
Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 19. prosince 2018  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka (do 11:48), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. 

Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; 

na část jednání H. Nyklová (10 – 11:25) a P. Obdržálek j. h. 

Omluven: P. Kolman 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Prod. J. Trlifaj informoval o hodnocení vědy 

i) implementace Metodiky 17+ (RVVI projednala 14. 12. 2018 výsledky 

prvního hodnocení podle Metodiky 17+);  

ii) UK - vytváření hodnoticích panelů - nominace členů panelů do 14. 1. 2019 

na OVZS, za každou sekci jeden návrh;  

iii) co se týká externích hodnotitelů, kolegium souhlasilo, aby prod. J. Trlifaj 

sdělil pror. J. Konvalinkovi, že za MFF UK platí stávající seznam 

hodnotitelů; 

iv) informatika bude hodnocena v rámci sciences oborů, tzn. spolu 

s matematikou a fyzikou; 

v) evidence vědeckých výstupů - na MFF UK zodpovídá vedoucí Knihovny.  

 

b) Projekty UNCE: rektor UK odpověděl na děkanův dotaz ohledně krácení 

prostředků na řešení tohoto typu projektů dopisem z 10. 12. 2018, KD vzalo 

odpověď na vědomí. Závěrem svého dopisu p. rektor uvedl: „Pokud by řešitelé 

z důvodu nižšího rozpočtu nemohli naplnit požadavky na minimální složení 

řešitelských týmů, přirozeně jim při schvalování příslušných Dodatků vyjdeme 

vstříc.“ Vedoucí OVZS požádala fakultní řešitele projektů, aby se k rektorově 

nabídce písemně vyjádřili. Uzavření Dodatků ke smlouvám o řešení UNCE 

zúřaduje OVZS.  

 

c) ERC granty 

i) Na webové stránce OVZS je Harmonogram přípravy a podání ERC grantu 

na MFF UK. Vznikl zásluhou prof. Z. Strakoše. Příznivý účinek se dostavil 

v podobě pěti nových zájemců o podání žádosti o ERC grant. Harmonogram 

viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/harmonogram-pripravy-a-

podani-erc-grantu-na-mff-uk 

 

ii) Dr. O. Pejcha a dr. J. Klimeš jednali s vedoucí OVZS i s prod. V. 

Baumrukem o administrativním zabezpečení svých ERC grantů. Řešením 

situace, alespoň dodatečným, by mohlo být najmutí manažera/manažerky, 

ideálně v rámci jednoho plného úvazku pro oba projekty. Mzda by byla 

hrazena z režie projektů.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/harmonogram-pripravy-a-podani-erc-grantu-na-mff-uk
https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/harmonogram-pripravy-a-podani-erc-grantu-na-mff-uk
https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/harmonogram-pripravy-a-podani-erc-grantu-na-mff-uk
https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/harmonogram-pripravy-a-podani-erc-grantu-na-mff-uk
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d) OVZS odeslalo na MŠMT dopis, jímž děkan fakulty vyjádřil podporu společnosti 

EURAXESS. Prod. L. Skrbek informoval, že podobný krok přislíbili učinit také 

členové VR UK a pror. J. Konvalinka.  

 

e) GAČR 

i) Interní termíny pro odevzdání zpráv GAČR: dílčí zprávy do 9. 1. 2019, 

závěrečné do 23. 1. 2019.  

Přehled dalších aktuálních termínů je na webu OVZS, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/ovzs 

ii) Výsledky v M a F soutěže EXPRO: zveřejněna zvláštní pravidla, hodnoticí 

panely. Prod. V. Baumruk informoval, že prof. P. Němec je spoluřešitelem 

projektu EXPRO (hlavním řešitelem je prof. Tomáš Jungwirth).  

iii) Děkan informoval, že na RKR byla MFF UK chválena za úspěch v grantové 

soutěži.  

 

f) OVZS připraví novelu směrnice děkana o poskytování náhrad zahraničním 

hostům. 

 

g) Návrh pror. J. Konvalinky na využití ušetřených prostředků Primus v r. 2019, 

zaslaný děkanovi k vyjádření dne 8. 12. 2018: někteří členové KD se k návrhu 

vyjádřili kriticky, ale oficiální stanovisko za vedení fakulty nebylo na RUK 

zasláno. Děkan konstatoval, že Akademický senát UK návrh schválil.   

 

h) Ze zasedání RKR konaného 17. 12. 2018 (podklady pro jednání a zprávu děkana 

kolegium dostalo).  

i) Podle oficiálního zápisu z RKR mají fakulty UK možnost připojit se 

k elektronické formě hlasování při habilitačních a jmenovacích řízeních. 

Elektronická forma je v současnosti na UK k dispozici pouze v rámci 

systému CHRES provozovaného ÚVT UK. Fakulty, které tuto formu chtějí 

využít, ji však - podle čl. 3, odst. 5, resp. čl. 12, odst. 3 Řádu habilitačního 

řízení a řízení ke jmenování profesorem UK - mohou používat výhradně na 

základě vnitřního předpisu fakulty.       

Děkan požádal prod. J. Trlifaje, aby zajistil, že předsedové hodnoticích 

a habilitačních komisí pořídí interní písemný záznam, jak proběhla diskuse 

členů komise o daném návrhu na jmenování docentem či profesorem, pokud 

se komise nesešla fyzicky (např. informace o výměně e-mailů, debatě 

prostřednictvím Skype). Půjde o interní dokument komise pro případ 

kontroly z RUK, který bude součástí materiálů komise, ale nebude veřejně 

přístupný.  

 

ii) Re/akreditace oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem: 

děkan požádal prod. J. Trlifaje, aby uvědomil pror. A. Gerlocha, že MFF 

UK nebyla zmíněna v harmonogramu předloženém na RKR, ale bude v roce 

2019 žádat o reakreditaci habilitačního řízení v oboru Matematika - 

didaktika a historie matematiky a informatiky (současná akreditace platí do 

31. 1. 2020). Prod. J. Trlifaj uvedl, že o této skutečnosti již sl. K. Gáliková 

z OVZS komunikuje s Ing. Pospíšilovou z RUK. Ostatních 20 oborů na 

MFF UK má platnou akreditaci do 1. 11. 2023.  

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/ovzs


Kolegium děkana MFF UK dne 19. 12. 2018 
 
 
 

3 

 

i) Kampus Hybernská - prohlídky dne 19. 12. 2018 od 15:00 hodin se zúčastní prod. 

J. Trlifaj.  

 

j) Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae (termín na podání RUK, po 

projednání s VR MFF UK: 31. 1. 2019): kolegium souhlasilo, aby děkan vědecké 

radě předložil opakované návrhy ze sekce F (prof. P. Němec) a ze sekce M (prof. 

Z. Strakoš).  

 

Děkan 

k) Kolegium doporučilo předložit VR MFF UK na její lednové zasedání návrh, který 

za sekci I podali prod. J. Sgall a vedoucí KAM prof. M. Loebl, totiž návrh na 

udělení čestného titulu hostující profesor UK Václavu Chvátalovi, emeritnímu 

profesorovi Concordia University (Department of Computer Science and Software 

Engineering, Montreal, Canada).  

 

l) Dne 11. 2. 2019 v 11:00 hodin budou ve Velké aule předány jmenovací dekrety 

novým docentkám a docentům UK. Za vedení MFF UK se zúčastní děkan.  

 

m) Dne 18. 12. 2018 převzali dekret o svém jmenování profesorem pánové doc. 

Michal Koucký a doc. Marek Procházka.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Dne 17. 12. 2018 zasedala Komise pro studentské granty a projednala hodnocení 

všech návrhů SFG podaných v ZS 2018/2019. Zápis z jednání komise a tabulku 

návrhů poslal prod. F. Chmelík celému kolegiu. Podáno bylo celkem 47 projektů, 

z toho 37 z fyziky, 8 z informatiky a 2 z matematiky. Děkan návrh komise beze 

změny přijal.  

KD vzalo na vědomí informaci, že komise obdržela k závěrečnému hodnocení 

řešení projektů z podzimního kola akad. roku 2017/2018. Celkem 8 projektů 

nebylo splněno, řešitelé museli obdrženou zálohu na stipendium vrátit.    

 

b) Na 17. 12. 2018 svolal děkan zasedání Disciplinární komise fakulty. Dostavilo se 

5 členů, 1 se omluvil. Jediným bodem programu byla volba předsedy. Hlasy všech 

přítomných byl zvolen prod. F. Chmelík. Složení komise viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=4 

 

c) Dne 18. 12. 2018 navštívil MFF UK pan Mgr. Michal Janíčko, analytik 

Národního vzdělávacího fondu pověřeného RUK výzkumem socioekonomického 

zabezpečení doktorandů na UK (viz bod 2. c) zápisu KD ze dne 24. 10. t. r.). 

Jednali s ním prod. F. Chmelík, JUDr. D. Macharová a Mgr. D. Zádrapová.  

 

d)  Studentská anketa 

i) Harmonogram studentské ankety za ZS 2018/19: sběr dat bude probíhat od 

4. 1. do 20. 2. 2019, 22. 2. 2019 obdrží výsledky pan děkan. Vyhlášení 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=4
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nejlépe hodnocených pedagogů proběhne již tradičně na březnovém 

zasedání VR MFF UK (6. 3. 2019).  

ii) Děkan požádal prod. F. Chmelíka o vyjádření k úmyslu doc. J. Fialy 

rezignovat na členství v Komisi pro studentskou anketu. Oficiální žádost 

o provedení změny ve složení uvedené komise děkan neobdržel.  

 

Prod. V. Kuboň 

e) Ze zasedání RKR konaného 17. 12. 2018: možnost systémové podpory 

doktorských studijních programů (DSP) v cizím jazyce ze strany MŠMT pro 

studenty, kteří si studium nehradí v plné výši a nepřekročí určenou částku. Fakulty 

byly vyzvány, aby zvážily nastavení poplatků pro studenty DSP v cizím jazyce 

tak, aby měly možnost čerpat podporu MŠMT. Začátkem roku 2019 obdrží 

fakulty informaci, jakým způsobem lze změnit výši poplatků pro akademický rok 

2019/2020. Po diskusi vzalo KD informaci zatím na vědomí, svůj postoj uváží.  

 

f) Prod. V. Kuboň tlumočil návrh opatření týkající se závěrečných studentských 

prací, konkrétně počtu výtisků prací. Po diskusi kolegium schválilo, že studenti 

odevzdají dva výtisky. Prod. V. Kuboň předloží návrh na novelizaci Směrnice 

děkana č. 8/2010, opatření děkana upravující pravidla pro odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací.  

 

g) Sdělení, že všechny doktorské studijní programy MFF UK byly akreditovány, 

neplatí beze zbytku: administrativním nedopatřením jeden z navržených programů 

- Matematická lingvistika - ještě čeká na projednání v RVH (15. 1. 2019).   

 

h) Studijní programy - MŠMT potvrdilo 18. 12. 2018 tabulku, dojednanou na úrovni 

MFF UK a RUK, studijní programy lze poslat regulačnímu orgánu ke schválení.  

 

Prod. M. Vlach 

i) Fakultní školy - program „studujte ještě před maturitou“: kolegium nemělo 

námitky proti tomu, aby vybraní středoškoláci dostali možnost studovat na fakultě 

ještě před složením své maturitní zkoušky, ale fakulta kvůli tomu nebude vytvářet 

speciální program. Prod. F. Chmelík přislíbil, že napíše prod. M. Vlachovi 

způsob, jímž je taková cesta otevřena (zápis do mimořádného studia, 

v odůvodněných případech lze odpustit poplatek za studium). Prod. M. Vlach 

bude tuto možnost propagovat v rámci spolupráce s Fakultními školami.  

 

j) Návštěva prod. M. Vlacha v Košicích: KD vzalo na vědomí informaci o myšlence 

slovenských kolegů vytvořit společný program pro studenty učitelství fyziky.  

 

Prod. J. Trlifaj 

k) KD vzalo na vědomí informaci o jednání, kterého se 18. 12. 2018 za fakultu 

zúčastnili proděkani J. Trlifaj a V. Kuboň a které bylo věnováno návrhu na 

přípravu společného magisterského programu učitelství, v AJ, v rámci 

univerzitního konsorcia; za MFF UK doporučeni ke spolupráci doc. J. Robová, 

doc. C. Brom, doc. L. Dvořák. Finanční podpora dosud na úrovni očekávání.  
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Děkan 

l) Sdělení z RUK (13. 12. 2018): rektor UK jmenoval předsedy a předsedkyně všech 

koordinačních rad doktorských studijních programů. V příštím roce již proto 

volba termínu jednání, svolání koordinační rady a určení agendy připadá této 

pověřené osobě s tím, že odbory rektorátu jsou plně k dispozici ve věci 

organizační i metodické podpory.  

Předsedou Koordinační rady matematiky, fyziky a informatiky, a současně 

reprezentantem oboru informatika v tomto orgánu, je děkan MFF UK prof. J. 

Kratochvíl. Za matematiku je v radě prod. M. Rokyta, za fyziku prod. V. 

Baumruk.  

Stalo se po KD: Zasedání rady je svolané na 5. února 2019 od 9:00 hodin do 

Zelené posluchárny.  

 

m) Prorektorky M. Králíčková a R. Wildová zaslaly dne 12. 12. 2018 prezentaci 

k plánovanému převodu studentů mezi akreditacemi, ve kterém je představena 

rektorátem navrhovaná metoda administrativního převodu studentů. Děkan 

informoval, že předseda Legislativní komise AS UK doc. J. Staša námět na 

převádění studentů vrátil odboru pro záležitosti studentů, na 15. 1. 2019 je s ním 

dohodnuta schůzka, k nalezení použitelného řešení.  

 

n) Ze zasedání RKR konaného 17. 12. 2018: nově stanovené limity počtu 

promujících na UK by měly přinést úsporu 18 promočních dnů v roce. Početní 

hranice bude rektorátem přísně hlídána.   

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Informace z Kolejí a menz UK: provoz automatu na bagety v budově na MS v době 

od 21. do 31. 12. 2018 poběží v normálním režimu, ale vzhledem k finančním 

závěrkám budou bagety stát plnou cenu, tedy budou průměrně o 7,- Kč dražší. Na 

děkanovo přání nechá tajemník tuto informaci zvěstovat uživatelům cedulkou na 

automatu.  

b) OP VaVpI – součástí dokumentace zpracovávané v jednotlivých letech v rámci tzv. 

udržitelnosti vykazuje fakulta také počet doktorandů; údaje poskytuje ÚVT UK 

formou sestavy SIMS.  Tajemník uvedl, že počet doktorandů poklesl ve srovnání 

s minulým rokem o 66, v současné době má fakulta pouze 4 doktorandy nad 

požadovaný stav. Tajemník zjistí prostřednictvím administrátorů projektů OP 

VaVpI případné sankce za nesplnění počtu doktorandů ke dni 31. 10. 2019. 

c) Auditor UK upozornil na nutnost vedení „Protokolů o předání předmětů“, za které 

mají pracovníci osobní odpovědnost (jde o hospodaření s majetkem). Realizaci 

zajistí hospodářské oddělení, ovšem za nutné součinnosti zaměstnanců fakulty, kteří 

mají příslušná zařízení - notebooky, mobily atd. - svěřena do užívání. 

d) Kolegium posoudilo současný způsobu schvalování pronájmu/zapůjčování 

Refektáře a poslucháren fakulty a diskutovalo o zavedení jiného, jednoduššího 

systému. Tajemník předloží návrh pravidel na příští jednání kolegia děkana. 
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e) Koncem ledna 2019 končí platnost veřejné zakázky na službu „Administrace 

veřejných zakázek“. Kolegium souhlasilo s  návrhem, že tajemník připraví podklady 

na veřejnou zakázku na období příštích 2 let.  

f) Pronájmy, zapůjčení prostor 

i) Požadavek (zatím ve formě dotazu) na uspořádání svatebního obřadu 

v Refektáři. Pokud budou sňatek uzavírat zaměstnanci nebo studenti MFF UK 

(alespoň jeden z páru bude zaměstnancem nebo studentem fakulty), bude 

Refektář poskytnut za 5.000,- Kč. V ostatních případech se bude na pronájem 

hledět jako na tzv. akci malého rozsahu a nájemné bude stanoveno podle 

ceníku.  

ii) Požadavek na pronájem posluchárny K1 pro uspořádání konference při 

příležitosti životního jubilea prof. M. Tůmy (31. 1. 2019 od 12.00 do 19.00 

hodin). Na konferenci se nevybírá žádné vložné, proto organizátoři požadují 

poskytnutí posluchárny zdarma. Kolegium žádosti vyhovělo.  

iii) ÚFAL žádá o pronájem zasedací místnosti vedle Refektáře pro uspořádání 

meetingu v rámci Projektu ELITR od 14. do 16. ledna 2019, zdarma. Kolegium 

žádosti vyhovělo.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba trojského pavilonu: KD vyslechlo situační zprávu prod. L. Skrbka. 

Dodatek ke smlouvě s dodavatelem je podepsaný, lze proplácet faktury, je 

schválen nový harmonogram činností. Účastníci minulého kontrolního dne 

konstatovali, že stavba pokračuje, jak má. Finanční záležitosti se stavbou spojené 

nejsou bez problémů, ale daří se je řešit. Prod. J. Sgall se dotázal na nábytek do 

pracoven budoucího pavilonu; prod. L. Skrbek odpověděl, že tím se budou, 

v dostatečném časovém předstihu, zabývat zainteresovaní pracovníci fakulty a 

Ing. Babůrek za dodavatele.  

 

b) Zvažovaná žádost o dotaci na vybudování „čisté“ laboratoře označená jako 

„Stavební úpravy těžkých laboratoří - laboratoř nanotechnologie“ (navazuje na 

bod 4. b) zápisu ze dne 5. 12. 2018 a vztahuje se ke 2. výzvě MŠMT v Programu 

133 210): pror. J. Hála v e-mailu ze dne 11. 12. 2018 sdělil, že MŠMT doporučilo 

pečlivě zvážit, zda lze akci realizovat do prosince 2019. Prod. L. Skrbek, po 

konzultaci s RUK a s pracovníky SB, doporučil od žádosti o dotaci na tuto akci 

upustit. KD se s tímto názorem ztotožnilo. 

 

c) Požadavky pracovišť na investice a opravy na rok 2019 byly shromážděny, jako 

obvykle přesahují možnosti očekávaného rozpočtu fakulty, takže dojde na 

uvážlivou selekci. Prod. L. Skrbek komentoval některé finančně náročné položky. 

Celý soubor požadavků bude setříděn. Prod. L. Skrbek v lednu příštího roku 

projde všechny fakultní budovy a na místě prověří stav budov a 

opodstatněnost/naléhavost návrhů. Prod. M. Rokyta opakoval, že prioritou pro 

matematickou sekci je nový výtah v karlínské budově.  
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Doc. C. Matyska 

d) OP VVV: aktuální stav účasti fakulty v projektu "nábyteček" popsala dr. H. 

Nyklová. Největší komplikace se dotýká posluchárny K1. Ze dvou navržených 

variant řešení se kolegium přiklonilo k té, která znamená odstoupit od smlouvy 

s vysoutěženým dodavatelem, a vypsat řízení nové, odhadem v polovině ledna 

2019. Tento postup ve svém důsledku zajistí uznatelnost vynaložených nákladů.  

Přípravna u posluchárny F1 na Karlově: dr. H. Nyklová reagovala na dotazy prod. 

M. Vlacha, jak věc postupuje; během zkouškového období by mohla být 

přípravna demonstračních pokusů KVOF hotová. Prod. M. Vlach znovu nadhodil 

myšlenku na zakoupení mlžné komory k prezentaci pro širokou veřejnost.   

Počítačová laboratoř v Troji: schází dostatečná specifikace požadavků, a tím 

dochází ke zpoždění.  

 

e) WiFi v Troji: není vyloučeno, že se z projektu nebude dostávat na úhradu celého 

množství potřebných kabelů, jichž je odhadem za 100 tis. Kč. Prod. V. Baumruk 

slíbil přispět z rozpočtu fyzikální sekce, ukáže-li se taková potřeba.   

 

f) Místa podst-docs jsou ve fyzikální sekci vypsaná na třech pracovištích, termín pro 

podání přihlášek uplyne 4. ledna 2019.  

 

g) Zahraniční výjezdy financované z OP zakládají na složité administrování, obtížně 

se dokládají uznatelné náklady, v tomto případě je na místě přepečlivě uvážit, zda 

o projekt usilovat. 

 

h) Prod. J. Trlifaj plánuje navštívit prostory, které by bylo lze využít pro tzv. 

doktorské školy. Zda bude vyhlášena speciální výzva na tuto aktivitu, to doc. C. 

Matyska nevěděl, předpokládá, že spíše nikoliv, leda v rámci HR Award II. 

Očekává se vyhlášení projektu „Výzkumné infrastruktury II“.   

 

Doc. P. Hnětynka 

i) KD vzalo na vědomí informace o univerzitním Registru činností zpracování 

osobních údajů, který by měl podchytit místa/pracoviště, která shromažďují 

personální data. Heslem umožňujícím jeho uživateli editovat v systému, disponuje 

doc. P. Hnětynka a zatím si ho ponechá. Heslo umožňující v systému číst časem 

poskytne vybraným jedincům.  

 

j) Sběr dat na UK: kontaktní osobou za MFF UK bude doc. P. Hnětynka. Na leden 

2019 je naplánovaná schůzka kontaktních pracovníků fakult.  

 

k) KD vzalo na vědomí, že děkan se 20. 12. 2018 sejde s doc. P. Hnětynkou, ohledně 

koncepce IT na fakultě.   

 

Prod. M. Vlach 

l) Partnerský program 

i) Kolegium vzalo na vědomí podrobnou zprávu o stavu spolupráce s firmami 

a o četných jednáních s touto kooperací spojených, včetně finančních 

otázek. 

Výnos z poplatků získaných v rámci Partnerského programu: KD schválilo, 

že část výnosu v objemu 25 % bude dána ve prospěch sekcí, na středisko 
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„provoz sekce“, spolu s informací sekčním proděkanům o konkrétním 

zapojení pracovníků v tom kterém partnerském programu. 

Stalo se po KD, na doporučení vedoucí hospodářského oddělení: výnosy 

budou časově rozlišené a budou děleny mezi „repre“ sekcí, tzn. na účty 

100-12/R100, 200-12/R200 a 300-12/R300, a děkanátních účtů proděkana 

pro Propagaci, z nichž bude financován provoz a další rozvoj Partnerského 

program. Tyto závěry budou zakotveny v připravovaných směrnicích o 

transferu technologií a komercionalizaci. 

ii) RUK připravuje partnerský program pro celou UK. Prod. M. Vlach po 

dohodě s panem kancléřem poskytl CPPT RUK znění fakultní partnerské 

smlouvy. 

 

m) Researchjobs.cz získal na rok 2019 finanční prostředky z francouzského 

velvyslanectví v Praze, určené na inzerci pracovních pozic či témat doktorských 

prací na největším francouzském webu pro doktorandy a postdocs. Prod. M. 

Vlach požádal sekční proděkany, aby mu sdělili, zda by měly sekce zájem tento 

informační kanál využít, v roce 2019 by to bylo bezplatně.  

 

n) Právní dokumenty psané v angličtině, typicky o smluvním výzkumu - týká se 

OFSKP: prod. M. Vlach informoval, že požádal o profesní spolupráci JUDr. M. 

Hobzu, zatím ad hoc pro jednu smlouvu. Prod. M. Vlach očekává, že počet tohoto 

typu smluv poroste, takže pokud se spolupráce s dr. Hobzou osvědčí, předloží 

návrh na její oficiální navázání na souvislé období. Jako finanční zdroj po dohodě 

s tajemníkem fakulty předběžně navrhl rozpočet OFSKP.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Prod. J. Sgall předložil návrh na zřízení místa mimořádného profesora 

v informatické sekci a na jeho obsazení doc. Alexandrem Wilkiem, Dr. Po diskusi 

v kolegiu doporučil děkan návrh nepostoupit na lednové zasedání VR MFF UK, 

ale znovu jej v informatické sekci uvážit.  

Opatření rektora č. 39/2018, o postupu při zřízení pracovního místa mimořádného 

profesora a jeho obsazení na Univerzitě Karlově, je účinné od 1. ledna 2019, viz: 

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

 

b) Komise pro výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků AP1 

zasedala 13. 12. 2018, děkan všechna její doporučení akceptoval, výsledky řízení 

jsou na fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-

rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-

akademickych-pracovniku-ap1-s-terminem-podani-prihlasek-10-prosince-2018 

 

c) Děkan požádal sekční proděkany, aby mu návrhy na vypsání výběrového řízení na 

obsazení pracovních míst akademických pracovníků předložili v lednu 2019.  

 

d) Organizace a evidování pracovní doby akademických pracovníků: tajemník 

informoval o přípravě zákonné novely týkající se evidování pracovní doby 

https://www.cuni.cz/UK-9328.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-akademickych-pracovniku-ap1-s-terminem-podani-prihlasek-10-prosince-2018
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-akademickych-pracovniku-ap1-s-terminem-podani-prihlasek-10-prosince-2018
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-akademickych-pracovniku-ap1-s-terminem-podani-prihlasek-10-prosince-2018
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akademických pracovníků, která je v současné době v Senátu PČR. Kolegium 

rozhodlo, že zaměstnanci fakulty pracující na projektech budou evidovat svou 

pracovní dobu stejnou formou jako pracovníci děkanátu (na děkanátu užívaný 

formulář koloval).   

Dále tajemník seznámil kolegium s právními názory, které získal, vztahujícími se 

k režimu home office. 

 

e) Prod. J. Sgall urgoval informaci, zda byla prodloužena dohoda mezi rektorem UK 

a výbory odborových svazů/organizací na UK. Dohoda obsahuje pravidla jiného 

postupu při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou podle 

ustanovení § 39 odst. 4. zákoníku práce. Tajemník fakulty bude opakovat svůj 

dotaz na právní odbor RUK. 

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Žádost Muzea a Pojizerské galerie v Semilech o zápůjčku Petřinovy spirály 

a pronesení přednášky: po dohodě s dr. T. Kekule a ředitelem muzea bude spirála 

zapůjčena na dobu od února do června 2019. Muzeum bude na výstavě přiměřeně 

prezentovat fakultu a umožní prodej vybraných knih z fakultního nakladatelství. 

 

b) Seriál ČT (Kája a Mat+Ema+Tika) věnovaný matematice se vyšplhal mezi 

nejsledovanější dětské vzdělávací pořady. ČT má zájem pokračovat ve spolupráci 

s fakultou při výrobě další série (odborní garanti: dr. T. Bártlová a doc. K. Oliva). 

Prod. M. Vlach povede jednání s ČT o smluvních variantách prodloužení 

spolupráce. 

 

c) Prod. M. Vlach vede jednání o možnostech zřídit jednu z cen v soutěži České 

hlavičky jako fakultní, ve spolupráci s dalšími partnery, včetně slovenských. 

 

d) Nadace ČS/Elixír do škol – připravuje se strategie pro podporu vzdělávání učitelů 

fyziky, nové ŠVP atp. (v přípravě a jednání je možný společný projekt do TAČR). 

 

e) Projekt Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV – 

propagační část: za fakultu bude kontaktní osobou dr. T. Bártlová.   

 

f) Fyziklání online: prod. M. Vlach projednal se studentskými organizátory soutěže 

kritiku ze strany gymnázia v České Lípě.   

 

Zástupce SKAS P. Obdržálek 

g) Problém Spolku Matfyzák s akcí/akcemi pro studující v angličtině (organizuje dr. 

K. Kysilková): děkan doporučil, aby SKAS informovala doc. P. Kolmana, 

koordinátora výuky v AJ. 

 

h) P. Obdržálek zmínil dotaz studentky ohledně možnosti získat na fakultě odbornou 

pomoc psychologa. MFF UK psychologa nezaměstnává, ale univerzita takovou 

pomoc nabízí - kontakt zná STUD, referentka pí M. Všechovská.    
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Prod. M. Rokyta 

i) Soutěž Náboj nedostala finanční dotaci od společnosti Avast, která pokrývala více 

než polovinu nákladů. Určitou podporu nově přislíbila společnost FIO banka, dále 

společnosti Allianz a Ricardo.  

 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) AS MFF UK zasedá 9. ledna 2019; žádný z členů KD nenavrhl bod, který by měl 

děkan předložit na program tohoto zasedání senátu.  

Stalo se po KD: Senát zasedání zrušil.  

 

b) Výroční dokumenty fakulty 

i) Výroční zpráva MFF UK za rok 2018 – za přípravu zodpovídá OPMK.  

ii) Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru Matematicko-fyzikální 

fakulty univerzity Karlovy pro rok 2019 

iii) Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru 

Matematicko-fyzikální fakulty univerzity Karlovy pro rok 2018.  

Děkan požádal členy KD, aby podklady pro dokumenty sub ii) a iii) připravili tak, 

aby jejich návrh bylo možné předložit fakultnímu senátu v únoru 2019.  

Stalo se po KD: S širší diskusí kolegia děkana k přípravě dokumentů děkan počítá 

na výjezdním zasedání KD ve druhé polovině ledna 2019.  

 

c) Plán zasedání kolegia děkana v roce 2019:  

9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6.; 24. 6. + 

setkání zaměstnanců. 

Zasedání kolegia děkana plánované na 23. 1. 2019 bude výjezdní.   

 

 

Zasedání skončilo v 14:33 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 


