
Zápis z 6. schůze kolegia děkana konané dne 21. listopadu 2018  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl (do 12:34 hod.), V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, J. Trlifaj, M. Vlach; P. Obdržálek za 

SKAS (od 11:00 hod.). 

Omluveni: P. Hnětynka, P. Kolman 

 

Zasedání bylo zahájeno v 10:05 hodin, do 12:34 ji řídil p. děkan, poté prod. J. Trlifaj.   

 

Schůzi kolegia děkana předcházel od 8:00 hodin tzv. kulatý stůl, s reprezentací CPPT; tohoto 

jednání se zúčastnili i vybraní členové vedení fakulty.   

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Vědecká rada GAČR: za fakultu byl podán návrh, aby Univerzita Karlova 

nominovala prof. RNDr. Jiřího Sgalla, DrSc. Návrh na jmenování prof. J. Sgalla 

do VR GAČR podal také Matematický ústav AV ČR, v. v. i.  

 

b) Nominace kandidátů UK do Odborného orgánu hodnotitelů – RVVI: prod. J. 

Trlifaj poslal kolegiu tabulku jmen z MFF UK. Kolegium nemělo proti návrhům 

námitky a akceptovalo, že doc. T. Halenka dodatečně navrhne dva zahraniční 

kandidáty.  

Stalo se po KD: Po doplnění nominace o dva návrhy doc. T. Halenky byla 

kompletní nominace 23. 11. 2018 předána na RUK. 

 

c) Projekty UNCE – krácení finančních prostředků o 17 % je navrhováno v nových 

dodatcích pro rok 2019. V platné smlouvě, kterou s řešiteli na rok 2018 uzavřel 

jménem UK pan rektor, žádné krácení na rok 2019 anticipováno není. Změnu 

zjistili (někteří) řešitelé teprve po obdržení dodatku k podpisu, žádné opatření 

rektora nebo oficiální sdělení od vedení UK jí nepředcházelo. Prod. J. Trlifaj 

a OVZS pro vyjasnění situace a dalšího postupu kontaktovali RUK a kolegy z PřF 

UK. Diskuse na KD přinesla tyto závěry: 

i) sekční proděkani byli shodně proti dorovnávání vzniklých finančních 

rozdílů z prostředků fakulty resp. sekce; 

ii) prod. J. Trlifaj zajistí prostřednictvím OVZS, aby řešitelé dodatky 

k projektům zatím nepodepsali; 

iii) děkan projedná s prof. J. Zimou, děkanem PřF UK, možný společný postup 

vůči RUK.  

 

d) Přípis pí kvestorky a pror. A. Gerlocha (čj. 160419/2018-IV) - vyjádření 

v záležitosti zahraničních docentů a profesorů. Dokument dostalo k dispozici celé 

kolegium. V diskusi popsali proděkani J. Sgall a V. Kuboň nepříznivé důsledky, 

dopadající na zajištění akreditace v informatické sekci. Pro zajištění akreditací 

bude zjevně třeba využít pozice mimořádného profesora. Své názory vyjádřili 
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ještě další členové KD. Nakonec kolegium souhlasilo s nabídkou prod. J. Trlifaje, 

že bezodkladně požádá o názor fakultní právničky.  

Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu stanovisko dr. M. Semíkové, které 

se v podstatě ztotožňuje s výkladem pror. A. Gerlocha. Prod. J. Trlifaj se v dané 

věci obrátí na JUDr. J. Stašu, předsedu legislativní komise AS UK. 

 

e) OVZS zkontrolovalo návrhy projektů určených Grantové agentuře Univerzity 

Karlovy, děkanem podepsaný dokument odešle na RUK. Celkem jde 

o 108 návrhů projektů, z toho 61 z fyzikální sekce, 29 ze sekce informatické a 18 

ze sekce matematické.  

 

f) Návrhy na akademickou mobilitu jsou schválené a odeslané na RUK.  

 

g) Na OVZS byla doručena výzva týkající se projektů na podporu strategického 

partnerství, odkazující na webovou stránku Centra strategických partnerství. 

Centrum bylo na UK zřízeno v rámci odboru zahraničních vztahů RUK, je za 

svou činnost odpovědné přímo prorektorovi pro zahraniční styky a mobilitu. 

Webová stránka Centra však k datu konání KD ještě nebyla zprovozněna.  

 

h) Fakultní návrhy na členy oborových panelů GA ČR: prod. M. Rokyta informoval, 

že matematická sekce má čtyři návrhy, a sice prof. B. Maslowského, doc. M. 

Pokorného, doc. L. Barta a doc. P. Tichého; kolegium návrhy akceptovalo, prod. 

M. Rokyta vybídne jmenované kolegy, aby vyplnili potřebné nominační 

formuláře a poslali je na OVZS. KD vzalo na vědomí, že pokud by prof. B. 

Maslowski nebo doc. M. Pokorný neuspěli se svými projekty v probíhající soutěži 

GAČR, svou nominaci do hodnotitelského panelu vezmou zpět, aby při případné 

opakované žádosti nebyli v konfliktu zájmů. Z fyzikální sekce by měl přijít návrh 

přinejmenším na zastoupení oboru astronomie.  

Stalo se po KD: Prof. B. Maslowski i doc. M. Pokorný se svými projekty uspěli, 

návrh tedy nebylo třeba měnit, a byl k termínu 30. 11. 2018 předán na GAČR. 

 

 

i) Na webu OVZS jsou aktuální informace o možnost podat návrhy projektů v rámci 

INTER-EXCELLENCE, INTER-ACTION VES19IZRAEL  

INTER-EXCELLENCE, INTER-COST LTC19. 

 

j) Přišlo upřesnění ohledně nových modulů hodnocení vědeckých výsledků podle 

M17+. Vyplývá z něj, že hlavní zátěž agendy nescientometrické části hodnocení 

bude na samotných fakultách. UK je jednou z pilotních VŠ institucí nového 

hodnocení. Podle prod. J. Trlifaje s tím bude spojena netriviální administrativní 

agenda s termínem vážícím se k jaru 2019. Netriviální agenda se jeví jako krok 

zpět oproti zatracovanému, ale administrativně nenáročnému „kafemlejnku“. 

 

k) Prod. J. Trlifaj podal krátkou zprávu o své účasti za vedení MFF UK na 

inauguraci děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem.  

 

 

 

 

http://195.113.76.20/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-2
http://195.113.76.20/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-treti-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Disciplinární komise fakulty: funkční období komise vypršelo, děkan předloží 

Akademickému senátu fakulty ke schválení nový návrh na ustanovení komise, 

o nominace studentských zástupců požádá SKAS.  

Přítomný zástupce SKAS P. Obdržálek sdělil, že přišel anonymní podnět 

k zahájení disciplinárního řízení se studentem fakulty, který se nepravdivě 

vydával za absolventa bakalářského studia a za studenta navazujícího 

magisterského studia MFF UK. Prod. F. Chmelík potvrdil, že tento podnět eviduje 

a už jej konzultoval s právníkem.  

  

b) Návrhy zaslané tajemnicí Legislativní komise AS UK k vyjádření fakulty (T: do 

30. 11. 2018): 

i) dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK – poplatky spojené se studiem; 

ii) dílčí změna Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK. 

Kolegium přijalo shodné vyjádření obou studijních proděkanů, že k návrhům 

nemají žádné připomínky, v případě sub ii) navrhované změny hodností jako 

vstřícné vůči uchazečům a studentům.  

 

c) V přípravném stádiu je vyjádření fakulty k materiálu pror. M. Králíčkové 

týkajícímu se zavedení červnových a červencových zápisů do studia. Koncept 

určený k případné další úpravě a doplnění mají k dispozici děkan, prod. V. Kuboň 

a JUDr. D. Macharová.  

 

d) Podzimní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG): k 15. 11. 2018 bylo 

podáno 47 návrhů. Po zpracování návrhů a po jejich vyhodnocení předloží prod. 

F. Chmelík kolegiu děkana návrh příslušné komise; T: 19. 12. 2018.  

 

Prod. V. Kuboň 

e) Akreditace: čeká se na schválení ze strany Rady pro vnitřní hodnocení. RVH se 

má sejít příští týden.  

 

f) Studentská anketa: kolegium schválilo námět prod. V. Kuboně, aby byla 

stanovena číselná hranice hodnocení, které bude pokládáno za nepřehlédnutelný 

signál neuspokojivé kvality výkonu pedagoga. Bude se týkat přednášek i cvičení. 

Učitelé, jejichž negativní hodnocení od studentů by hraniční údaj vyjadřoval, 

budou vysláni na didakticky zaměřené vzdělávací semináře a školení.  

Děkan 

g) Příprava dohod mezi MFF UK a ústavy AV ČR o spolupráci při zajišťování 

doktorského studia: KD vzalo na vědomí informaci děkana o reakci oslovených 

ředitelů ústavů k navrženým smlouvám. Někteří ředitelé požadují do smlouvy 

vložit článek pojednávající o duševním vlastnictví vědeckých výsledků studentů. 

Děkan konzultuje tuto otázku s právníkem.  

 

h) Vyhodnocení Děkanského sportovního dne konaného 6. 11. 2018, které zaslal 

vedoucí KTV děkanovi fakulty, dostalo kolegium na vědomí. DSD zachycuje také 

zpráva na fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-11-ded/ 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-11-ded/
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) KTV každoročně pořádá pro studenty a zaměstnance fakulty víkendové sportovní 

akce a turnaje v různých sportovních odvětvích. V příštím roce 2019 plánuje 

uspořádat 11 sportovních akcí. Vedoucí katedry proto požádal vedení fakulty 

o finanční příspěvek na pořízení cen pro vítězná družstva, ve výši 23.000,- Kč. 

Kolegium požadavek schválilo.  

 

b) Spolupráce s firmou GUARANT International, s.r.o.: fakulta s firmou dlouhodobě 

spolupracuje v oblasti pronajímání prostor v Profesním domě. Platnost stávající 

smlouvy o obchodním zastoupení končí dnem 31. 12. 2018 a firma navrhuje 

novou smlouvu na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.  Vzhledem k tomu, že 

v letošním roce byla dosud na základě smlouvy realizována pouze jedna akce 

(v roce 2017 to byly celkem 4 akce), schválilo kolegium tajemníkův návrh novou 

smlouvu neuzavírat; případný pronájem ze strany firmy GUARANT International 

pak řešit formou objednávky a následné fakturace.  

 

c) Vláda ČR schválila dne 20. 11. 2018 výši minimální mzdy na 13.350,- Kč, od 

1. ledna 2019. 

 

d) Členka SKAS Bc. Z. Procházková se e-mailem dotázala kolegia děkana na 

možnost natáčení více než dvou přednášek v semestru. Kolegium se shodlo na 

názoru, že nejprve je třeba posoudit vhodnost navržené přednášky, její hodinový 

rozsah a současně kapacitní možnosti firmy, která záznamy z přednášek pořizuje 

a zpracovává. Aktuálně vzniklé požadavky budou projednány s příslušnými 

sekčními proděkany. 

 

e) RNDr. Z. Bubeníková bude částí své pracovní kapacity zastávat funkci 

projektového manažera fakulty. Tajemník s ní projednal doplnění popisu její 

pracovní náplně a další praktické otázky.  

 

f) Tajemník předložil návrh na pořízení defibrilátorů do všech čtyř lokalit fakulty 

s předpokládaným umístěním ve vrátnicích budov s nepřetržitým provozem. 

Kolegium tento návrh schválilo a pověřilo tajemníka jak pořízením defibrilátorů, 

tak zajištěním všeho, co souvisí s jejich zprovozněním. Přítomný zástupce SKAS 

zmínil aplikaci Záchranka. 

 

g) Pronájmy, zapůjčení prostor: kolegium vyhovělo žádosti prof. J. Nešetřila a 

schválilo zapůjčení Refektáře dne 5. 12. 2018 od 9 do 16 hodin (4 matematická 

kolokvia), za režijní poplatek 1000,- Kč.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) E-mail pror. J. Hály z 16. 11. 2018 ohledně 2. výzvy MŠMT k předložení žádosti 

o poskytnutí dotace v programu 133 210 „Rozvoj a obnova materiálně technické 



Kolegium děkana MFF UK dne 21. 11. 2018 
 
 
 

5 

 

základny veřejných vysokých škol – rok 2019“: po debatě o potenciálních 

požadavcích fakulty dospělo kolegium k těmto závěrům: 

i) nedoporučilo ucházet se o finanční dotaci z výše uvedeného programu na 

opláštění objektů v trojském areálu, přesněji na část opláštění, a to objektu 

poslucháren, protože pokus o vyhovění všem předepsaným lhůtám by byl 

riskantní a zvládnout budování pavilonu a oplášťování budovy současně na 

jednom staveništi by byla organizačně těžká úloha (veřejné hlasování KD: 

pro žádost o subvenci byli dva členové KD, proti hlasovali rovněž dva, 

ostatní se hlasování zdrželi); 

ii) prod. L. Skrbek operativně zjistí na RUK, zda lze žádat o dotaci na krytí 

25% podílu fakulty na financování stavby trojského pavilonu; pokud by tato 

možnost byla reálná, přiklánělo se kolegium k jejímu využití; 

iii) jestliže prod. L. Skrbek zjistí, že možnost sub ii) reálná není, doporučilo 

kolegium požádat o dotaci na vybudování čistých laboratoří 

v „katakombách“ v Troji; část potřebných podkladů je vyhotovena z doby 

poměrně nedávné, kdy byla tato stavba neúspěšně navržena v rámci projektu 

OPVVV (veřejné hlasování: většina členů KD se vyjádřila pro). 

Stalo se po KD – sdělení prod. L. Skrbka: Vyjasnilo se, že alternativa ii) 

není možná. Proto bylo neodkladně přistoupeno k možnosti využití 

alternativy iii), byla operativně svolána schůzka na Správě budov, kde byly 

prodiskutovány potřeby MFF a existující podklady včetně již vydaného 

platného stavebního povolení Stavebního úřadu Prahy 8 a po konzultaci 

s ing. Kosteleckým z RUK následně odhadnuta výše dotace (23 mil. Kč), 

o kterou hodlá MFF na tuto akci žádat. Všechny potřebné údaje požadované 

v dopisu prorektora J. Hály pak byly včas (tj. do 30. 11. 2018) poskytnuty 

RUK. Protože nutnou podmínkou pro získání dotace je celou akci úplně 

dokončit ke konci roku 2019, což je časově velmi náročné, pokračujeme 

v jednání s RUK a jeho prostřednictvím s MŠMT ohledně výše spoluúčasti 

MFF UK a možnosti  vysoutěžit zhotovitele v otevřeném výběrovém řízení 

dle zákona o veřejných zakázkách ještě před rozhodnutím o poskytnutí 

dotace - jinak by nebyl termín ukončení akce reálně splnitelný. 

 

b) Kolegium vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka o postupu prací na 

stavbě trojského pavilonu. Prod. L. Skrbek se 20. 11. 2018 osobně zúčastnil 

jednání Ekonomické komise AS UK, kvůli návrhu dodatku smlouvy s firmou 

Auböck. Komise dodatek doporučila k podpisu. 

 

c) KD vzalo na vědomí, že Mgr. Z. Starčevičová předává, s ohledem na svou novou 

funkci mimo MFF UK, agendu projektu na vybavení poslucháren, a sice Bc. 

Šárce Sedláčkové.   

 

d) Stalo se po KD: Prod. L. Skrbek napsal na pracoviště fakulty, aby své požadavky 

na investice a opravy na rok 2019 formulovala písemně, do 10. 12. 2018.  

 

Doc. C. Matyska 

e) Počátkem prosince má být ze strany MŠMT zahájena kontrola, tzv. kontrola na 

místě, celouniverzitního ESF projektu v rámci OP VVV, což si může vyžádat  

i fyzické přesuny vybraných materiálů z osobního oddělení na RUK. 
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Stalo se po KD: Podle sdělení z RUK je kontrola přesunuta na měsíce leden nebo 

únor 2019.  

 

f) Audit projektu OP VVV Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace – 

ministerstvo financí vydalo zprávu o výsledku auditu. Doc. C. Matyska citoval 

z této zprávy pasáž vztahující se k evidenci docházky.  

Pokračování v bodě 5. a) tohoto zápisu.  

 

Doc. P. Hnětynka 

g) Sběr dat na Univerzitě Karlově: kancléř UK požádal děkana o sdělení jména 

pracovníka MFF UK, který bude kontaktní osobou v této věci, T: do 30. 11. 2018. 

Z přípisu p. kancléře: Děkanem jmenovaný pracovník by měl mít přehled o tom, 

jaká data a jakým způsobem jsou na fakultě sbírána. Jmenovaný by zároveň plnil 

roli kontaktní osoby pro celouniverzitní spolupráci, zajistil nebo koordinoval 

požadované sběry na fakultě, případně nalezl odpovědnou osobu, která by byla 

kompetentní v případě nejasností či úkolů. 

Na MFF UK bude tuto funkci zatím zastávat doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D., 

člen kolegia děkana mající v gesci koordinaci IT na fakultě. Na RUK to sdělí 

tajemník fakulty.  

 

Prod. M. Vlach 

h) Pracovníci stavebního odboru Arcibiskupství pražského projevili zájem 

o prohlídku rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí, prod. M. Vlach 

žádosti vyhověl.  

 

i) Festival Open House Praha: tradiční festival, jehož hlavní myšlenkou je jednou 

v roce o víkendu (v roce 2019 to připadá na dny 18. a 19. 5.) otevřít veřejnosti jindy 

nepřístupné architektonicky či jinak významné budovy: vedoucí OPMK po dohodě 

s prod. M. Vlachem nepřijal nabídku na spoluorganizaci, protože otevření celé 

malostranské budovy včetně svatováclavské rotundy by bylo organizačně 

i personálně velice náročné a přesahuje kapacitní možnosti fakulty.  

 

j) KD vzalo na vědomí informace prod. M. Vlacha o jednání s firmou Resaizer, 

které se uskutečnilo z iniciativy CPPT a týkalo se založení spin-off (za fakultu byl 

osloven Dr. O. Bojar). Po interní diskusi s vedoucí OFSKP a s Dr. O. Bojarem 

vedení fakulty nabídku na založení spin-off neakceptovalo, protože získání podílu 

na kapitálu vznikající firmy není v tuto chvíli preferovaným způsobem ocenění 

intelektuálního kapitálu. MFF UK nabídlo firmě Resaizer spolupráci ve formě 

smluvního výzkumu.  

 

k) Návrh opatření rektora a metodických pokynů pro oblast přenosů poznatků a 

technologií UK – opatření rektora UK č. 46 a 47 – vypořádání připomínek 

fakulty: KD vzalo na vědomí, po předchozí diskusi a po ranním jednání s CPPT, 

jednak písemný materiál, který si na zasedání RKR vyžádal děkan a kolegiu pak 

poskytl, tak informace prod. M. Vlacha. V dané souvislosti položil prod. M. Vlach 

i následující otázky: kdo bude mít agendu komercionalizace na starosti v kolegiu 

děkana? Z jakého zdroje (případně z jakých zdrojů: děkanát/původce) bude 

hrazeno právní poradenství pro smluvní výzkum (zejména smlouvy v anglickém 

jazyce), administrativní a právní podpora při zakládání spin-off firem atp.? Bylo 



Kolegium děkana MFF UK dne 21. 11. 2018 
 
 
 

7 

 

by možné najmout na částečný úvazek pracovní sílu, spadající pod vedoucí 

OFSKP Ing. B. Joudalovou? Z: prod. M. Vlach připraví ve spolupráci s prod. L. 

Skrbkem, doc. M. Nečaským a Ing. B. Joudalovou návrh děkanova opatření 

týkající se duševního vlastnictví a fakultních procesů komercionalizace. 

 

l) Spolupráce s firmami 

i) Tzv. Partnerský program: prod. M. Vlach předložil změny, navržené 

fakultní Pracovní skupinou pro partnerství s firmami. Kolegium změny 

schválilo, prod. M. Vlach může jednat v jejich intencích. 

ii) Smlouvy a faktury 

 Firma DataSentics smlouvu podepsala. 

 Slavnostní podpis smlouvy mezi MFF UK a BIS je dohodnutý na 

3. 12. 2018, 11 hodin. 

 Probíhají nadějná jednání se dvěma novými společnostmi. 

 Probíhají jednání s firmami, které ještě neuhradily fakultě partnerský 

příspěvek.  

 

m) Prod. M. Vlachovi se dostalo od kancléře UK sdělení, že se Univerzita Karlova 

stala členem organizace Europa Nostra. Informace o nově nabytém členství je na 

univerzitním webu, viz: 

https://cuni.cz/UK-9418.html 

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Audit projektu OP VVV Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace: doc. C. 

Matyska citoval ze zprávy auditorů, týkající se evidence docházky. Dle 

auditorského šetření bylo zjištěno, že „příjemce dotace nevedl řádnou evidenci 

pracovní doby všech zaměstnanců projektu dle § 96 odst. I zákona č. 26212006 

Sb., zákoník práce (dále také „ZP") - § 96 tohoto zákona je výslovně stanoveno, že 

„Zaměstnavatel je povinen uvést u jednotlivých zaměstnanců evidenci 

s vyznačením začátku a konce odpracované směny, práce přesčas, další 

dohodnuté práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti." 

V podkladech evidence docházky, které byly auditorskému týmu předloženy za 

auditované období, byly identifikovány nedostatečné záznamy v údajích 

o příchodu a odchodu zaměstnanců na pracoviště, resp. výkazy docházky 

nezaznamenávají časový údaj o příchodu a odchodu zaměstnanců na pracoviště… 

Předložené výpisy evidence docházky obsahují pouze záznam o přítomnosti a 

nepřítomnosti daného zaměstnance v obecné rovině, tzn., že je např. uveden jeden 

znak pro celodenní přítomnost/nepřítomnost na pracovišti, avšak nikoliv skutečný 

příchod na pracoviště a odchod z pracoviště". … Auditoři takto vedenou evidenci 

docházky považují za nevěrohodnou a neprůkaznou, a to i v případě pružné 

pracovní doby zaměstnanců, zejména z důvodu absence reálného denního 

zaznamenání počátku výkonu práce, počátku přestávky i konce výkonu práce 

každý pracovní den po celý měsíc. 

Děkan konstatoval, že situace spěje k zavedení nového systému evidence 

docházky na pracovištích, nejspíše elektronického („pípací“ klíčenky?), a požádal 

https://cuni.cz/UK-9418.html
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tajemníka fakulty, aby jednal na úrovni kancléře/kvestorky UK o digitální 

aplikaci, kterou připravuje ÚVT UK.  

Tajemník předložil návrh pravidel pro schvalování práce z domova (dodatek 

k pracovní smlouvě). Vzhledem k tomu, že ÚVT UK připravuje aplikaci 

docházkového systému s pravděpodobným dokončením v roce 2018, bude tato 

problematika řešena souběžně. 

 

b) Opatření rektora č. 21/2018, Základní principy personální politiky, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9131.html 

Kvestorka UK v e-mailu ze 14. 11. 2018 adresovaném tajemníkům fakult 

upozornila na část „Sladění pracovního a rodinného života“, která obsahuje 

doporučení, aby úhrn všech pracovních úvazků zaměstnanců nepřekročil 

1,5 pracovního úvazku. Prod. J. Trlifaj připomněl, že v návrhu novely Etického 

kodexu UK, který projednávalo RKR dne 12. 11. 2018, stojí (část I, bod 21): Dbá 

na přiměřenost a únosnou míru svých pracovních nebo studijních závazků na 

univerzitě i mimo ni, které by zpravidla neměly přesáhnout 1,5 násobek plného 

pracovního úvazku. Ctí svou univerzitu i tím, že svými dalšími aktivitami 

neohrožuje její činnosti.  

 

c) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst lektorů na KTV (konkursy): 

konkursní komise předložila děkanovi svá doporučení; děkan oslovil s nabídkou 

místa uchazeče a uchazečku, které komise doporučila na prvním místě.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) V listopadovém čísle časopisu Reportér vyšel článek o rotundě sv. Václava (autoři 

Dana Drahná, Ilona Vlachová a Jiří Drvota), viz: 

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

 

b) Proběhl Informační den UK, poděkování za zajištění prezentace fakulty si 

zaslouží pracovnice studijního oddělení fakulty a prod. F. Chmelík. Článek včetně 

fotoreportáže z akce jsou na univerzitním webu, viz:  

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16418.html 

 

c) Dne 11. 11. 2018 zemřel RNDr. Viktor Trkal ml., ve věku 89 let. Prod. M. Vlach 

připomněl na portále matfyz.cz sérií rozhovorů s ním, např.:  

https://www.matfyz.cz/clanky/205-viktor-trkal-ml-zivotopis  

či  

https://www.matfyz.cz/clanky/192-rozhovor-s-viktorem-trkalem-ml-i-cast 

 

d) Prod. M. Vlach vedl zajímavou korespondenci s prof. RNDr. T. Opatrným 

z Univerzity Palackého, šlo o Foucaultovo kyvadlo umístěné na Matfyzu. Prof. 

Opatrného natolik zaujalo, že se na kyvadlo přijel osobně podívat.  

 

e) Ve dnech 5. a 6. 12. 2018 se koná vzdělávací veletrh ProEduco v Košicích, za 

MFF UK se ho zúčastní RNDr. N. Žaludová, Ing. M. Němcová, RNDr. P. 

https://www.cuni.cz/UK-9131.html
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16418.html
https://www.matfyz.cz/clanky/205-viktor-trkal-ml-zivotopis
https://www.matfyz.cz/clanky/192-rozhovor-s-viktorem-trkalem-ml-i-cast
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Kácovský, Ph.D., a krátce též prod. M. Vlach. Posledně jmenovaný se zúčastní 

ještě schůzky s vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Schůzka má být 

věnována společné propagaci přírodovědných oborů a možných průniků při 

plánovaném rozšíření soutěže České hlavičky na Slovensko. 

 

f) Prod. M. Vlach přijal nabídku na členství ve správní radě projektu Elixír do škol 

(Nadace Depositum Bonum). Elixír do škol je partner fakulty, smyslem 

spolupráce je podpořit výuku technických a přírodovědných oborů zejména na 

základních a středních školách v ČR. V rámci českého školství se jedná o unikátní 

projekt, který pedagogům pomáhá nejen zkvalitňovat výuku, ale měl by vytvářet 

také komunitu motivovaných učitelů.  

 

g) Prod. M. Vlach se zúčastnil dne 13. 11. 2018 jednání předsednictva JČMF. 

Kolegium děkana vyhovělo žádosti, kterou mu tlumočil, totiž bezplatně zapůjčit 

posluchárnu T1 dne 16. ledna 2019 pro konání „kulatého stolu“ věnovaného 

podpoře a dalšímu vzdělávání učitelů matematiky a fyziky. Podobně tomu bude se 

zapůjčením posluchárny S9 dne 30. 1. 2019 pro Setkání nad maturitou 

z matematiky. Garanty akcí za MFF UK budou doc. D. Hlubinka a doc. J. Dolejší. 

Dále vzalo KD na vědomí, že předsednictvo Jednoty projednalo za přítomnosti 

prod. M. Vlacha společnou propagaci akcí a případné zřízení ceny pro učitele 

středních a základních škol, vyučujících matematiku a fyziku, kterou by udělovaly 

společně JČMF a MFF UK. Prod. M. Vlach se domnívá, že by bylo vhodné 

takovou cenu propojit např. s Českou hlavou/hlavičkami a Elixírem do škol. Prod. 

J. Trlifaj připomněl, že cenu uděluje také Učená společnost ČR. 

 

h) Dne 15. 11. 2018 proběhla výroční schůze spolku absolventů Matfyz Alumni 

v posluchárně F1. 

 

i) Prod. M. Vlach má k dispozici návrh kuponu na absolventskou kartičku Alive 

(náhled poslal kolegiu po zasedání).  

 

j) Prod. M. Vlach informoval, zatím předběžně, o mobilní aplikaci Studuj Matfyz, 

zatím pro operační systém Android, představena bude na Dni otevřených dveří, 

viz: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.studujmatfyz.app. 

 

k) Cenu Arnošta z Pardubic letos získala Katedra didaktiky fyziky MFF UK. Více 

informací je na webu, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-11-cenaazp/ 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) RKR konané dne 12. 11. 2019: členové kolegia dostali jak podklady, tak oficiální 

zápis z RUK. Děkan poslal své vlastní poznámky včetně úkolů jmenovitě určené 

pro některé členy KD.  

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-11-cenaazp/
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b) Termíny schůzí KD v lednu 2019: 9. a 23. Kromě toho se děkan sejde se sekčními 

proděkany, tajemníkem fakulty a vedoucí HO ve středu 2. ledna 2019 v 10:00 

hodin.  

 

 

Zasedání skončilo v 13:06 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 


