
 

 

Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 7. listopadu 2018  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

F. Chmelík (od 9:09), A. Líska, C. Matyska, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek 

na část jednání byli přítomni: V. Baumruk (od 12:05 do 13:15), J. Kratochvíl (od 

12:05), M. Rokyta (od 12:05), V. Kuboň (od 9:54), M. Vlach (od 11:12); 

j. h.: P. Obdržálek, zástupce SKAS (od 11:00);  doc. M. Nečaský a Ing. B. 

Joudalová, MBA, (od 12:20). 

 

Omluveni: P. Hnětynka, P. Kolman 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin, do 12:05 ho v děkanově zastoupení řídil prod. J. Trlifaj.   

Děkan a proděkani V. Baumruk a M. Rokyta se od 9:00 hodin zúčastnili na RUK jednání 

Koordinační rady matematiky, fyziky a informatiky na RUK.   

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Prod. J. Trlifaj podal krátké zpravodajství o dvoudenní Rektorské konferenci 

konané při příležitosti stého výročí vzniku Československa; zastupoval na ní 

děkana fakulty. Video o konferenci je na univerzitním webu, viz: 

https://www.cuni.cz/ 

 

b) HR Award (navazuje na bod 4. h) zápisu z KD konaného 10. 10. 2018): prod. J. 

Trlifaj podrobněji zpravil kolegium o záměrech obsažených v akčním plánu a 

termínech vytčených pro jejich splnění, časový horizont jsou zhruba příští dva 

roky. Ti členové KD, kteří stojí o získání přístupu do úložiště dokumentů HR 

Award, pošlou e-mailem své osobní číslo prod. J. Trlifajovi, aby mohl věc 

zprostředkovat.    

 

c) V pondělí 5. 11. 2018 byla zahájena tzv. doktorská škola Doctoral School 2018 – 

Sparsity in Combinatiorial Structures Doccourse Sparsity (organizuje prof. J. 

Nešetřil). 

 

d) Nominace kandidátů UK na členy Odborného orgánu hodnotitelů - RVVI vydala 

výzvu k doplnění seznamu hodnotitelů, jde především o zahraniční hodnotitele. 

Viz: 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=854394  

Navrhovatelem ve vztahu k RVVI je UK. Vedoucí OVZS rozeslala výzvu a 

formulář pro podávání návrhů. T: e-mailem do 20. 11. 2018 na OVZS.  

 

e) Žádosti o změny v projektech SVV, překračující hranici 20 %, si RUK přeje 

dostat nejpozději do 20. 11. 2018, aby je mohla projednat rada GAUK. Na 

základě podkladů ze sekcí vyřídí OVZS. 

 

https://www.cuni.cz/
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=854394
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f) GAČR: přišla výzva k podávání návrhů na členy panelů. Prod. J. Trlifaj požádal 

sekční proděkany o nominace. Přehled současného zastoupení odborníků fakulty 

v panelech je k dispozici.   

 

g) GAUK – žádosti o granty (T: 12. 11. 2018): zmatky v instrukcích pro žadatele 

a pro řešitele, pocházející z kumulované informace vydané RUK, budou 

překonány; na webu OVZS byly pokyny opraveny, OVZS vyhotovuje manuál 

užitečný pro příští kolo soutěže.  

 

h) Aktuální termíny vědeckých programů a grantů jsou na webové stránce OVZS, 

viz: 

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

Prod. J. Trlifaj upozornil na novou výzvu, a sice INTER-EXCELLENCE 

podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů 

mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). 

 

i) K účasti na setkání mladých vědců s nositeli Nobelovy ceny (Lindau, červen 

2019) byli z MFF UK vybráni Ing. Lucie D. Augustovičová, Ph.D., a Mgr. Jiří 

Kratochvíl. 

 

j) Projekty INTERACTION získali tři pracovníci MFF UK. V případě neúspěšných 

žádostí o grant požádá za fakultu prod. J. Trlifaj o příslušné posudky.   

 

k) Návrh na jmenování člena OR Grantové agentury Univerzity Karlovy: do oborové 

rady Grantové agentury Univerzity Karlovy, sekce B - přírodní vědy, skupina 

Matematika, je navržen doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D., z Katedry algebry MFF 

UK. (Důvodem pro nominaci je rezignace dosavadního zástupce fakulty v této OR 

doc. RNDr. Zbyňka Šíra, Ph.D.) Kolegium návrh doporučilo, je předložený ke 

schválení VR MFF UK.  

Stalo se po KD: Vědecká rada návrh dne 7. 11. 2018 veřejným hlasováním 

jednomyslně schválila. 

 

l) Přijetí a pobyt zahraničních hostů – nové požadavky na administrativu vyplývající 

ze zákoníku práce: předpokladem pro placení cestovních náhrad je písemné 

ujednání mezi pracovníkem a fakultou resp. předchozí existence dohody mezi 

institucemi. Návrh takového ujednání, konzultovaný s právničkou a s vedoucí 

HO, předložil prod. J. Trlifaj. Po diskusi bylo dohodnuto, že záležitost si zaslouží 

separátní jednání děkana, sekčních proděkanů, prod. J. Trlifaje a vedoucí OVZS. 

Děkan toto jednání svolal na 14. 11. 2018.  

 

m) KD vzalo na vědomí e-mail prod. J. Trlifaje, že dne 18. 12. 2018 se bude 

v Lichtenštejnském paláci v Praze konat konference o implementaci Metodiky 

17+. Z MFF UK se k účasti zaregistroval Mgr. J. Kuča, vedoucí Knihovny MFF 

UK. Na konferenci má být představena metodologie hodnocení bibliometrie 

i hodnocení vybraných výsledků pro hodnocení 2018 a zároveň budou shrnuty 

výstupy prvního roku hodnocení podle Metodiky 17+. 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/veda/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Soutěž o Cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci 

za akademický rok 2017/2018: návrh příslušné komise poslal prod. F. Chmelík 

kolegiu předem.  

Stalo se po KD: Děkan všem návrhům vyhověl. Ceny budou vyhlášeny na 

zasedání VR MFF UK dne 5. 12. 2018.  

 

Prod. V. Kuboň 

b) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia: návrh, který vznikl po 

zapracování poznámek členů kolegia a po konzultacích s RUK, komentoval na 

zasedání prod. V. Kuboň. Totéž učiní na jednání fakultního senátu.  

Stalo se po KD: Akademický senát fakulty dne 7. 11. 2018 schválil návrh 

podmínek přijímacího řízení do doktorského studia tak, jak ho přednesl prod. V. 

Kuboň.  

 

c) Akreditace 

i) Akreditace doktorského studia: žádost fakulty čeká na zařazení do programu 

jednání RVH UK (Rada momentálně trpí personální nouzí). Podpis dohod 

mezi fakultou a ústavy AVČR o společném zabezpečení doktorského studia 

je ve stádiu jednání. 

ii) Akreditace navazujících magisterských programů: příprava žádosti 

představuje náročný úkol, který zasáhne do příštího kalendářního roku. 

iii) Akreditace učitelských kombinací vyučovaných s jinými fakultami UK: po 

diskusích o jednotlivých kreditech, zejména s PřF UK, by se MFF UK měla 

„vejít“ do ministerstvem předepsaného kreditového rozmezí. RUK potvrdil, 

že bude jednat s MŠMT o žádosti za celou UK. Příprava podkladů pro 

akreditaci učitelského studia bude klást značné časové nároky, proto 

požádal prod. V. Kuboň příslušné garanty, aby měli dokumentaci hotovou 

pokud možno do Vánoc 2018.  

 

Prod. M. Vlach 

d) KD vzalo na vědomí, že po dohodě prod. M. Vlacha se zástupci KDF (dr. D. 

Mandíkovou a dr. V. Žákem) bude jedna z diplomových prací v učitelském studiu 

fyziky pravděpodobně věnována zkoumání vlivu středoškolských učitelů fyziky 

na zájem o studium na MFF UK. 

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium schválilo vydání dvou nových výnosů vztahujících se k hospodaření 

fakulty.  

Stalo se po KD: Byly vydány tyto dva příkazy: 

- Příkaz děkana č. 5/2018, Plán inventarizací, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik05.htm 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/prik05.htm
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- Příkaz tajemníka č. 2/2018, K zajištění zpracování roční účetní závěrky 

2018, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1802.htm 

 

b) Finanční vyrovnání za výuku mezi MFF UK a PřF UK za r. 2017-18: Suma ve 

prospěch MFF UK činí 2.513.180,- Kč a bude rozdělena mezi jednotlivé sekce 

takto: sekce F 394.180,- Kč, sekce I 1.154.421,- Kč a sekce M 964.579,- Kč. Na 

PřF UK již byla odeslána faktura. 

c) Dopis rektora UK k přípravě celouniverzitní zakázky na veškeré pojišťovací 

služby včetně zakázky na pojišťovacího zprostředkovatele, v němž vyzývá fakulty 

a součásti ke spolupráci na přípravě a následném zapojení se do zadávacího řízení. 

Vedení MFF UK se zapojením fakulty do této zakázky počítá. 

 

d) Tvorba a čerpání sociálního fondu – stav k 30. 9. 2018: 

 

stav k 1. 1. 2018 

tvorba leden – listopad 2018 

čerpání leden – listopad 2018 

zůstatek k 30. 9. 2018 

7.955 tis. Kč 

5.604 tis. Kč 

5.997 tis. Kč 

7.562 tis. Kč 

Počet zaměstnanců čerpajících příspěvky:  

 na penzijní připojištění 398 

 na životní pojištění 21 

 na úroky 33 

 na školkovné 2 

 

e) Spolek Matfyzák oznámil, že fakultní ples se bude konat v pondělí 11. března 

2019 na Žofíně.  

 

f) Z rektorátu byla fakultám dána možnost formulovat připomínky k návrhu nového 

spisového řádu, který bude vydán formou opatření rektora. Tajemník vyzval 

útvary fakulty k zaslání připomínek, T: do 15. 11. 2018. Návrh na úpravu výnosu 

formuloval také prod. M. Rokyta.  

      

g) Pronájmy/zapůjčení prostor 

i) Tomáš Jamník požádal o pronájem Refektáře na 13. 11. 2018 pro 

uspořádání koncertu. Jako přispěvatel na zakoupení fakultního klavíru má 

dle stanovených pravidel nárok na zlevněné nájemné ve výši 5.000,- Kč. 

Kolegium schválilo jak žádost o pronájem, tak výši poplatku. 

ii) Kateřina Veselovská požádala o pronájem Refektáře na 13. 12. 2018 

k uspořádání galavečera Digitální akademie Czechitas. Jedná se o slavnostní 

zakončení tříměsíčního digitálního kurzu pro dívky. Kolegium žádosti 

vyhovělo a schválilo nájemné ve výši 1.000,- Kč. 

iii) IÚUK požádal o pronájem Refektáře na 5. 11. 2018 od 14.00 do 15.00 

hodin pro slavností zahájení programu Doccourse 2018 Sparsity (programu 

UK a programu 4EU).  Kolegium souhlasilo, nájemné určilo na 1.000,- Kč. 

 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1802.htm
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD vzalo na vědomí zprávu o aktuální situaci na stavbě pavilonu v Troji.  

 

b) OP VVV- vybavení poslucháren: KD vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. 

Skrbka, prodiskutovalo jeho návrhy a souhlasilo s nimi. Vzalo na vědomí také 

informaci, že s ohledem na své zvolení do funkce starostky opustí pí Starčevičová 

pozici projektové manažerky na fakultě a předá tuto agendu pí Sedláčkové.  

c) Studie na půdní vestavby v budovách na Karlově: schůzka s architektem ukázala, 

že prostor v budově Ke Karlovu 3 je pro zamýšlený účel vhodnější, protože 

střešní konstrukce budovy Ke Karlovu 5 má poměrně složitou strukturu. Původní 

zadání vypracovat studii na místnosti převážně pro doktorandy bylo pozměněno 

ve prospěch vybudování kanceláří s 8hodinovým provozem - prod. V. Baumruk 

totiž očekává, že dost místa bude doktorandům skýtat Kampus Albertov - 

architekt proto studii přepracuje. Vzniklá kapacita místností by mohla/měla 

pojmout 20 až 25 pracovníků. Fakulta zatím financemi na stavbu nedisponuje, jde 

o přípravu do budoucna.  

Prod. L. Skrbek v této souvislosti pootevřel debatu o možnostech dalšího 

stavebního rozvoje fakulty, především z finančního hlediska. Zmínil stav FRIM, 

rozpracované akce a jejich náročnost. Spolu s tajemníkem se shodli na názoru, že 

primární je dokončení pavilonu v Troji, jehož kolaudace se předpokládá 

v listopadu 2019; do té doby doporučili být při plánování dalších staveb a 

pořizování projektů zdrženliví. Prod. L. Skrbek se poměrně kriticky stavěl 

k doporučení knihovní rady fakulty na úpravy Knihovny MFF UK, které navrhl 

dr. J. Kuča.  

Doc. C. Matyska připomněl závazky, které fakultě už nyní vyplývají z finanční 

spoluúčasti na projektech OP VVV ad. (tzv. udržitelnost projektů v některých 

případech trvá až do roku 2032!).  

 

Doc. C. Matyska 

d) Audit OPVVV/2018/O/031 (Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace): 

koncepty stanoviska k návrhu zprávy, postupně vypracované administrátorkami, 

konzultuje děkan s právníky.  

 

Prod. M. Vlach 

e) Nový fakultní web: datum změny směřuje ke konci listopadu, po konání DOD. 

Situace vyžaduje vysoké pracovní nasazení vedoucího OPMK Mgr. L. Veverky a 

redaktora webu Bc. J. Suchomela. A také další jednání s dodavatelskou firmou 

o dodatečných úpravách, což vyvolává další finanční náklady.  

 

f) Za účasti doc. M. Nečaského, předsedy fakultní Pracovní skupiny pro partnerství 

s firmami, a vedoucí OFSKP Ing. B. Joudalové, projednalo kolegium záležitosti 

spjaté se smluvním výzkumem a s aktivitami CPPT. 

i) KD vzalo na vědomí informace prod. M. Vlacha o reakcích z jiných fakult 

UK (zejména 1. LF) na univerzitní metodiku a opatření rektora ke 

komercionalizaci výsledků výzkumu.  

ii) KD projednalo záležitost Resaizer – založení spin-off. Zakládání spin-off 

firem je podle názoru vedení fakulty tématem k řešení ze strany CPPT. Na 
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21. 11. 2018, 8:00 hodin, je předběžně naplánovaná schůzka reprezentací 

CPPT, vedení MFF UK a Pracovní skupiny pro partnerství s firmami. 

V důsledku toho posunul děkan začátek jednání KD 21. 11. na 9:30 hodin.  

iii) KD prodiskutovalo návrhy doc. M. Nečaského, jak kooperaci s firmami 

vylepšit a jak se ke komercionalizaci vědeckých výsledků postavit. 

Písemnou prezentaci kolegiu již dříve poslal prod. M. Vlach.  

 

 

g) Partnerský program: KD vzalo na vědomí informace o připravovaných smlouvách 

i určitých problémech spočívajících v nutnosti upomínat některé partnerské firmy 

o platbu.   

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Děkan jmenoval komise pro výběrové řízení na obsazení pracovních míst na 

fakultě.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Spolek Matfyzák – prod. M. Vlach jednal se zástupkyní fakulty ve spolku s dr. P. 

Hoffmannovou. Spolek letos získal 12 nových členů, je aktivní.  

 

b) Prod. M. Vlach byl pozván na jednání předsednictva Jednoty českých matematiků 

a fyziků, a to v úterý 13. 11. 2018; důvodem je zájem o spolupráci s MFF UK při 

propagaci.  

 

c) Absolvent Matfyzu (matematická analýza, r. 2006) vyhrál evropský turnaj 

v pokeru, více zde:  

https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/cesky-hrac-ziskal-skoro-70-

milionu-v-pokeru-zbytek-je-historie-rika-kabrhel.A181029_155932_ln-sport-

ostatni_rkj 

 

d) Informace o knižní novince z nakladatelství MatfyzPress zde: 

https://www.startrekknihy.cz/knizni-novinky/2018/29/10/matfyz-press-vydava-

l-m-krauss-star-trek-a-veda/  

 

e) Prod. M. Vlach se zúčastnil dne 6. 11. 2018 v Brně slavnostního předávání cen 

České hlavičky 2018. 

 

f) V listopadovém čísle časopisu Reportér vyjde rozsáhlý článek o Rotundě sv. 

Václava na Malostranském náměstí. Více na webu zde: 

https://reportermagazin.cz/a/prAtA/orotunde-kterou-vzkrisili-na-matfyzu 

 

https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/cesky-hrac-ziskal-skoro-70-milionu-v-pokeru-zbytek-je-historie-rika-kabrhel.A181029_155932_ln-sport-ostatni_rkj
https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/cesky-hrac-ziskal-skoro-70-milionu-v-pokeru-zbytek-je-historie-rika-kabrhel.A181029_155932_ln-sport-ostatni_rkj
https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/cesky-hrac-ziskal-skoro-70-milionu-v-pokeru-zbytek-je-historie-rika-kabrhel.A181029_155932_ln-sport-ostatni_rkj
https://www.startrekknihy.cz/knizni-novinky/2018/29/10/matfyz-press-vydava-l-m-krauss-star-trek-a-veda/
https://www.startrekknihy.cz/knizni-novinky/2018/29/10/matfyz-press-vydava-l-m-krauss-star-trek-a-veda/
https://reportermagazin.cz/a/prAtA/orotunde-kterou-vzkrisili-na-matfyzu


Kolegium děkana MFF UK dne 7. 11. 2018 
 
 
 

7 

 

g) Byla zpracována a odevzdána žádost o dotaci MŠMT na rok 2019, a sice v rámci 

Programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol".  

 

h) Česká agentura pro standardizaci s. p. o., udělila při příležitosti konání Světového 

dne technické normalizace Cenu Vladimíra Lista 2018 za celoživotní významný 

přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektrotechniky a za přínos 

k celosvětovému sjednocení a zjednodušení v oblasti veličin a jednotek 

pracovníkovi fakulty doc. Janu Obdržálkovi, více na:  

http://www.agentura-cas.cz/Cena_Vladimira_Lista 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-vladimira-lista-pro-doc-

obdrzalka 

i) Smlouva o spolupráci s RSJ: k podpisu dojde patrně v listopadu. Prod. J. Sgall 

domlouvá s dr. D. Bednárkem malou přednášku v rámci DOD. 

 

 

Zasedání skončilo v 13:39 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

http://www.agentura-cas.cz/Cena_Vladimira_Lista
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-vladimira-lista-pro-doc-obdrzalka
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-vladimira-lista-pro-doc-obdrzalka

