
Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 9. ledna 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka (do 11:51), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. 

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

na část jednání P. Obdržálek, zástupce SK AS  (od 10:55 do 12:30), D. Lanková 

(přizvána v 15:41) 

 

Omluven: P. Kolman 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:23 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) HR Award: KD vzalo na vědomí informace prod. J. Trlifaje o některých 

aktivitách probíhajících v rámci projektu (revize řádu pro výběrové řízení na 

obsazení pracovních míst na UK, „doktorské“ školy pro osvojení si tzv. soft skills 

studenty doktorského studia; možnosti využití prostor v Hybernské ulici).    

 

b) Fulbright Specialist program: pozici na rok 2019 se zatím nepodařilo obsadit, 

termín pro podání žádostí uplyne 15. 2. 2019. Podrobnosti viz web: 

https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-

akademiku/ 

Prod. J. Sgall informoval o zkušenosti ze sekce I s tímto typem programu.  

 

c) Projekty GAČR 

i) Seznam podpořených projektů je na webu: 

https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu/ 

ii) Termíny pro odevzdání zpráv o řešení projektů jsou na webové stránce  

OVZS.  

iii) Kofinancování projektů, jejichž řešení začíná v roce 2019: prod. J. Sgall 

navrhl postupovat podle dřívějšího plánu HO a nezřizovat kofinancovací 

podúčty ke grantům GAČR. Po diskusi členů KD a po konzultaci s vedoucí 

HO bylo dohodnuto, že u nových grantů se letos tyto účty zřizovat nebudou.  

 

d) Hodnocení vědy na UK – informace prod. J. Trlifaje o přípisu pror. J. Konvalinky 

a o závěrech setkání proděkanů pro vědu na RUK vzalo KD na vědomí. 

Upřesňující požadavky na fakultní nominace českých odborníků do hodnoticích 

panelů (po třech za každou sekci, termín RUK: do 15. 1. 2019) pošle prod. J. 

Trlifaj sekčním proděkanům.  

Benchmark university/referenční pracoviště: KD nemělo námitky proti tomu, aby 

prod. J. Trlifaj navrhl tytéž instituce jako posledně.  

 

e) Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu je udělována za původní knižní práci 

z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v ČR v hodnoceném 

kalendářním roce: návrhy lze podat na OVZS do 25. 1. 2019, instrukci poslala 

https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/
https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/
https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu/
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sekčním proděkanům vedoucí OVZS. Návrhy posoudí kolegium děkana na svém 

výjezdním zasedání 23. 1. 2019. Termín pro zaslání na RUK: 28. 1. 2019.  

 

f) Fondy EHP: dne 7. 2. 2019 pořádá Dům zahraniční spolupráce seminář o nabídce 

stipendií a projektů mezinárodní spolupráce těchto programů: AIA, AKTION, 

CEEPUS, Fondy EHP. Více na webu:  

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/informacni-seminar-o-nabidce-stipendii-a-

projektu-mezinarodni-spoluprace-0/ 

 

g) Prof. W. Karl Härdle, Ph.D., navrhovatel grantu GAČR typu EXPRO (doba 

řešení: 2019-2023), jehož zaměstnání na fakultě je podmínkou realizace projektu, 

nenastoupí k 1. 1. 2019, ale později. Záležitost vyřizuje doc. M. Kopa. KD 

doporučilo, aby s GAČR konzultoval potřebné formální kroky. 

  

h) Text z diplomové práce studenta MFF UK J. Veselého byl bez vědomí a souhlasu 

autora použit v časopisech, zřejmě pirátských. Na krádež upozornil vedoucí 

Knihovny MFF UK. Prod. J. Trlifaj se záležitostí vážně zabývá, příslušné kroky 

podnikne ve shodě s názorem KD a členů fakultní Komise pro etiku ve výzkumu. 

Děkan požádal sekční proděkany, aby o incidentu informovali ve svých sekcích.  

 

i) Hodnocení vědy v Česku: nekonečná odysea – takový je název přednášky, kterou 

v Učené společnosti ČR pronese dne 15. 1. 2019 v 16:00 hodin doc. Ing. D. 

Münich, Ph.D., z CERGE-EI.   

 

j) V pondělí 28. 1. 2019 od 9:00 hodin se bude konat 9. výroční konference Centra 

vizuální historie Malach, v budově fakulty na MS. Za vedení fakulty se 

konference zúčastní prod. J. Trlifaj.   

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Nabídka spolupráce v oblasti kurzů tzv. měkkých dovedností pro doktorandy UK 

(e-mail čj. UKRUK/178679/2018 ze dne 20. 12. 2018): sekční proděkani sdělí 

prod. F. Chmelíkovi, zda a jaké kursy fakulta pořádá. Prod. F. Chmelík pak 

výsledek odešle ve lhůtě do 25. 1. 2019 na RUK.  

 

b) Studentská anketa za LS 2018/2019: prod. F. Chmelík připravuje návrh na 

personální změny ve fakultní komisi pro anketu, sekční proděkani V. Baumruk a 

M. Rokyta souhlasili se svým členstvím, za informatickou sekci je do komise 

navržen doc. O. Čepek. Nově bude prováděno také hodnocení v doktorském 

studiu, a to vždy za letní semestr v lichém roce. Formát hodnocení navrhne prod. 

F. Chmelík ve spolupráci s komisí pro studentskou anketu, harmonogram bude 

shodný s harmonogramem pro anketu v bakalářských a magisterských studijních 

programech.  

 

Prod. V. Kuboň 

c) Akreditace 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/informacni-seminar-o-nabidce-stipendii-a-projektu-mezinarodni-spoluprace-0/
https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/informacni-seminar-o-nabidce-stipendii-a-projektu-mezinarodni-spoluprace-0/
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i) Studijní programy navazujícího magisterského studia: podklady projedná 

KD na svém zasedání 6. února 2019. Z: prod. V. Kuboň. 

Prod. J. Sgall stručně nastínil pojetí oborů v programu Informatika, prod. V. 

Baumruk uvedl, že v programu Fyzika se struktura nebude měnit. 

Dokumenty se připravují v SIS, s dotazy je možné obrátit se na příslušné 

garanty studijních programů. 

ii) Garance oboru Počítačová grafika a vývoj počítačových her - KD vzalo na 

vědomí informaci prod. V. Kuboně, že sekce zvolila toto řešení: garantem 

bude doc. J. Křivánek, vyplnění formulářů předepsaných k žádosti 

o akreditaci zajistí vedoucí KSVI doc. T. Dvořák.   

 

d) Podpora rozvoje doktorských studijních programů uskutečňovaných v cizím 

jazyce (e-mail RUK ze dne 20. 12. 2018): doktorandi studující v AJ jsou 

evidováni jako samoplátci; podle dokumentu projednaného v RKR dne 17. 12. 

2018 tratí UK zejména na příspěvcích MŠMT na doktorská stipendia těchto 

studentů, neboť stipendia pak musejí fakulty financovat z vlastních zdrojů. RKR 

proto schválilo změny ve věci podpory financování doktorandských stipendií 

u zahraničních studentů. Předpokladem pro požívání finanční podpory od MŠMT 

je snížení/zrušení poplatků za studium. Kolegium zaujme postoj k nové metodice 

po zevrubnější diskusi na výjezdním zasedání. 

 

Prod. M. Vlach 

a) Česko-anglický slovníček pojmů používaných v univerzitních předpisech je na 

univerzitním webu, viz: 

https://cuni.cz/UK-8268.html 

 

e) Prod. M. Vlacha zajímají údaje o počtu studentů a studentek fakulty, podle oborů 

(učitelství zvlášť), za posledních několik let; požádá o ně prod. F. Chmelíka, 

důvodem je výrazná letošní změna poměru v počtech žen a mužů v 1. ročníku Bc. 

Programu Fyzika.  

 

Tajemník 

f) Nahrávání přednášek: prod. J. Sgall konstatoval, že nedostal žádný podnět a sám 

návrh nemá, SKAS nic neposlala ani tajemníkovi fakulty. Prod. M. Rokyta uvedl, 

že matematická přednáška nahrávaná v tomto zimním semestru nemá v letním 

semestru přirozené pokračování. Tajemník požádal, aby mu názvy přednášek v LS 

2018/2019, které navrhuje k zaznamenání, poslala SKAS do poloviny ledna 2019. 

Návrhy pak pošle ke schválení příslušným sekčním proděkanům.  

Prod. L. Skrbek informoval, že v jedné z velkých  malostranských poslucháren je 

nově instalováno kvalitní nahrávací zařízení. Další takové zařízení je součástí 

požadavků na vybavení trojského pavilonu.  

 

Děkan 

g) Návrh dílčí změny Rigorózního řádu UK (čj. 405/2018): děkan pověřil prod. F. 

Chmelíka, aby poslal Legislativní komisi AS UK připomínky vedení fakulty. 

Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík připomínky odeslal v dané lhůtě 11. 1. 2019, po 

předchozím schválení kolegiem děkana.  

 

https://cuni.cz/UK-8268.html
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h) Finanční podpora z Fondu Karla Urbánka - KD schválilo podmínky pro 

akademický rok 2019/2020:   

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-

karla-urbanka 

 

i) Děkan nechal svolat - prostřednictvím oddělení doktorského studia RUK - 

zasedání Koordinační rady matematiky, fyziky a informatiky. Jednání se bude 

konat dne 5. 2. 2019 od 9:00 hodin v Zelené posluchárně. Vzhledem k tomu, že 

prod. J. Sgall nemůže být kvůli zahraniční cestě přítomen, připraví děkanovi 

písemnou informaci o možnostech financování DS a bude o ní referovat na 

výjezdním zasedání KD.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium schválilo tento návrh rozpočtových úprav (vztahují se k rozpočtu 

2018):  

 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 

RUK 7242-01/7242PROV 56 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia 

RUK 700-01/700PROV 75 510 neinvestice zahr. studenti - prostř. na 

pobyt 

RUK 700-01/700PROV 1 731 000 neinvestice školitelé mzdy+pojištění 

 

b) Kolegium vzalo na vědomí přehled tvorby a čerpání sociálního fondu za rok 2018: 

 

  

Stav  

k 1. 1. 2018 

Tvorba Počet 

zaměstnanců 

Čerpání  Zůstatek  

k 31. 12. 2018 

SF 7 955 8 439       

Penzijní 

pojištění     397 7 107   

Životní 

pojištění     19 363   

Úroky     36 386   

Školkovné     7 40   

celkem 7 955 8 439   7 896 8 498 

 

c) Tajemník informoval o požadavku zástupce odborové organizace na MFF UK na 

zaslání podkladů ze mzdové agendy za rok 2018 v podrobnější struktuře, než jaká 

bývá standardně uváděna ve výroční zprávě fakulty. Zajistí zaměstnanecké 

oddělení. 

 

d) Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 22. 12. 2018, byla zatím odmítnuta. Žadatelka musí uvést 

právní důvod, a tím prokázat opodstatněnost své žádosti. Řeší tajemník fakulty. 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
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e) Pronájmy Refektáře, poslucháren a učeben: kolegium prodiskutovalo první verzi 

návrhu procesních pravidel, předložených tajemníkem fakulty. Byl dohodnut 

postup pro rezervaci, schvalování a poskytování případných slev z nájemného 

v případě Refektáře a s ním sousedící zasedací místnosti. Postup pro posluchárny 

a učebny, případně zasedací místnosti, KD projedná na výjezdním zasedání 23. 1. 

2019. Návrh ve smyslu diskuse předloží tajemník.  

 

f) Pronájmy/zapůjčení prostor 

i) ÚFAL pořádá zasedání mezinárodní vědecké rady VI LINDAT/CLARIN a 

požádal o poskytnutí zasedací místnosti vedle Refektáře dne 13. 2. 2019 od 

9:00 do 17:30 hodin a dále o prominutí nájemného. Kolegium žádosti 

v obou bodech vyhovělo.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba pavilonu v Troji: KD vzalo na vědomí situační zprávu. Činnosti 

probíhají podle schváleného nového harmonogramu. Kontaminovaná zemina byla 

vytěžena a odvezena (1500 tun), na stavbu byl instalován jeřáb. Kontrolní dny se 

konají pravidelně, zúčastňuje se jich 5 až 6 zainteresovaných pracovníků. 

 

b) OP VVV - modernizace poslucháren: první etapa proběhla úspěšně, administraci 

převzala Bc. Šárka Sedláčková.  

 

c) Prod. L. Skrbek osobně prochází s designovaným novým vedoucím správy budov 

p. P. Michálkem prostory fakulty, aby na místě zjistil reálné potřeby pracovišť a 

posoudil možnosti jejich naplnění, a současně mohl promyslet celkovou koncepci 

rozvoje budov. Se svými poznatky a z nich plynoucími návrhy seznámí kolegium 

na výjezdním zasedání 23. 1. 2019. Děkan ho požádal o rozvahu dislokace na 

děkanátu, která by dopřála větší prostor té části studijního oddělení, která má 

sloužit studentům studujícím v anglicky vyučovaných studijních programech; 

děkan navrhl najít jinou pracovnu pro vedoucí OVZS a místnost, kterou vedoucí 

OVZS nyní užívá, propojit s místností STUD (momentálně ji sdílí 2 – 3 

pracovníci, přičemž místnost často slouží pro jednání se zahraničními studenty 

nebo s adepty studia).  

 

d) Posluchárna K1: prod. M. Rokyta upozornil na nedostatečný příkon elektrického 

proudu - na posluchárnu jsou napojené sousední pracovny a při zapnutí několika 

spotřebičů současně vypadává jistič. Prod. L. Skrbek doporučil věc řešit ve 

spolupráci s firmou, která zvítězí ve výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce 

K1, po předchozí konzultaci s dr. H. Nyklovou.  

 

e) Před zasedáním KD se uskutečnila schůzka děkana a některých členů KD 

s vedoucí OFSKP a vedoucím OPMK. Byl dohodnut postup pro zacházení 

s darovacími smlouvami (evidence smluv, podchycení zpráv o splnění smlouvy 

a jejich odeslání dárci).   
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Doc. C. Matyska 

f) KD vyslechlo podrobnou informaci doc. C. Matysky o dokumentaci, která musí 

být pořizována v souvislosti s činnostmi v rámci projektů OP VVV. Jednou 

z podstatných věcí je zavedení systému evidence docházky pracovníků 

realizačních týmů - výkazy je třeba podávat prostřednictvím pracoviště paralelně 

s ostatními podklady pro mzdovou účtárnu, s možností kontroly ze strany 

administrátorek projektů. Pracoviště budou mít povinnost vést tyto evidence 

elektronicky a předávat je na děkanát. (Odůvodnění: administrátorky projektů 

plně zabezpečují výkazy práce na projektech, za které odpovídají, pro každý 

projekt a pracovníka je jeden výkaz, výkazy práce se přes jednotlivé projekty 

nekříží, takže výkazy práce zůstanou v kompetenci jednotlivých administrátorek; 

evidence docházky je však vázána na jednotlivé pracovníky, z nichž mnozí jsou 

placeni současně z několika projektů operačních i dalších programů a styčným 

bodem je tedy pracoviště, které poskytuje podklady pro mzdovou účtárnu.) 

Potenciální problémy s vykazováním: služební cesty přes víkend a práce v noci 

zachycená v přístrojových denících nejsou v současnosti nijak zohledněny ve 

mzdovém systému. Cestovní příkazy a zprávy ze služebních cest se však 

přikládají v přílohách žádostí o platbu a přístrojové deníky jsou kontrolním 

orgánům k dispozici. Je třeba, aby všechny dokumenty byly vzájemně v souladu, 

protože audity provádějí křížové kontroly.  

Děkan požádal doc. C. Matysku, aby napsal text pokynu pro vedoucí pracovišť, 

poslal ho k posouzení sekčním proděkanům a tajemníkovi fakulty; výsledné znění 

pak dostane k definitivnímu schválení děkan. Evidence docházky musí být 

zavedena s účinností od 1. ledna 2019.  

Otázky vztahující se k práci o víkendu nebo v noci - např. měření na aparatuře 

v laboratoři - prodiskutuje KD na výjezdním zasedání 23. 1. 2019 (nařizuje-li 

takovou práci zaměstnavatel, musí zaměstnanci vyplatit finanční náhradu, 

poskytnout náhradní volno, nebo oboje? Promítnutí náhradního volna do 

docházkového listu?) 

 

g) Projekty do výzvy "Výzkumné infrastruktury II": KD vzalo na vědomí informace 

týkající se pokračujících projektů a změn, které některé projekty doznají (např. 

LINDAT/CLARIN bude mít nově 11 partnerů!). Případné pokračování angažmá 

prof. M. Fingera na řešení projektu FAIR.CZ vedení fakulty uváží, po předchozí 

konzultaci proděkana pro fyzikální sekci s ředitelem ÚJF AV ČR a pak případně 

s vedoucím KFNT.  

 

h) Finanční sankce pro MFF UK za nedodržení finančních milníků (nižší čerpání ve 

srovnání s plánem respektive s podmínkami výzvy) činí u projektu LABFYZ 20 

tis. Kč (dotace v této výši vrácena poskytovateli) a u celouniverzitního projektu 

„nábyteček“ 140 tis. Kč (vrátí UK a nebude fakultě refundovat prostředky 

v uvedené výši).  

 

Doc. P. Hnětynka 

i) KD vzalo na vědomí, že žádné nové zásadní skutečnosti v agendě doc. P. 

Hnětynky nenastaly, ani ve vztahu k fakultnímu webu. Ve spolupráci s Bc. J. 

Suchomelem se sjednocuje na webu „menu“, na programu příští schůzky 

s dodavatelskou firmou bude řešení nedostatků a další rozvoj systému. Prod. M. 

Vlach informoval o slibném potenciálním zdroji financí v podobě „rozvojového“ 
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projektu UK/ÚVT UK v rámci IP UK (databáze propagačních akcí, propojení 

informačních systémů (web fakulty, matfyz.cz, infotabule), Research.jobs apod.), 

v příznivém případě půjde o 2 mil. Kč na dobu 2 let. 

 

Prod. M. Vlach 

j) Institucionální plán UK: prod. M. Vlach spolupracuje s fakultním garantem IP UK 

doc. P. Svobodou na podkladech pro vyúčtování propagačních akcí v rámci 

rozvojového projektu, současně s ním řeší otázku metodiky účtování na období 

2019-2020. S ohledem na nutnost brzkého čerpání na začátku roku bude pro 

některé propagační akce zřízen podúčet (např. JDF, Den firem atd.) se stejným 

číslem jako v minulém období. 

 

k) Komercializace, duševní vlastnictví 

i) Odpověď na otázku prod. M. Vlacha, který z členů kolegia bude mít 

komercializaci vědeckých výsledků na fakultě na starosti a bude odpovídat 

za agendu s tím spojenou, ponechal děkan k diskusi na výjezdní zasedání 

KD 23. 1. 2019.  

ii) KD dostalo k diskusi návrh dvou fakultních směrnic, jejichž vydání souvisí 

s opatřeními rektora UK (č. 46 a 47/2018). Jsou to: 

 směrnice děkana o realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK, 

 směrnice děkana o transferu znalostí a technologií a partnerském 

programu na MFF UK. 

Prod. M. Vlach obdržel od některých členů vedení fakulty vyjádření 

k navrženému znění. Připomínky vypořádá a návrh směrnic předá Centru 

pro přenos poznatků a technologií (CPPT) k vyjádření. Směrnice má děkan 

fakulty vydat začátkem února 2019.   

 

l) TAIWAN - Mise se Svazem průmyslu a dopravy ČR (nabídka TAČR 

zprostředkovaná e-mailem zaslaným ze sekretariátu rektora UK dne 8. 1. 2019): 

do 22. 1. 2019 dát vědět případný zájem fakulty o účast. Děkan požádal prod. M. 

Vlacha, aby mu ve spolupráci s OFSKP podal návrh. 

 

m) Odborná pomoc JUDr. Hobzy při uzavírání anglicko-jazyčné partnerské smlouvy 

se výborně osvědčila, prod. M. Vlach doporučil jeho regulární spolupráci s MFF 

UK (přesněji OFSKP).  

 

n) CPPT připravuje hromadné setkání skautů fakult UK, místem konání bude nejspíš 

ČVUT.  

 

Prod. J. Sgall 

o) Elektronický systém spisové služby (ESSS): po diskusi, k níž poslal kritický 

podnět prod. J. Sgall, děkan souhlasil s názorem, že akademičtí pracovníci fakulty 

by měli být ušetřeni administrativní zátěže spojené s používáním ESSS (veřejné 

hlasování kolegia děkana: jeden se hlasování zdržel, ostatní přítomní byli pro).  

Spisový řád Univerzity Karlovy je předmětem Opatření rektora č. 60/2018, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9485.html 

 

 

 

https://www.cuni.cz/UK-9485.html
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Prod. M. Rokyta 

p) CIS - „žádanka – požadavek na schválení“: po upozornění prod. M. Rokyty, že na 

stránce konkrétní žádanky není možnost se z CIS odhlásit, předal dr. P. Zakouřil 

firmě DERS, dodavateli systému, tuto skutečnost jako incident MFF-370. Rychlá 

rada na dobu, než bude věc napravena: používat výhradně odkaz vedoucí na 

„seznam“, a nikoli odkaz vedoucí na „detail“ žádanky.  

 

Děkan 

q) KD vzalo na vědomí, že děkan diskutoval s doc. P. Hnětynkou o koncepci IT na 

fakultě a že 10. 1. 2019 má v téže záležitosti schůzku s vedoucím SISAL. 

Podrobnosti o poznatcích z těchto debat děkan sdělí na výjezdním KD.   

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Prod. V. Baumruk svolá jednání komise pro výběrové řízení na obsazení míst 

post-doktorandů ve fyzikální sekci, vypsané v rámci projektu OP VVV.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Prostřednictvím RUK dospěl na MFF UK požadavek poskytnout údaje pro 

žebříček vysokých škol zpracovávaný časopisem Týden. Sběr dat koordinuje 

vedoucí OPMK v součinnosti s vedoucími dalších oddělení děkanátu.  

 

b) Prod. M. Vlach se společně s vedoucím OPMK zúčastnil jednání o přípravě 

100. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jubileum připadá 

na rok 2020. Prod. M. Vlach přislíbil, že se MFF UK bude přiměřenou formou na 

oslavách podílet (např. zapůjčením fyzikálních pomůcek na výstavu v Karolinu, 

podporou žádosti o projekt TAČR, dodáním fotografií či životopisných 

údajů/historických zajímavostí vybraných představitelů). Za UK koordinuje pror. 

J. Royt, za fakultu prod. M. Vlach, ve spolupráci s vedoucím OPMK; osloveni 

v případě potřeby budou např. prof. J. Valenta a doc. M. Rotter.  

 

c) Mediální úspěch odborníků MFF UK – popis nového typu černé díry, více např. 

zde: 

https://byznys.ihned.cz/c1-66413890-cesti-vedci-nalezli-novy-typ-cerne-diry-

zpusobuje-potencialne-meritelne-odchylky-od-klasicke-einsteinovy-gravitace 

 

d) Úspěch studenta Petra Mánka v soutěži IT SPY, více na webu:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/petr-manek-trojnasobnym-

vitezem-it-spy 

 

e) Novoroční zdravice děkana MFF UK na webu fakulty:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/novorocni-gratulace-2019 

 

https://byznys.ihned.cz/c1-66413890-cesti-vedci-nalezli-novy-typ-cerne-diry-zpusobuje-potencialne-meritelne-odchylky-od-klasicke-einsteinovy-gravitace
https://byznys.ihned.cz/c1-66413890-cesti-vedci-nalezli-novy-typ-cerne-diry-zpusobuje-potencialne-meritelne-odchylky-od-klasicke-einsteinovy-gravitace
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/petr-manek-trojnasobnym-vitezem-it-spy
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/petr-manek-trojnasobnym-vitezem-it-spy
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/novorocni-gratulace-2019
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f) Cena za reprezentaci a propagaci MFF UK za rok 2018: podle statutu ceny mohou 

zdůvodněné návrhy podávat vedoucí fakultních pracovišť a oddělení, členové 

vedení fakulty či členové akademického senátu fakulty. Uzávěrka je ke dni 15. 

února. Prod. M. Vlach požádal sekční proděkany o první tipy na udělení ceny už 

na KD 6. 2. 2019. 

Návrhy na udělení ceny posuzuje komise, které předsedá proděkan pro PRopagaci 

a jejímiž členy jsou členové Propagační komise. O udělení ceny pak rozhoduje 

děkan MFF UK na návrh komise. 

 

g) Děkan provedl, na návrh prod. M. Vlacha, změnu ve složení Propagační komise 

MFF UK. Na členství v komisi rezignoval dr. V. Musil, jmenován je student 

Daniel Dupkala.  

 

h) Rada popularizační edice nakladatelství MatfyzPress - návrh na změnu designu 

titulních obálek edice (motiv Fibonacciho čísel) oproti stávajícímu grafickému 

stylu: proberou prod. M. Vlach a vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka.   

 

i) Prod. M. Vlach informoval o kooperaci v rámci Partnerského programu fakulty – 

o nových smlouvách připravovaných k podpisu, o změnách ve spolupráci 

probíhající, o nových iniciačních jednáních s firmami, ale také o nevypořádaných 

finančních závazcích ze strany některých společností.    

 

j) Jeden den s fyzikou (JDF): tradiční propagační akce je naplánovaná na 14. února 

2019. Zahájení se střídavě ujmou proděkani doc. F. Chmelík, prof. V. Baumruk a 

doc. M. Vlach. Více na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-

fyzikou/2019 

 

k) Česká televize má zájem pokračovat ve spolupráci s MFF UK (zjm. seriály – 

dětská tvorba). Prod. M. Vlach informoval, že v dohledné době na adresu děkana 

dorazí oficiální dopis potvrzující spolupráci. 

 

l) Z podnětu prod. M. Vlacha děkan stručně informoval o iniciativě prof. M. 

Pěchoučka z ČVUT zřídit společné sdružení soustředěné na umělou inteligenci 

(Prague-hub.ai: ČVUT, UK, Hlavní město Praha).  

 

m) Projekt IP UK (ÚVT UK) týkající se mj. databáze nabídek pracovních míst: prod. 

M. Vlach připraví text memoranda o spolupráci MFF UK s firmou Research.jobs.  

 

n) Prod. M. Vlach provede malostranskou rotundou sv. Václava několik hostů: 

přijdou zástupci TAČR, děkan FF UK, zástupci České hlavy a zástupci několika 

firem. Následného neformálního setkání o společných zájmech a možnostech 

jejich realizace se zúčastní patrně také Mgr. L. Součková, vedoucí Informačního, 

poradenského a sociálního centra UK. 

 

o) Děkan fakulty poskytl rozhovor o fakultních vínech πnot. Příspěvek bude otištěn 

v katalogu vín firmy Znovín Znojmo na rok 2019. Děkan v této souvislosti 

poděkoval za spolupráci vedoucímu OPMK Mgr. L. Veverkovi.   

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-fyzikou/2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-fyzikou/2019
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7. RŮZNÉ 

 

a) Rada sportu Univerzity Karlovy: byla ustavena Opatřením rektora č. 53/2018, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9430.html 

Každá fakulta uskutečňující v rámci své vzdělávací činnosti tělesnou výchovu má 

mít v Radě svého zástupce. Děkan panu rektorovi navrhne Mgr. Tomáše Jaroše, 

vedoucího Katedry tělesné výchovy na MFF UK.  

 

b) Prod. J. Trlifaj bude zastupovat děkana v týdnech od 25. 2. do 1. 3. 2019 a od 

17. 6. do 21. 6. 2019. 

 

c) Masarykova univerzita v Brně si připomene 100. výročí svého založení. Slavnosti 

pořádané k této příležitosti se budou konat 28. a 29. ledna 2019.  

 

d) Výjezdní zasedání kolegia děkana se bude konat ve dnech 22. - 24. 1. 2019, děkan 

sdělil členům KD instrukce.  

 

e) Prod. J. Sgall bude v Praze nepřítomen od 24. 1. do 10. 2. 2019 (dovolená, 

zahraniční konference), zastupovat ho bude doc. O. Čepek.  

 

f) Stalo se po KD: Na slavnostním předání Ceny Karla IV. zastoupí děkana fakulty 

prof. L. Skrbek, proděkan fakulty a člen VR UK. Ceremoniál se uskuteční 21. 1. 

2019 v 15:00 hodin.  

 

 

Zasedání skončilo v 16:19 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

 

https://www.cuni.cz/UK-9430.html

