Valentové na nepravdivé 

informace v zápisu z jednání SKAS sdělil P. Obdržálek, že reakce by se 

měla na webu promítnout formou opravy nebo poznámky v zápisu.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) KD vzalo na vědomí rekapitulace dokumentů, které byly předloženy fakultnímu 

akademickému senátu na program jeho zasedání 10. 10. 2018.  

 

b) Připravované veřejné zakázky na UK 
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i) V závěru roku 2018 bude zahájena příprava zadávací dokumentace pro 

vypsání veřejné zakázky na služby mobilního operátora. Platnost stávající 

smlouvy se společností VODAFONE, a.s. uzavřené na 4 roky skončí dne 

31. srpna 2019. 

ii) V polovině října 2018 bude vypsána veřejná zakázka na nový elektronický 

ekonomický systém. V předcházejících dvou případech byla vždy zadávací 

dokumentace napadena některým z účastníků a Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže jejich důvody uznal a z toho důvodu muselo být řízení 

v obou předcházejících případech zrušeno. 

iii) Nejpozději do konce roku 2018 připraví rektorát zadávací dokumentaci pro 

vypsání veřejné zakázky na služby pojišťovacího makléře. S vítězem 

vzešlým z této soutěže bude připravena veřejná zakázka na pojišťovací 

služby (pojištění majetku, odpovědnosti za škody, cestovní pojištění a 

pojištění kybernetických rizik). 

 

c) Pronájmy, zapůjčení prostor:  

i) Hudební uskupení Sebranka požádalo o bezplatné zapůjčení učebny S8 

v malostranské budově, každé úterý od 19 hodin, na hudební zkoušky. KD 

schválilo.  

ii) KAM požádala o Refektář na 8. 10. 2018 od 13:30 do 15:30 na 108. 

matematické kolokvium (vystoupil na něm prof. R. Aumann z Hebrew 

University, jeho přednáška nese název Strategic Information Theory). KD 

žádost dodatečně schválilo, určilo režijní nájemné ve výši 1000,- Kč.  

iii) Informatická sekce požádala o Refektář na 11. 12. 2018 od 19:00 do 20:30 

hodin pro vánoční koncert komorního orchestru Musica Quinta Essentia.  

KD žádosti vyhovělo, určilo režijní nájemné ve výši 1000,- Kč.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Posluchárny po rekonstrukci: návody na obsluhu nově instalované techniky 

poskytla firma AV Media, prod. L. Skrbek je poslal e-mailem 9. 10. 2018 kolegiu 

a současně k šíření mezi potenciálními uživateli, k připomínkám 

 

b) Trojský pavilon 

i) KD vzalo na vědomí situační zprávu o stavbě.  

ii) Změna v úpravě prostor Knihovny MFF UK – volná studovna pro příchozí: 

KD souhlasilo s návrhem, který přednesl prod. L. Skrbek, totiž provést 

úpravy interiéru ve variantě, oddělující prostor knihovny a studovny 

volně/náznakem v podobě květin; rozhodující pro toto rozhodnutí jsou nižší 

finanční nároky (pevné rozdělení prostoru včetně klimatizace by podle 

odhadu projektanta přišlo na 500 tis. Kč). Mgr. J. Kuča je s řešením smířen, 

prod. J. Trlifaj též. 

iii) Kolegium schválilo, že tajemník fakulty nepovolil a povolovat nebude 

žádnému filmovému štábu natáčení v Troji. Toto platí, dokud nebude 

dohotovena stavba pavilonu.  
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c) Schůzka ohledně možného využití půdních prostor budov na Karlově, plánovaná 

na 9. 10. 2018, byla pro nemoc pana architekta odložena. Studie na půdní 

vestavbu jsou hotové. Termín realizace závisí na finančních možnostech fakulty.  

 

d) Zkušební provoz nové kotelny v Troji započne už 15. října 2018, neboť se 

ochladilo.  

 

e) Činnost správy budov: zhruba 90 % úkolů je hotovo, rozpočet na plánované běžné 

akce by měl stačit.  

 

f) Zástupce SKAS P. Obdržálek upozornil kolegium na plán rozvoje hl. m. Prahy - 

dopravní obslužnost plánovaná pro oblast okolo trojského areálu se rýsuje jako 

nevýhodná a nedostačující. Kolegium doporučilo, aby se studentská reprezentace 

fakulty v této věci obrátila na příslušné orgány, může počítat s podporou vedení 

fakulty. Děkan bude o problému informovat děkanku FHS UK.  

 

Doc. C. Matyska 

g) OP VVV – kolegium prodiskutovalo zprávu RNDr. H. Nyklové o situaci fakulty 

ve vztahu k celouniverzitním projektům. Komentář ke zpoždění veřejných 

zakázek (projekt Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově) 

poslal doc. C. Matyska kolegiu e-mailem.  

V souvislosti se zahraniční mobilitou se znovu vynořila otázka, kdo by měl na 

fakultě zastávat roli pečovatele poskytujícího rady i praktickou pomoc kolegům a 

kolegyním přicházejícím ze zahraničí. Doc. C. Matyska konstatoval, že letní 

schůzka OVZS a PERS odpověď nepřinesla. Děkan věc shrnul takto:  

i) zaměstnanecké oddělení potřebuje pracovníka hladce komunikujícího 

anglicky (úkol sleduje tajemník fakulty), a to nejen kvůli zpracování 

přihlášek do konkursů; 

ii) finance z ESF projektu OP VVV, které jsou určené na zabezpečení mobility 

zahraničních pracovníků, by se daly rozdělit mezi sekce; každá ze sekcí by 

pak měla svého asistenta/pečovatele. Jejich existence, vzájemná kooperace a 

výměna zkušeností by snad přinesly úlevu proděkanům, vedoucím pracovišť 

i jednotlivcům, kteří na fakultě každý po svém a separovaně zjišťují správné 

náležitosti přebývání cizinců v Praze.  

 

h) HR Award: MFF UK není do projektu oficiálně zapojena. Akční plán - RKR bylo 

na svém zasedání 1. 10. 2018 seznámeno s harmonogramem jednotlivých fází 

projektu, vzalo ho na vědomí. Prod. J. Trlifaj seznámil kolegium s body akčního 

plánu, k nimž se mají/mohou fakulty přihlásit, a uvedl ty z nich, které pokládá za 

hodny pozornosti, a proto se v nich hodlá angažovat.  

i) Doktorandská škola (na fakultě je zájem v informatické sekci). 

ii) Revize Řádu výběrového řízení. 

iii) Rámcové principy kariérního rozvoje (prod. J. Trlifaj nabídl fakultní 

dokument).  

iv) Používání moderních a mezinárodních nástrojů pro nábor zejména 

seniorních pracovníků. 

v) Nový systém hodnocení vědecké činnosti (kromě prod. J. Trlifaje sleduje 

vedoucí Knihovny). 

Schůzka na RUK se očekává za měsíc, zúčastní se jí prod. J. Trlifaj.  
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Doc. P. Hnětynka 

i) GDPR 

i) Workshop – školení na fakultách provádí ÚVT UK. Na MFF UK je 

dohodnut termín 15. 10. 2018, posluchárna M1 na Karlově.  

ii) Podnět, zda by MFF UK mohla, podobně jako PřF UK, používat služby 

Google: doc. P. Hnětynka zjistil, že PřF UK má prostřednictvím českého 

zprostředkovatele uzavřenu se společností Google smlouvu. V diskusi 

prosazoval prod. M. Vlach možnosti paralelního využití služeb firmy 

Google, oproti doporučení RUK využívat produkty pouze společnosti 

Microsoft. 

Názory na kvalitu a pohodlí poskytovaných jmenovanými firmami je různý 

(doc. P. Hnětynka považuje Office 365 za použitelný produkt, prod. M. 

Vlach poukazoval na potřeby OPMK mít k dispozici jednoduché a 

uživatelsky přívětivé digitální formuláře – typicky pro rezervaci míst na 

fakultních akcích). KD požádalo doc. P. Hnětynku, aby kontaktoval firmu, 

která zprostředkovala smlouvu na PřF UK, a zjistil – naprosto nezávazně – 

zda a za jakých podmínek by bylo možné používat služby Google. 

iii) Příští týden se uskuteční schůzka s pracovníky ÚVT UK ohledně propojení 

univerzitního Office 365 e-mailu s  adresami MFF UK, za fakultu se jí 

zúčastní doc. P. Hnětynka a zástupci PSíK.  

 

Prod. M. Vlach 

j) Nový fakultní web: směrnice vztahující se k přechodu na nový web je v hrubém 

konceptu, termín změny dohodne prod. M. Vlach a koordinátor IT doc. P. 

Hnětynka. Prod. M. Vlach informoval, že jednal s vedoucí HO, z diskuze vzešel 

mj. závěr, že platby za servisní práce na celofakultním redakčním systému nepatří 

do rozpočtu OPMK; s tím prod. M. Vlach souhlasí, neboť se tím de facto navyšují 

náklady na propagaci, resp. OPMK. Tajemník si poznamenal, že Ing. D. Lanková 

má při tvorbě rozpočtu fakulty na rok 2019 navrhnout, kam náklady na servis 

webu přiřadit. 

 

k) Partnerský program:  

i) DATATOP – smlouva podepsána. 

ii) Vistaprint - partnerská smlouva je nakonec uzavřena se společností 

Cimpress Technology Czech Republic s.r.o. (dcera firmy Vistaprint). 

iii) ATEsystem Jablonec s.r.o. – ve spolupráci s doc. M. Nečaským probíhá 

jednání o změně kontaktní osoby (směrem do informatické sekce).  

iv) OFSKP ve spolupráci s HO řeší neproplacení faktur za Strategické 

partnerství.  

v) Firma Google má zájem o účast v Partnerském programu, náborovou akci 

po dohodě s prod. M. Vlachem odmítla vedoucí OFSKP, a to do doby, než 

bude smlouva podepsána. V rámci přípravy spolupráce tak proběhla 

přednáška absolventa fakulty, který v Google pracuje. Předpokládanou 

kontaktní osobou za MFF UK bude RNDr. F. Mráz, CSc. 

 

l) Podklady od Pracovní skupiny pro partnerství s firmami poslal prod. M. Vlach 

kolegiu elektronicky. Na zasedání KD dne 7. 11. 2018, 12:00 hodin, bude přizván 

předseda skupiny doc. M. Nečaský.  
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m) Možnost modelování dopravy (v Praze) - dotaz ministra dopravy adresovaný 

rektorovi UK: děkan sdělil JM, že MFF UK by o expertní spolupráci zájem měla. 

 

n) Prod. M. Vlach přednesl/dostal námět, aby informace o Profesním domě byly na 

fakultním webu také v anglické jazykové mutaci. Česká verze je zde:  

https://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/profdum/ 

Připomněl i myšlenku na pronajímání pochozí terasy a virtuální prohlídku. Podle 

názoru děkana by na překladu mohla spolupracovat KJP.  

 

o) KD schválilo text dopisu, kterým děkan sdělí ředitelce CPPT nesouhlasné 

stanovisko vedení fakulty k úkolu fakultních skautů „návštěva VaV týmů na 

fakultách“. V navržené podobě není realizace dost dobře možná.  

 

p) Děkan konstatoval, že zatím nezaznamenal z RUK odpověď na své stanovisko 

k návrhu opatření a metodických pokynů pro oblast transferu technologií 

(UKRUK/116089/2018_Připomínky k návrhu opatření). 

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst (konkursů) 

předložily všechny tři sekce, konečné znění inzerátů reviduje děkan.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Ohlasy národní oslavy Europa Nostra: nabídka na členství Univerzity Karlovy 

v organizaci. Prod. M. Vlach poděkoval všem, kdo se slavnosti dne 28. 9. 2018 

aktivně zúčastnili. Více na: 

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

 

b) Fakultu navštívil ředitel Wichterlova gymnázia Ostrava – Poruba spolu se zhruba 

30 studenty této Fakultní školy. Návštěva měla velmi dobrý ohlas, organizačně ji 

zabezpečila dr. D. Mandíková z KDF. 

 

c) Proběhla akce Fyzika přírody pro Fakultní školy, organizačně ji zajistily RNDr. 

K. Houžvičková Šolcová a RNDr. N. Žaludová, zúčastnilo se jí 34 studentů 

z 5 Fakultních škol. 

 

d) V přípravné fázi jsou smlouvy s novými Fakultními školami a také dodatky ke 

smlouvám stávajícím (o prodloužení smlouvy). Ředitelé škol své podpisy připojí 

během odpoledního programu Dne otevřených dveří MFF UK. 

 

e) Dne 20. 9. 2018 proběhlo Setkání učitelů matematiky a informatiky, organizované 

MFF UK ve spolupráci s Jednotou školských informatiků, program zde:  

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

https://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/profdum/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-10-rotunda/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/setkaniMI/
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f) Proběhla Noc vědců na PřF UK, Matfyz participoval (např. přednáškami dr. M. 

Žáka z KFA, Mgr. M. Zamboje z MÚ UK, aktivitou SPIE/OSA a propagačními 

stánky atp.), viz:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/nocvedcu/ 

 

g) Reportáže o možném důkazu Riemannovy hypotézy - v rozhlase a televizi za 

MFF UK doc. M. Rokyta a dr. T. Bártlová, viz např.  

https://vtm.zive.cz/clanky/mam-dukaz-riemannovy-hypotezy-tvrdi-britsky-

matematik-za-vyreseni-je-odmena-milion-dolaru/sc-870-a-

195199/default.aspx, http://tn.nova.cz/clanek/vyresil-jsem-zahadu-starou-160-

let-tvrdi-matematik-shrabne-balik.html. 

 

h) Nakladatelství MatfyzPress vydalo v Edici popularizace dvě knihy: detektivku 

Třikrát zločin od Jana Klímy a překlad úspěšné knihy Star Trek a věda. 

Pracovníci nakladatelství představili obě knihy na knižních veletrzích v Hradci 

Králové (2. 10. 2018) a v Havlíčkově Brodě (6. a 7. 10. 2018). Informace o 

publikacích jsou na webu nakladatelství, viz: 

http://matfyzpress.cz/26-nejnovejsi-tituly 

 

i) Recenze na knihu nakladatelství MatfyzPress v časopise Vesmír:  

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-10/vim-kde-jsi-co-te-

zajima.html 

 

j) Dne 10. 11. 2018 proběhne v areálu Albertov Informační den UK, kontaktní 

osobou za MFF UK je dr. T. Bártlová, přednášku přednese prod. F. Chmelík, je 

zajištěna účast pracovnic studijního oddělení (JUDr. D. Macharová, A. 

Kadlecová, dr. K. Kysilková) a studentů SKAS v tzv. Studentské kavárně. 

 

k) Ve spolupráci se Studentskou komorou AS MFF UK vzniká nové logo SKAS, ve 

vizuálním stylu Matfyz. 

 

l) Byla podána žádost o finanční dotaci MŠMT na uspořádání České lingvistické 

olympiády, po dohodě s vedením MFF UK žádost letos podala Filozofická fakulta 

UK, prod. M. Vlach ji připodepsal.  

 

m) Spolupráce s firmou Hejlservis.cz se osvědčuje (distribuce fakultních letáků 

v rámci popularizačních přednášek na školách), uskutečnilo se 17 besed s názvem 

Energie – budoucnost lidstva na základních a středních školách v Českých 

Budějovicích, Ostravě, Valašském Meziříčí, Dačicích, Žďáru nad Sázavou a 

v Písku. Zúčastnilo se přibližně 700 posluchačů a posluchaček. 

 

n) Prod. M. Vlach informoval, že dostal pozvání jako zástupce MFF UK na 

slavnostní předávání cen Česká hlava; pokud mu to časové možnosti dovolí, 

zúčastní se. 

 

o) Smlouva mezi spolkem Matfyz Alumni a RUK o spolupráci na vydávání 

absolventských kartiček a vzájemném využívání benefitů je v přípravě. Po 

druhém kole připomínek je nyní záležitost v rukách kvestorky UK.  

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/nocvedcu/
https://vtm.zive.cz/clanky/mam-dukaz-riemannovy-hypotezy-tvrdi-britsky-matematik-za-vyreseni-je-odmena-milion-dolaru/sc-870-a-195199/default.aspx
https://vtm.zive.cz/clanky/mam-dukaz-riemannovy-hypotezy-tvrdi-britsky-matematik-za-vyreseni-je-odmena-milion-dolaru/sc-870-a-195199/default.aspx
https://vtm.zive.cz/clanky/mam-dukaz-riemannovy-hypotezy-tvrdi-britsky-matematik-za-vyreseni-je-odmena-milion-dolaru/sc-870-a-195199/default.aspx
http://tn.nova.cz/clanek/vyresil-jsem-zahadu-starou-160-let-tvrdi-matematik-shrabne-balik.html
http://tn.nova.cz/clanek/vyresil-jsem-zahadu-starou-160-let-tvrdi-matematik-shrabne-balik.html
http://matfyzpress.cz/26-nejnovejsi-tituly
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-10/vim-kde-jsi-co-te-zajima.html
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-10/vim-kde-jsi-co-te-zajima.html
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p) Nové články a zajímavosti na webech fakulty: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-09-rotafon/ 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-09-prl/ 

https://www.matfyz.cz/clanky/1211-spojeni-s-matfyzem-lydie-

roskovcova?utm_source=homepage&utm_medium=rss 

       a další… 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) RKR konané dne 1. 10. 2018: podklady kolegium dostalo pro informaci předem, 

po uskutečněném jednání pak obdrželo děkanovu stručnou zprávu i oficiální zápis 

pořízený na RUK. 

 

b) Kampus Albertov: ve středu 7. 11. 2018 od 14:30 se bude konat II. prezentace 

projektové dokumentace Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum. Místem 

konání je Velká posluchárna Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2. 

 

c) Stalo se po KD: Termíny svých zasedání stanovil AS MFF UK takto: 7. 11. 2018, 

28. 11. 2018, 9. 1. 2019, 27. 2. 2019. 

 

 

Zasedání skončilo v 17:20 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-09-rotafon/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-09-prl/
https://www.matfyz.cz/clanky/1211-spojeni-s-matfyzem-lydie-roskovcova?utm_source=homepage&utm_medium=rss
https://www.matfyz.cz/clanky/1211-spojeni-s-matfyzem-lydie-roskovcova?utm_source=homepage&utm_medium=rss

