
Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 24. října 2018  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, J. Kratochvíl (od 9:21), V. Kuboň (do 

9:32 a pak od 12:07), A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, J. 

Trlifaj (do 12:31) 

 

Omluveni: P. Kolman, M. Vlach (v zahraničí) 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a)  GAČR 

i) Výsledky soutěže Lead Agency rakousko-českých projektů: podpořeno bylo 

deset projektů, z toho dva z UK, a sice fyzikální projekt  J. Custerse z MFF 

UK Ladění spin-orbitální vazby do extrému a matematický projekt R. 

Honzíka z FF UK Kompaktnostní principy a kombinatorické vlastnosti. 

ii) Výzva k nominaci do panelů (T: do 30. 11. 2018 Grantové agentuře ČR, na 

MFF UK do 25. 11. 2018). Vyplněné nominační formuláře GAČR je třeba 

zaslat e-mailem na OVZS, které zajistí podpis děkana a odeslání  

GAČR. Pokračující členy panelů ani neuplatněné nominace z konce roku 

2017/počátku r. 2018 není třeba navrhovat znovu, uplatní se automaticky. 

Prod. J. Trlifaj pošle sekčním proděkanům podklady shrnující současné 

zastoupení fakulty v relevantních panelech.  

 

b) GA UK 2019 - interní termín pro podání projektů je 12. 11. 2018.  

OVZS a HO MFF UK v této souvislosti upozornilo RUK na rozpor mezi 

instrukcemi k 16. kolu soutěže, rozeslanými v září Ing. Tůmovou a 

prezentovanými i na školení referentů OVZS v říjnu, a platnými předpisy, 

zejména v otázce cestování studentů - řešitelů projektů GA UK. Jednoznačnou 

instrukci v této záležitosti dal až dopis JM adresovaný děkanovi 16. 10. 2018, 

totiž že studentům musí být „v souladu se zákoníkem práce vypláceno řádné 

cestovné, včetně všech jeho složek. Je pochopitelné, že vzhledem k legislativě je 

zapotřebí, aby fakulta s těmito studenty uzavřela pracovněprávní vztah, např. ve 

formě dohody o provedení práce. …“. Prod. J. Trlifaj potvrdil, že na fakultě bylo 

vždy pravidlem vysílat studenty na pracovní cestu do zahraničí cestovním 

příkazem a že tomu tak bude i nadále. OVZS příslušně opravilo původní instrukce 

RUK a umístilo je na web, viz: 

http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/2018q/000525.html 

včetně užitečných rad pro žadatele, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/Soutez_GAUK_2019_informace.pdf 

Pozn. Na základě podnětu člena AS MFF UK dr. J. Stráského a v součinnosti s ním 

připraví OVZS přehlednější verzi instrukcí pro žadatele o grant GAUK i stávajících 

pokynů pro řešitele grantů GAUK.     

http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/2018q/000525.html
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/Soutez_GAUK_2019_informace.pdf
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c) V systému CHRES sice hladce funguje klíčová komponenta, a sice systém tajného 

elektronického hlasování komise, ale přetrvávají technické obtíže 

s vygenerováním konečného pdf souboru stanoviska komise z dat webového 

formuláře; v současnosti je k tomu nutná asistence OVZS resp. ÚVT UK.   

 

d) Univerzitní postdocs: fakulta uspěla s návrhem na pobyt vědeckého pracovníka 

Nicoly Zamponiho (2019), naopak pobyt Leobarda Valera byl zamítnut. V roce 

2019 bude RUK pokračovat v zasílání finančního příspěvku v nezměněné výši pro 

dva stávající zahraniční postdocs, Rathaiaha Mamillu a Stefana Pozzu. Na základě 

žádosti sekčních proděkanů poslal prod. J. Trlifaj po zasedání celému kolegiu text 

dopisu JM, ve kterém je přesně specifikována délka pobytů dr. Mamilly a dr. 

Pozzy.  

Pozn. Podle informace z RUK se na nové postdocs vztahuje nové Opatření rektora 

38/2018, podle něhož bude výše jejich kofinancování z RUK záviset na přidělení 

příspěvku MŠMT na tzv. Institucionální plán UK.     

 

e) HR Award (viz: https://www.cuni.cz/UK-8762.html) - projekt znamená rozsáhlou 

agendu, pro jejíž sdílení je nově používán intranet UK na bázi Microsoft 

sharepointu UK a CAS. Prod. J. Trlifaj se pokusí zajistit členům KD přístup do 

sdíleného úložiště, HR Award se totiž týká širokého spektra aktivit UK. Doc. P. 

Hnětynka na dotaz objasnil, jak systém Miscrosoft sharepoint ve vazbě na CAS 

funguje.   

 

f) Fond mobility: za MFF UK bylo podáno celkem 11 žádostí (8 výjezdů, 3 přijetí).  

 

g)  Akademická mobilita - interní uzávěrka 9. 11. 2018. Viz: 

https://www.cuni.cz/UK-225.html 

 

h) Kreditová mobilita Erasmus+: letos jsou stanoveny nové priority, zájemci by měli 

vyplnit dotazník (T: do 6. 11. 2018);  na základě toho se pak mohou zúčastnit 

školení na RUK pořádanho dne 9. 11. 2018. Na OVZS má tuto agendu na starosti 

Mgr. Marie Zedníková.  

 

i) Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá výzkumné organizace k podávání 

návrhů na kandidáty do Odborného orgánu hodnotitelů. Lhůta pro doručení 

návrhů končí dne 30. listopadu 2018.  

https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=854413 

Prod. J. Trlifaj vyčká na instrukce z RUK. Ten vytvoří nominační formuláře pro 

fakulty, a na základě nich pak provede výběr a vloží finální nominace do systému 

RVVI.      

 

j) K dotazu prod. M. Rokyty ohledně interpretace nových dispozic pro žádosti o 

finanční podporu z prostředků na internacionalizaci, konkrétně letních škol a 

konferencí v Opatření rektora 35/2018, sdělil prod. J. Trlifaj, že 23. 10. 2018 

proběhla na RUK porada. Interpretace podmínek pro získání podpory není podle 

OVZS úplně jasná/jednoznačná. Pozn. RUK následně potvrdil, že akce, na nichž 

je vybírán od účastníků registrační poplatek, nelze považovat za akce 

nehospodářského charakteru, a tudíž podporu získat nemohou.   

 

https://www.cuni.cz/UK-8762.html
https://www.cuni.cz/UK-225.html
https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=854413
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k) Návrh na jmenování doc. T. Skopala profesorem je zařazený na program VR UK 

dne 22. 11. 2018. Děkana fakulty při této příležitosti zastoupí prod. J. Sgall.   

 

Prod. J. Sgall 

l) Projekty typu Wikimedia Foundation: prod. J. Sgall nastínil v e-mailové zprávě 

kolegiu svou nespokojenost s postojem, jaký zaujal děkanát (OVZS) k žádosti 

pracovníka informatické sekce o potvrzení k žádosti o projekt. Podle popisu se 

děkan domnívá, že projekt má blízko ke smluvnímu výzkumu, čili patří spíše do 

Referátu firemní spolupráce a kariérního poradenství; hranice mezi typy projektů 

však není dostatečně ostrá. Věc dostal k posouzení doc. M. Nečaský. 

 

Děkan 

m) V souvislosti s tím, že KB vrátila německé bance platbu od studenta z Íránu, 

nechal děkan přezkoumat důsledky mezinárodních sankcí na vztah vysoké školy a 

Íránu. Z vyjádření právničky vyplývá, že sankce jsou uvaleny na mezinárodní 

bankovní styk, ale nezakazují např. vysílat pracovníky na pracovní cesty do Íránu.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Promoce 

i) Společná rigorózní promoce fakult UK (PedF, FF, MFF, PřF, FSV a KTF) 

se koná v úterý 4. 12. 2018 10:30 v Karolinu: děkana MFF UK zastoupí 

prod. J. Trlifaj.  

ii) Doktorské promoce v pátek 14. 12. 2018 v Karolinu (12:00 Fyzika, 13:30 

Matematika, Informatika): zúčastní se osobně děkan fakulty, někteří 

z proděkanů projevili zájem jít na slavnostní ceremoniál v taláru, protože 

budou promováni jejich doktorandi.  

 

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

s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na MFF UK čeká v současné 

době na posouzení RUK. 

Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík informoval kolegium o sdělení pror. M. 

Králíčkové, že ani ona, ani kolegové z OSZS nemají k návrhu opatření žádné 

připomínky. Dokument byl postoupen k projednání Akademickým senátem fakulty.    

 

c) Dopis členky KR doc. Lopatkové (výzkum socioekonomického zabezpečení 

doktorandů na UK): úlohu osoby, která bude za MFF UK komunikovat 

s příslušným realizátorem výzkumu, na sebe vzal prod. F. Chmelík. Nápomocny 

mu budou referentky STUD.   

 

d) Podnět vedoucího KFPP doc. J. Pavlů, aby vedoucí pracovišť měli přístup do 

modulu stipendií v SIS tak, že uvidí všechna stipendia navržená/vyplacená 

z prostředků příslušného pracoviště, shledalo KD jako rozumný. Po právní stránce 

je věc v pořádku, potřebnou technickou úpravu v SIS může provést Mgr. P. 

Jedelský. Závěr: úprava v SIS umožní vedoucímu pracoviště získat informaci 

o stipendiích z prostředků pracoviště, sekčním proděkanům pak informaci o všech 
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stipendiích navržených/vyplacených z jiných zdrojů než ze stipendijního fondu. Z: 

prod. F. Chmelík (Mgr. P. Jedelský).  

 

e) Informatické projekty a projekty SFG zadávané do SIS: protože nejde 

o kvalifikační práce, není potřeba je do SIS zadávat. O této možnosti se již před 

časem vedla debata, jejíž účastníci se shodli na „zaslepení“ v SIS, ale na realizaci 

nedošlo. V důsledku toho se čas od času ozval autor projektu, že dokument se mu 

nedaří v SIS finalizovat. Kolegium souhlasilo, aby prod. F. Chmelík podnikl 

účinné kroky k úpravě SIS. 

 

f) Návrh na cenu rektora UK (navazuje na bod 2. c): KD doporučilo 

navrhnout na ocenění Mgr. Štěpána Šimsu a Mgr. Terezu Uhlířovou.  

 

Prod. V. Kuboň 

g) Akreditace učitelských programů: prod. V. Kuboň seznámil kolegium s průběhem 

a závěry porady na RUK, které se spolu s vedoucí KDM doc. J. Robovou 

zúčastnil minulý týden. Informace doplnil prod. M. Rokyta. Předmětem diskuse 

kolegia děkana bylo, které ze dvou možných řešení za fakultu vybrat ve vztahu 

k akreditaci učitelských kombinací, především jde o kombinace vyučované spolu 

s jinými fakultami. Podle informace RUK je na univerzitě na 200 učitelských 

kombinací v českém jazyce, po přičtení výuky v AJ se tento počet zdvojnásobí. 

Fakulty nemají učitelské studium pojaté jednotným způsobem, MFF UK se 

vymyká svými vyššími kreditovými nároky na diplomovou práci. Při akreditaci 

by se buď musela předkládat ministerstvu školství ke schválení každá učitelská 

kombinace/dvojice předmětů zvlášť, nebo - a k této variantě směřuje RUK - 

sblížit kreditové rozmezí na fakultách. Po diskusi se kolegium přiklonilo ke druhé 

možnosti, a proto souhlasilo se snížením počtu kreditů za diplomovou práci 

v učitelských oborech z 30 na 20 kreditů. 

 

h) Akreditace doktorského studia - smlouvy s ústavy AV ČR: návrh děkanových 

úprav textu přečetl právník Mgr. P. Chráska. Podle sdělení prod. V. Kuboně 

nevidí právní odbor RUK důvod pro to, aby smlouvu posuzoval, protože záleží na 

fakultě, jakou dohodu uzavře. Prod. V. Kuboň doplní znění návrhu o výčet oborů, 

pro jeden každý ústav. Sekční proděkani ho požádali o zaslání seznamu těch 

ústavů, které nemají zastoupení v příslušné oborové radě. Děkan osloví ředitele 

spolupracujících ústavů s návrhy konkrétních smluv.  

 

i) Termín Rektorského sportovního dne v Harmonogramu akademického roku 

2018/19 (Opatření rektora č. 6/2018) byl na univerzitním webu změněn, bez 

upozornění! Místo původního data 7. 5. 2019 je tam nyní 14. 5. 2019. Až se vrátí 

ze zahraniční cesty, dotáže se děkan kancléře UK, který z údajů platí. (Pokud do 

té doby nezíská nějakou oficiální informaci STUD.) Prod. V. Kuboň připravil pro 

případ, že pro organizaci sportovního dne skutečně platí 14. 5. 2019, novelu 

směrnice děkana o harmonogramu akademického roku 2018/2019.  

Stalo se po KD: Rektorský den je naplánovaný na 14. května 2019, děkan vydal 

novelu směrnice, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer18.htm 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer18.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 24. 10. 2018 
 
 
 

5 

 

j) KD vzalo na vědomí čerstvé informace, které prod. V. Kuboň přinesl ze zasedání 

koordinační rady doktorského studia konaného 24. 10. 2018 na RUK a které se 

týkají hlavně financování doktorandů – samoplátců. Jako nikoli beznadějné se jeví 

získat finance od MŠMT, jednání v tomto směru se ujala JM.  

 

k) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia byly v předepsané lhůtě 

21 dní před jeho ohlášeným zasedáním předloženy ke schválení Akademickému 

senátu fakulty, členové KD dostali navržené znění pro informaci. Prod. V. Kuboň 

informoval KD, že fakultou navržené podmínky však narazily na připomínky ze 

strany příslušného odboru RUK (například v bodě, že by uchazeči v elektronické 

přihlášce povinně vyplnili/zaklikli políčko s tématem práce). Prod. V. Kuboň se 

pokusí příslušným pracovnicím osobně vyložit argumenty fakulty, které k návrhu 

vedly, a současně požádá Mgr. P. Chrásku o názor na některé body. 

Stalo se po KD: Prod. V. Kuboň poslal kolegiu na vědomí sdělení z RUK, že 

navržené podmínky jsou nevyhovující. Proděkan Kuboň poté znovu konzultoval 

nutné úpravy podmínek s RUK. 

 

Prod. J. Trlifaj 

l) Na připomínku prod. J. Trlifaje ohledně nemožnosti zápisu předmětů 

s proměnným obsahem (typicky jde o fakultní vědecké semináře) doktorandy, 

pokud je již absolvovali v předchozím studiu (čl. 10, odst. 3, Studijního 

a zkušebního řádu UK), reagoval prod. F. Chmelík upřesněním, že jde fakticky 

o nemožnost zahrnout semináře do doktorandského studijního plánu a že nápravu 

by mohla zajistit jedině novela univerzitního předpisu a nové nastavení SIS (což 

bude žádat). Doporučil prozatím situaci řešit tím způsobem, že informace 

o studentem zapsaném předmětu/semináři bude uvedena jako poznámka v jeho 

studijním plánu.  

 

Děkan 

m) Předsedkyně SKAS navrhla změnu ve složení Komise pro studentskou anketu: 

stávajícího člena komise Bc. J. Pikoru by měl nahradit Bc. Petr Houška. Děkan 

návrhu vyhoví.   

 

n) Cena Wernera von Siemense pro nejlepší studenty, T: 25. 11. 2018 – výzvu 

kolegiu přeposlal děkan. Informace byla šířena četnými cestami, a tudíž prod. M. 

Rokyta ji dostal celkem sedmkrát. Prod. F. Chmelík sdělil, že informace k této 

ceně byla poprvé zaslána prostřednictvím fakultní elektronické nástěnky již 

v květnu t. r. 

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium schválilo následující rozpočtové úpravy: 
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Odkud Kam Částka v Kč Finanční 

prostředky 

Poznámky Úprava bude  

provedena dne  

RUK 100-01/100PROV 324 810 neinvestice monografie 25. 10. 2018 

RUK 300-01/300PROV 119 930 neinvestice monografie 25. 10. 2018 

 

Pozn. Prod. J. Trlifaj poslal prod. M. Rokytovi a prod. V. Baumrukovi 

podrobnější rozpis těchto finančních prostředků podle návrhu Komise UK pro 

hodnocení vysoce kvalitních monografií.     

 

b) Zaškolování pracovišť v zacházení s moduly "Žádanky" a "Likvidační listy" 

systému VERSO, které umožňuji elektronicky objednávat zboží a likvidovat 

faktury: KD v květnu 2018 rozhodlo, že v únoru 2019 bude nasazen provoz 

modulů na katedrách a v ústavech fakulty. V současné době probíhá 

v jednotlivých sekcích zaškolování s cílem, aby od února 2019 mohl systém 

fungovat na celé fakultě. V současné době je proškolena informatická sekce, 

v pátek 26. 10. 2018 to bude sekce matematická. Prod. V. Baumruk předběžně 

dohodl s dr. P. Zakouřilem, že školení ve fyzikální sekci se uskuteční v listopadu 

nebo začátkem prosince t. r.   

Dr. Zakouřil doporučuje pozornosti stránku https://www.mff.cuni.cz/cis/, na které 

shromažďuje novinky a poznámky k systému CIS/VERSO a na kterých je také 

vystavena jeho prezentace. 

 

c) Dne 15. 10. 2018 se v posluchárně M1 uskutečnilo školení k problematice GDPR, 

za účasti 39 pracovníků fakulty. Školení zajistil ÚVT UK.  

 

d) Na MFF UK byla prostřednictvím rektorátu UK doručena datovou schránkou 

žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Záležitost vyřizuje tajemník fakulty.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Kolegium vzalo na vědomí níže uvedené informace. 

i) Stav na stavbě trojského pavilonu. Zhruba po dobu 14 dní počínaje 29. 11. 

2018 budou probíhat vrtací práce pro tepelná čerpadla a základové piloty, 

následkem čehož dojde ke zvýšení hlučnosti na sousedních pracovištích 

v areálu. Potřeby stavby by v budoucnu neměly v areálu způsobit odpojení 

elektrického proudu, avšak nezávisle na stavbě dojde v Troji dne 20. 11. 

2018 v době od 7:00 do 9:00 k výpadku proudu, z důvodu plánované revize 

trafostanice. Všechna pracoviště v Troji o tom byla v dostatečném předstihu 

informována.  

ii) Projekt OP VVV na modernizaci poslucháren: úplné dokončení se blíží (dne 

6. 11. 2018 budou přeprogramována zařízení v posluchárnách na MS), 

speciální školení na obsluhu nové audio-vizuální techniky zřejmě nutné 

nebude, návody jsou šířeny e-mailem. Projekt nebyl na provedení snadný, 

ale jeho výsledek - 72 modernizovaných poslucháren a učeben – představuje 

https://www.mff.cuni.cz/cis/
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úspěch a znatelné zkvalitnění podmínek pro výuku. Ještě zbývá posluchárna 

K1.  

iii) Byl podepsán dodatek ke smlouvě na instalaci nové kotelny v areálu Troja 

(finančně znamená náklad asi 200 tis. Kč).  

 

b) Správa budov začne sbírat požadavky a podněty pro sestavení plánu akcí na rok 

2019.  

 

c) Studie na velké stavební akce, zatím bez finančního krytí. 

i) Studie na půdní vestavbu v budovách Ke Karlovu 3 a 5 a Malostranské 

náměstí jsou hotové, studii pro Malostranské náměstí nechal prod. L. Skrbek 

na kolegiu kolovat. Odhad finančních nákladů zatím znám není, jednání a 

úvahy o realizaci pokračují. Plánovat vestavbu/vestavby v rozpočtu na rok 

2019 nejspíš možné nebude, otázkou je rok 2020.  

 

ii) Opláštění budovy v Troji: z vlastních zdrojů by fakulta nemohla financovat; 

vedení fakulty se pokusí akci uplatnit v rámci univerzitního plánu na léta 

2020 až 2022. 

 

Doc. C. Matyska 

d) Kolegium vzalo na vědomí tyto zprávy a informace od doc. C. Matysky. 

i) Plnění finančních milníků v projektech OP VVV a OP PPR přímo řízených 

fakultou.  

ii) Finanční rizika při realizaci projektů OP: potenciálně neuzna(tel)né mzdové 

náklady a plnění indikátorů.  

iii) Velmi pravděpodobné dojde ke změně v obsazení pozic administrátorek 

projektů POSMAT a Urbi Pragensi.  

 

Doc. P. Hnětynka 

e) Nový fakultní web – návrhy výnosů děkana: kolegium schválilo text těchto 

dokumentů: 

i) příkazu děkana k přechodu fakultního webu na nový redakční systém; 

ii) směrnice děkana – webová prezentace MFF UK. 

Výnosy děkan vydá, jakmile doc. P. Hnětynka sdělí zlomové datum přechodu ze 

starého webu na nový. Zlom by měl nastat v týdnu od 12. do 16. listopadu 2018. 

Přítomný zástupce SKAS se dotázal na existenci interně dostupného seznamu, 

uvádějícího, které oddělení/složka fakulty zodpovídá za obsah kterých stránek 

webu. Doc. P. Hnětynka uvedl, že momentálně na to není připravený nástroj, ale 

požadavek si poznamenal. 

 

f) Používání služeb společnosti Google: doc. P. Hnětynka referoval o své schůzce 

s firmou, která zprostředkovala smlouvu s Google na PřF UK. Vlastní služby od 

Google by byly pro akademické pracoviště zdarma, jejich nasazení na fakultě by 

obstaral zprostředkovatel za úplatu, odhadem za sumu, která se kolegiu nejevila 

jako nepřijatelná. S ohledem na to, že o uzavření smlouvy s Google se chystá 

jednat zástupce UK, počká MFF UK na výsledek. Záležitost bude sledovat doc. P. 

Hnětynka. Pokud se věci na UK v přiměřeně blízké době - zhruba dvou měsíců - 

nepohnou kupředu, zařídí se fakulta samostatně. Využívání služeb společností 

Google a Microsoft by bylo paralelní možností pro volbu ze strany uživatelů.  
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g) Doc. P. Hnětynka informoval, že přístup k wifi je pro účastníky DOD zajištěn 

jako vloni (dohodnuto s vedoucím SISAL).   

 

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

h) Informace z CPPT, která se na MFF UK dostala spíše náhodou než cíleně, se 

vztahuje k založení start-up resaizer.com. Schůzky svolané na 31. 10. 2018 se 

zúčastní Ing. B. Joudalová. 

 

i) Návštěvy skautů na pracovištích: reakce na stanovisko vedení fakulty se dostavila 

formou telefonátu z CPPT, prod. M. Vlach bude blíže referovat na příštím 

zasedání KD, prezenčně.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Návrhy na prodloužení pracovních smluv OA a AVP, končících 31. 12. 2018: 

proděkani M. Rokyta a J. Sgall  už předali své podklady k projednání na 

listopadovém zasedání VR MFF UK.   

 

b) Výběrová řízení na obsazení pracovních míst (konkursy) jsou publikována ve 

veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK zde:  

i) místa v sekcích, s termínem podání přihlášek 21. listopadu 2018: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201811-prac.htm 

ii) místa AP1, v informatické sekci, s termínem podání přihlášek 

10. prosince 2018: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201812-AP1.htm 

iii) místa v informatické sekci, s termínem podání přihlášek 28. února 2019 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201902-AP2.htm 

 

c) Prod. J. Sgall informoval, že po mateřské dovolené se do informatické sekce vrací 

Mgr. E. Šauerová, na administrování projektů.  

 

d) Děkan navázal na bod bod 4. g) iii) zápisu z minulého KD dotazem, zda ve 

využití financí z projektu ESF došlo k nějakému posunu. Nedošlo.  

 

e) Prod. M. Rokyta informoval, že 29. 10. 2018 přiletí do Prahy Dr. Nijjwal Karak, 

nastupující jako poslední ze čtyř vědeckých postdoků přijatých v rámci OP VVV 

do matematické sekce fakulty. 

 

c) Proděkani M. Rokyta a J. Sgall by velmi uvítali, kdyby na univerzitním/fakultním 

webu byla umístěna platná Dohoda o pravidlech jiného postupu při uzavírání a při 

opakování pracovních poměrů na dobu určitou, zejména pak informace o její 

platnosti pro rok 2019. Pokusí se zajistit tajemník fakulty.   

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201811-prac.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201812-AP1.htm
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201902-AP2.htm
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Dne 18. 10. 2018 proběhlo v Refektáři senzorické hodnocení speciálního piva, 

které vzniká ve spolupráci s VÚPS. Prod. M. Rokyta sdělil, že od účastníků 

z matematické sekce slyšel pozitivní ohlas.   

 

b) Seminář Vydra (určený pro SŠ studenty) spoluorganizovaný s JČMF využije 

posluchárnu F2 v neděli 18. 11. 2018, s vědomím proděkanů M. Vlacha a V. 

Baumruka. Organizátoři zajistí dohled zaměstnanců MFF UK a informování SB 

Karlov. 

 

c) Byla rozeslána pozvánka zástupcům Fakultních škol MFF UK na DOD a 

odpolední setkání v Malé aule (22. 11. 2018, odhadem od 13:30 hod.). 

 

d) Partnerský program 

i) Někteří Strategičtí partneři neuhradili platby.   

ii) Byla prodloužena smlouva o partnerství s firmami Znovín Znojmo a 

ATEsystems Jablonec s. r. o. 

iii) Probíhá jednání o prodloužení smlouvy s BIS. 

iv) Uskutečnila se beseda s absolventem fakulty zaměstnaným ve společnosti 

Google. Není vyloučeno uzavření smlouvy o partnerství s MFF UK.  

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2017 je na 

webu MŠMT, viz: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-

zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1 

 

b) Pozvánky 

i) Konference Towards Better University Teaching, 22. a 23. 11. 2018: 

pozvánku přeposlal děkan celému kolegiu; na zasedání k tomu podotkl, že 

doktorandi často poptávají příležitost učit se, jak dobře učit – toto by pro ně 

mohla být jedna z možností.    

ii) UK - slavnostní prezentace tří publikací vydaných ke stému výročí 

republiky, Vlastenecký sál ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 13:45 hodin: místo 

děkana se zúčastní prod. J. Trlifaj.   

iii) Fakultní koncert se koná v úterý 6. 11. 2018 od 19:00 hodin v Refektáři. 

OPMK rozeslalo informaci. V době zasedání KD už byla všechna místa 

rezervována.  

iv) Dne 13. 11. 2018 pořádá v Refektáři koncert p. Tomáš Jamník. 

v) Dne 20. 11. 2018 se bude konat tzv. Martinský koncert, organizuje dr. M. 

Víta, pro zaměstnance fakulty je v Refektáři rezervováno 50 míst.  

vi) Prod. M. Rokyta pozval na koncerty kapely Humbuk: 

 17. 12. 2018, 19:30, posl. K1 (Karlín) 

   8. 1. 2019, 19:30, Refektář (Malá Strana). 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1
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c) Zastupování děkana 

i) Slavnostní inaugurace děkana PřF UJEP dne 8. 11. 2018: děkana MFF UK 

zastoupí prod. J. Trlifaj. 

ii) Konference 10 let České republiky v Evropské kosmické agentuře dne 13. 

11. 2018: děkana MFF UK zastoupí prod. V. Baumruk.  

iii) Zastupování v Praze (prod. J. Trlifaj): 

 25. až 29. 10. 2018 (Čína) 

 22. až 26. 11. 2018 (Portugalsko). 

 

 

Zasedání skončilo v 12:50 hodin.  

 

Zapsala:  

T. Pávková 


