
 

 

Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 6. února 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka (do 12:49), F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, V. 

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

j. h. P. Obdržálek (zástupce SKAS, od 11 do 13:30)  

Omluven: J. Sgall 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) ERC consolidator granty: uzávěrka připadá na 7. 2. 2019. Problém s administrací 

ERC starting grantů řešitelů dr. O. Pejchy a dr. J. Klimeše se podařilo odstranit 

najmutím nové pracovnice (Ing. A. Bako, zaměstnána v ÚTF). 

 

b) Dnem 1. 2. 2019 vstoupilo v platnost Opatření rektora č. 3/2019, pravidla pro 

rozdělování financí na projekty 4EU, viz:  

https://www.cuni.cz/UK-9566.html 

 

c) Prodloužení spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Lomonosovovou 

univerzitou: kolegium nemělo námitky.  

 

d) Spolupráce s univerzitou v Padově: podle meziuniverzitní dohody, podepsané 

v Padově v květnu 2018, se letos na UK uskuteční dvoudenní akce Padova Meets 

Prague. Prod. J. Trlifaj vyhověl prosbě pror. J. Škrhy o přibližně hodinové 

vystoupení na této akci prezentující dlouhodobou spolupráci obou univerzit 

v matematice. Akce se uskuteční ve dnech 16. a 17. 5. 2019.       

 

e) Doktorské školy: prof. J. Nešetřil podal na RUK zprávu o Doctoral School 2018 – 

Sparsity in Combinatiorial Structures Doccourse Sparsity konané v prosinci 2018. 

Prod. J. Trlifaj jednal se zástupci FF UK o možnosti konat na jaře doktorskou 

školu zaměřenou původně na logiku a filozofii, ale aktuálně spíše na moderní 

oblasti matematického modelování (z MFF UK má zájem prof. J. Málek), 

v Kampusu Hybernská. RUK již pro letošek na akci alokoval příspěvek 200 tis. 

Kč, ale nesouhlasí se zapůjčením Zelené posluchárny pro tuto aktivitu.  

 

f) OP VVV – další kolo celouniverzitního projektu ESF visiting professor: zájem 

mají sekce F i M, jde o pětiměsíční přednáškové pobyty.   

 

g) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2018: návrhy lze podávat do 

konce února 2019. Případné nominace projedná KD na svém zasedání 20. 2. 2019.  

 

h) Univerzita Karlova podává spolu s doc. Fajtem a doc. Ošťádalem novou správní 

žalobu na prezidenta republiky ve věci jejich nejmenování profesorem. Věc je 

předána advokátní kanceláři prof. Běliny, nebude však využita možnost požádat 

o zkrácené projednání žaloby. 

https://www.cuni.cz/UK-9566.html
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i) Upozornění na plagiátorství (navazuje na bod 1. h) zápisu z KD konaného 9. 1. 

2019): koncepty dopisů předal prod. J. Trlifaj děkanovi.   

Stalo se po KD: Dopisy do Indie byly odeslány.  

 

j) Dne 7. 2. 2019 se koná na RUK porada, má být ustavena rada pro hodnocení 

tvůrčí činnosti na UK. Nominováni byli doc. J. Tůma (za RVH) a prof. Z. Strakoš 

(za VR UK).  

 

k) Provoz v zasedací místnosti ve 2. patře budovy Ke Karlovu 3: z evidence OVZS 

vyplývá, že místnost je využívána zhruba z 50 %, někdy z 30 %, záleží na období, 

nejvytíženější je v září, listopadu a v červnu.   

 

l) Od 1. 4. 2019 přechází z RUK na OVZS MFF UK Mgr. Tejcová, jako zástup za 

mateřskou dovolenou. Kolegium doporučilo, aby nová kolegyně pomáhala 

zaměstnaneckému oddělení s agendou konkursů (korespondence v AJ).  Tajemník 

bude v tomto smyslu instruovat vedoucí OVZS. Prod. J. Trlifaj uvedl, že OVZS 

bude postupně předkládat do AJ dokumenty dotýkající se záležitostí vědy a 

zahraničních styků. Např. úplné podmínky pro podávání projektů GAČR uvádí 

agentura jen v češtině, anglická verze je pouze informativní a má rozsah zhruba 

jedné čtvrtiny českého textu.   

 

m) Prod. J. Trlifaj přednesl návrh vedoucí OVZS, aby administrativu související 

s mobilitou zahraničních pracovníků v rámci Erasmus+ převzalo STUD. Děkan 

požádal o názor vedoucí STUD, Z: prod. V. Kuboň.  

 

n) GAČR: za MFF UK bylo podáno celkem 35 závěrečných zpráv o řešení projektů, 

18 se spoluřešiteli.   

 

o) Aktuální informace prod. J. Trlifaje: ukázalo se, že smlouvy o řešení nových 

projektů EXPRO obsahují klauzuli, umožňující hlavnímu řešitel nastoupit 

nejpozději 60 dní od zahájení projektu. Problém s prof. W. K. Härdlem tedy 

nenastal, neboť pracovník nastoupil k 1. 2. 2019.  

 

Děkan 

p) Podpisování projektů GAČR: děkan dohodl s vedoucí OVZS technický a 

organizační postup.  

 

q) Pamětní medaili MFF UK prof. Antonínu Novotnému z Université de Toulon 

(navazuje na bod 1. x) zápisu z jednání KD konaného 5. 9. 2019) předá 

v zastoupení děkana fakulty prod. M. Rokyta. Stane se tak dne 6. 2. 2019 v MÚ 

AV ČR.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Kolegium schválilo návrh výnosu o podobě vysokoškolského diplomu na MFF 

UK.   
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Stalo se po KD a po projednání v AS MFF UK: Děkan vydal Směrnici č. 3/2019, 

viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-3-2019 

 

b) Studentská anketa 

i) Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty na MFF UK v roce 2017/2018 

(její sepsání vyplývá z Opatření rektora č. 56/2017): kolegium vzalo zprávu 

vypracovanou prod. F. Chmelíkem bez připomínek na vědomí a doporučilo 

odeslat ji, po projednání v AS MFF UK, na RUK. Stejně tak vzalo KD na 

vědomí zprávu o studentské anketě 2017/2018, kterou vypracovala v říjnu 

2018 doc. RNDr. H. Valentová, Ph.D., předsedkyně fakultní Komise pro 

studentskou anketu. 

ii) Aktuální složení Komise pro studentskou anketu je na webu zde 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-

struktura/katedra/oddeleni?code=8166 

 

c) Prod. F. Chmelík vyřídil požadavek z RUK a v předepsané lhůtě odeslal pror. M. 

Králíčkové informace týkající se disciplinárních řízení, která na fakultě proběhla 

v letech 2015-2018.  

 

Prod. V. Kuboň 

d) Kolegium schválilo návrh pravidel pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací.  

Stalo se po KD a po projednání v AS MFF UK: Děkan vydal Směrnici č. 4/2019, 

viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-4-2019 

 

e) Akreditace navazujícího magisterského studia: prod. V. Kuboň upozornil Mgr. P. 

Jedelského na technickou nedokonalost SIS (momentálně se nedaří vygenerovat 

návrhy studijních plánů do formátu pdf), podklady vztahující se k celkem 

28 studijním oborům, kolegiu poskytl; jejich zdokonalenou verzi připraví pro 

jednání AS MFF UK svolané na 27. 2. 2019.  Prod. V. Kuboň ocenil práci garantů 

doc. M. Kaplického a doc. P. Töpfera.  

 

f) Prod. V. Kuboň ve spolupráci s doc. P. Kolmanem uváží při přípravě příštího 

akademického roku, zda neuplatit režim přednostního zápisu předmětů pro 

studenty studující v AJ. 

 

Prod. M. Rokyta 

g) Prod. M. Rokyta poděkoval Mgr. P. Jedelskému za technickou úpravu v SIS, která 

dopřává vidět důvod pro vyplacení stipendia.  

 

Děkan 

h) Setkání děkanů přírodovědných fakult v Č. Budějovicích počátkem března 2019 - 

děkan požádal členy kolegia o jejich názor: 

i) na ad hoc finanční podporu pedagogických fakult, 

ii) na ideu ministra školství, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra/oddeleni?code=8166
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra/oddeleni?code=8166
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-4-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-4-2019
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https://www.novinky.cz/veda-skoly/496158-do-skol-by-se-mohli-vratit-

ucitele-bez-pedagogickeho-vzdelani.html 

 

i) KD vzalo na vědomí informaci děkana o průběhu a závěrech zasedání 

Koordinační rady MFI konaného dne 5. 2. 2019. Řešení úkolů, které z jednání 

vyplynuly (podmínky přijímacího řízení do doktorského studia, nastavení v SIS, 

„pohlídání“ data nástupu studentů s ohledem na správné počítání 8leté a 9leté 

délky studia), svěřil děkan prod. V. Kuboňovi. Návrh stanoviska fakulty ve věci 

poplatků za doktorské studium v AJ předloží prod. V. Kuboň na příštím kolegiu, 

aby ho mohl týž den poslat na RUK (T. 20. 2. 2019). 

 

j) Děkan informoval, že na nedávném RKR nezaznamenal žádnou novou informaci 

ohledně přestupů mezi studijními programy. Návrh vedení UK před časem 

podrobila kritice Legislativní komise AS UK. Podle děkanových neoficiálních 

informací se předkladatel a předseda Legislativní komise blíží ke shodě, metodiku 

mohou fakulty očekávat z RUK dostat do měsíce.   

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Žádost UK o stanovisko vedení fakulty a AS MFF UK: od podzimu roku 2018 

probíhají jednání mezi Městskou částí Praha 2 a Univerzitou Karlovou o zřízení 

služebnosti, která by Praze 2 umožnila vybudovat chodník a tím spojit 

Albertovské schody se zahradou Ztracenka (těsně pod plotem pod tenisovými 

kurty). Protože prostor plánovaného chodníku nepatrnou částí zasahuje do 

pozemků kat. č. 1434/4 a 1435, které jsou opatřením rektora svěřeny do správy 

Matematicko-fyzikální fakultě UK, požaduje UK stanovisko vedení fakulty a 

Akademického senátu MFF UK. Stanovisko vedení fakulty bylo kladné.  

 

b) V rámci vyhlášené veřejné zakázky na „Administraci veřejných zakázek“ bylo 

formou uzavřené výzvy osloveno pět subjektů. V termínu do 4. 2. 2019 byly 

podány dvě nabídky. Výběrová komise ve složení prof. L. Skrbek, prof. V. 

Baumruk, prof. R. Grill (za AS MFF UK), doc. C. Matyska a Ing. A. Líska 

posoudila došlé nabídky a doporučila děkanovi uzavřít smlouvu s předložitelem 

nejvýhodnější nabídky. 

 

c) Evidence docházky zaměstnanců: tajemník předložil čtyři varianty založené na 

excelovských tabulkách. KD vybralo variantu umožňující zachytit přítomnost 

zaměstnance na pracovišti také o víkendech. Tuto evidenci budou vykazovat 

všichni pracovníci zařazení do práce na projektech, bez ohledu na výši úvazku.   

Poslaneckou sněmovnou navržená změna zákona o vysokých školách, v § 70, 

týkající se pracovní doby akademických pracovníků, byla dne 24. 1. 2019 

podepsána prezidentem republiky a je účinná od 1. 7. 2019. 

 

d) Tajemník fakulty předložil plán interního auditu fakulty na rok 2019. Kolegium 

plán schválilo, včetně jednoho doplňku, a sice auditu přeložky kabelu VN 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/496158-do-skol-by-se-mohli-vratit-ucitele-bez-pedagogickeho-vzdelani.html
https://www.novinky.cz/veda-skoly/496158-do-skol-by-se-mohli-vratit-ucitele-bez-pedagogickeho-vzdelani.html
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realizované v souvislosti s výstavbou trojského pavilonu (zda měla být přeložka 

součástí projektové dokumentace a kam spadají finanční následky).   

 

e) Multisport karta: v závěru roku 2018 kolegium děkana schválilo využívání tohoto 

benefitu UK, počínaje 1. 4. 2019. Tajemník obeslal všechny fakultní útvary, bližší 

informace zájemcům může poskytnout Ing. Kamila Špilková z Informačního, 

poradenského a sociálního centra UK. Zájemci vyplní formulář „Dohoda 

o srážkách ze mzdy“ a předají ho zaměstnaneckému oddělení fakulty.  

 

f) Stanovení pravidel pro pronájem Refektáře, poslucháren a učeben: definitivní 

znění návrhu bude projednáno na příští schůzi kolegia děkana. 

 

g) Pronájmy/zapůjčení prostor: 

i) Jan Novák (adopce klavíru) požádal o možnost uspořádat v Refektáři sérii 

koncertů a výstavu obrazů. Kolegium schválilo konání jednoho koncertu, za 

nájemné ve výši 5.000,- Kč. 

ii) ÚFAL (prof. E. Hajičová) pořádá dne 19. 11. 2019 Den velkých významných 

infrastruktur v rámci výzkumného projektu LINDAT/CLARIN a požádal 

o bezplatné poskytnutí Refektáře a malé auly. Kolegium souhlasilo, a sice 

Refektář pronajmout za 1.000,- Kč a malou aulu zdarma. 

iii) ÚČJF (Mgr. V. Pleskot) požádal o poskytnutí Refektáře 26. 2. 2019 od 9:00 

do 13:00 hodin. ÚČJF ve spolupráci s CERN představí pracovní příležitosti 

zejména studentům informatiky. Kolegium souhlasilo s pronájmem ve výši 

1.000,- Kč. 

iv) Dr. Jiří Grygar požádal o zapůjčení posluchárny F1 na 15. 3. 2019 od 15.30 

do 19.30 pro slavnostní udílení cen Bludných balvanů Sisyfa za rok 2019. 

Kolegium souhlasilo, posluchárna bude zapůjčena zdarma.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Prod. L. Skrbek přednesl stručnou zprávu o postupu prací na stavbě trojského 

pavilonu. Vybavení audiovizuální technikou z projektu na modernizaci 

poslucháren bylo schváleno, záležitosti se příkladně věnuje administrátorka Šárka 

Sedláčková. 

 

b) V lednu 2019 byly uzavřeny tříleté rozvojové projekty typu Institucionální projekt 

MFF UK, projekty realizované v rámci soutěže tzv. tematických okruhů 

a spoluúčasti fakulty na institucionálním projektu ÚVT UK. Přidělené finance 

byly vyčerpány beze zbytku, celkem je představuje suma 31 170 tis. Kč za celé 

tříleté období. Závěrečnou zprávu za uplynulé tříletí připravuje fakultní 

koordinátor tohoto typu projektů doc. RNDr. P. Svoboda, CSc.; jeho činnost prod. 

L. Skrbek vysoce ocenil. O pokračování rozvojových projektů na dvouleté období 

let 2019 a 2020 dosud MŠMT nerozhodlo.  

 

c) Pítka: konkrétní nabídka, kterou vedení fakulty postoupila SKAS, se prod. L. 

Skrbkovi jeví jako přijatelná. Po jednání s vedoucím SB a se sekčními proděkany 
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se připravuje jejich koupě a instalace, v celkovém počtu 6 – 7 pítek. Náklady na 

zakoupení pítek uhradí sekční proděkani z rozpočtu svých sekcí, náklady na 

montáž a potřebné stavební úpravy ponese správa budov.  

 

d) Nové vybavení posluchárny K1: prod. M. Rokyta informoval, že probíhá nové 

výběrové řízení na zhotovitele (děje se v rámci projektu „nábyteček“). Předběžný 

výhled je takový, že akce bude nákladnější (odhadem o 300 tis. Kč).  

 

e) Projekt OP VVV POSMAT: po dokončení první etapy zahrnující zejména 

modernizaci audiovizuální techniky v 72 posluchárnách MFF UK přichází na 

pořad vyhlášení minitendru druhé etapy projektu. Tato etapa zahrnuje vybavení 

jak velké posluchárny, tak i ostatních poslucháren v budovaném trojském 

pavilonu moderní audiovizuální  a částečně  počítačovou technikou a dále 

doplnění paralelní laboratoře v budově na MS servery vybavenými aktuální GPU 

technologií. 

 

Doc. C. Matyska 

f) Projekt „nábyteček“: podle sdělení RUK je na dobu od 11. do 13. 2. 2019 

ohlášena tzv. kontrola na místě; má proběhnout nejprve na RUK, pak případně na 

fakultách.   

 

g) Režijní náklady v projektech spadajících pod Prioritní osu I (např. Nanocent, 

Matfun, Výzkumné infrastruktury): MŠMT coby řídicí orgán změnilo zpětně 

metodiku pro vykazování; proti takovému postupu se ohradila i Konference 

rektorů, výsledek zatím není znám. Změna ve způsobu stanovení režií by pro 

fakultu znamenala „ztrátu“ ve výši několika milionů Kč.  

 

h) MFF UK se stala účastníkem dalšího projektu (vede jej Ústav fyzikální chemie 

JH).  

 

i) OP VVV – administrace univerzitního subprojektu Visiting Professors je nakonec 

rozdělena takto: 20% úvazkem se bude podílet Mgr. M. Menšíková, 10% 

úvazkem pí Havelková a 10% úvazkem dr. H. Nyklová.   

 

j) Upřesnění informací pror. J. Hály, které přednesl na RKR dne 4. 2. 2019: 

i) Dne 18. 2. 2019 bude ze strany MŠMT zahájena kontrola celouniverzitního 

ESF projektu "Zvýšení kvality vzdělávání na UK ...". Forma kontroly zatím 

není zřejmá, ale z tohoto projektu se primárně čerpají osobní náklady, takže 

je třeba se připravit i na eventualitu, že materiály ze zaměstnaneckého 

oddělení MFF UK bude nutno dopravovat na RUK. 

ii) Nové výzvy: MFF UK se týkají "Výzkumné infrastruktury II"; na podání 

nových projektů se pracuje (pokračování SPL-MSB, LINDAT/CLARIN  a 

Fermilab; FAIR-CZ-OP) a případně mobility "MSCA-IF-III". Odpověď na 

dotaz doc. C. Matysky, zda jsou na fakultě kandidáti, kteří uspěli v Marie 

Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF-2018) 

a jsou uvedeni v "no money" seznamu, zjistí prod. J. Trlifaj.   

iii) Výzkumné e-infrastruktury jsou tyto: CERIT-SC, CESNET, 

IT4Innovations, takže výzva "Výzkumné e-infrastruktury" by se MFF UK 

neměla bezprostředně týkat. 
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iv) Informace od oddělení projektové podpory RUK (z 3. 12. 2018) a žádost 

o bezprostřední vyjádření týkající se změn v účtování "místní kancelář" a 

"režie" byly neprodleně přeposlány dr. Z. Bubeníkové (týkalo se to projektu 

Pac-NG).  

Na OPP RUK poslala dr. Z. Bubeníková dne 4. 12. 2018 toto vyjádření:  

"MFF UK zatím režijní výdaje za projekt PaC-NG nenárokovala s tím, že 

jsme je plánovali vyúčtovat ke konci roku za celý rok, a to na základě 

doporučení MŠMT, které nám bylo přislíbené. Poslední informace z MŠMT 

jsou ale takové, že máme v rámci ŽoP (leden 2019) vyúčtování režie 

předložit i s Metodikou výpočtu režie a oni zváží, zda se jedná o způsobilé 

výdaje nebo ne. Vzhledem k tomu, že naše Metodika výpočtu režie bohužel 

není auditovaná, tak se domnívám, že předložená výše výdajů za režie bude 

klasifikována jako nezpůsobilý výdaj i přes to, že byla Metodika předložená 

v rámci žádosti o dotaci a na základě toho nám byla výše režie v rozpočtu 

schválena. Režie by tedy musela zaplatit MFF UK. Peníze z položky  Místní 

kancelář (7 364 814,39 Kč) se ale dle MŠMT mohou převést na jinou 

položku rozpočtu, nebo vytvořit novou položku rozpočtu. K převodu peněz 

nemělo MŠMT zatím žádné námitky." 

 

Doc. P. Hnětynka 

k) Nový fakultní web … 

i) … se podařilo zrychlit, 

ii) … vzbudil zájem ze strany ÚVT UK (informace prod. M. Vlacha), 

pracovníci RUK požádali o schůzku a představení redakčního systému 

webu, 

iii) … čeká na přesunutí už jen dvou drobných systémů (úložiště kolegia děkana 

a úložiště nahraných přednášek); tím bude po technické stránce převedeno 

vše. 

 

l) Reorganizace IT pracovišť na fakultě: děkan informoval o mírné modifikaci 

návrhu, který kolegium prodiskutovalo na svém nedávném výjezdním zasedání, 

a sice ve vztahu k odd. PSíK. Děkan, tajemník a doc. P. Hnětynka se sejdou 

s Mgr. P. Vláškem. (Schůzka proběhla 19. 2. 2019.) 

Děkan očekává od doc. P. Hnětynky podrobnější rozklad, jaké dopady by měla 

reorganizace na správu trojské domény. Prod. L. Skrbek doporučil doc. P. 

Hnětynkovi konzultaci s doc. M. Spoustou z ÚČJF.  

 

Prod. M. Vlach 

m) Po projednání v KD jsou schváleny tyto děkanovy výnosy: 

i) Směrnice děkana o realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-

smernice-dekana/smernice-dekana-c-1-2019 

 

ii) Směrnice děkana o transferu znalostí a technologií a partnerském programu 

na MFF UK, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-

smernice-dekana/smernice-dekana-c-2-2019 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-1-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-1-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-2-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-2-2019
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n) Projektory, které už fakultní pracoviště nebudou používat: prod. M. Vlach navrhl 

nabídnout projektory Fakultním školám. KD nemělo námitky. Správa budov 

nejprve sepíše přehled vyřazovaných projektů včetně jejich technické specifikace, 

Z: p. P. Michálek.  

 

o) V rámci Partnerského programu fakulty byly uzavřeny smlouvy se společnostmi 

Crytur, Ernst & Young, Škoda Auto.  

 

p) KD vzalo na vědomí informaci, kterou mu e-mailem poslal prod. M. Vlach a která 

se vztahovala k jednání AV ČR a TAČR dne 5. 2. 2019 (navazuje na bod 4. g) 

zápisu z KD konaného 23. 1. 2019). Místopředseda RVVI doc. K. Havlíček 

představil dokument Inovační strategie České republiky 2019-2030, viz: 

http://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/01/Inovacni-strategie-CR_Country-

for-Future_2019-01-29_%C4%8Distopis_white.pdf 

 

q) Umělecké dílo do areálu Troja (k novému pavilonu): KD vzalo na vědomí 

informaci o jednání děkana, prod. M. Vlacha a vedoucího OMPK s prof. M. 

Kolečkem z Fakulty umění a designu UJEP. Jednání o pořízení artefaktu budou 

pokračovat, a sice s arch. Jarošem, s MČ Praha 8 a s fakultní SB.  

Stalo se po KD: schůzka děkana, tajemníka, prod. L. Skrbka a arch. Jaroše se 

uskutečnila dne 15. 2. 2019 dopoledne.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst a na obsazení 

funkcí vedoucích/ředitelů pracovišť: definitivní znění projedná KD na zasedání 

20. 2. 2019.   

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Zásluhou iniciativy Dr. J. Bičovského (FF UK) se schyluje k uspořádání soutěže 

univerzitních hudebních skupin, předpokládá se spolupráce s ČRo Wave. Prod. M. 

Vlach doporučil a zprostředkoval zapojení i dalších fakult. Na MFF UK požádá 

prod. M. Vlach o spolupráci SKAS. 

Stalo se po KD: Po dohodě se zainteresovanými osobami byly přípravné práce 

odloženy na podzim, z organizačních důvodů. 

 

b) Veletrh Gaudeaumus: RUK poděkoval za spolupráci, expozice UK byla shledána 

jako třetí nejlepší. SKAS kladně ohodnotila práci dr. N. Žaludové.   

 

c) Prod. M. Vlach podal informaci o zasedání správní rady nadace Elixír do škol 

(konference v Hradci Králové, změny ŠVP pro fyziku, zapojení KDF). 

 

http://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/01/Inovacni-strategie-CR_Country-for-Future_2019-01-29_%C4%8Distopis_white.pdf
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/01/Inovacni-strategie-CR_Country-for-Future_2019-01-29_%C4%8Distopis_white.pdf
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d) Česká hlava (Smart City projekt pro Prahu, rozšíření soutěže Českých hlaviček na 

Slovensko atd.): KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o jeho jednání.  

 

e) Ples na Žofíně, 11. 3. 2019: na schůzce se zástupci spolku Matfyzák dojednal 

prod. M. Vlach drobné organizační záležitosti.   

 

f) DOD: kolegium schválilo jako datum konání čtvrtek 21. 11. 2019, na MS.  

 

g) Děkanský sportovní den: jako předběžný termín byla vytipována středa 13. 11. 

2019. Prod. M. Rokyta vyrozumí vedoucího KTV.  

h) Nakladatelství MatfyzPress připravuje k vydání publikaci prof. J. Hořejšího 

Historie standardního modelu mikrosvěta, v edici popularizace. 

 

i) Fakultní školy: posláno 25 „nástěnek“ s prezentací fakulty, zajistilo OPMK. 

 

j) Vyúčtování finančních dotací za korespondenční semináře a náborové soutěže od 

MŠMT za rok 2018 bylo odevzdáno. Prod. M. Vlach vyzdvihl nasazení 

pracovníků OPMK, neboť administrace vyúčtování byla v průběhu příprav 

ministerstvem školství změněna (neodpovídala struktuře dotace na rok 2018, ale 

struktuře připravované pro 2019). 

 

k) Štefánikova hvězdárna a Planetárium - zamýšlená spolupráce v oblasti propagace: 

exkurse kolegia děkana přichází v úvahu 10. nebo 24. dubna 2019. Organizuje 

prod. M. Vlach.  

 

l) Den firem pro fyziku se bude konat v Troji dne 25. dubna 2019. Posluchárny jsou 

rezervované.  

 

m) PRG.AI: schůzky dne 11. 2. 2019 se může zúčastnit Ing. B. Joudalová (OFSKP). 

 

n) Science Centrum v Praze – podle informace z FF UK se rýsuje možnost umístit 

centrum do jedné budovy; prod. M. Vlach poskytne pracovníkům FF UK ideový 

záměr za MFF UK.  

 

o) Prod. M. Vlach informoval o rozhovoru o Průmyslu 4.0 pro portál 

www.svetchytre.cz, viz:  

https://www.svetchytre.cz/a/p4HpP/kde-studenty-uci-programovat-auta-

budoucnosti-a-kde-se-stavaji-pany-robotu-zeptali-jsme-se-na-ceskych-vysokych-

skolach  

 

p) Nominace na Cenu děkana za propagaci a reprezentaci: dva návrhy podala 

informatická sekce, děkan čeká na doporučení Propagační komise. 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK 

http://www.svetchytre.cz/
https://www.svetchytre.cz/a/p4HpP/kde-studenty-uci-programovat-auta-budoucnosti-a-kde-se-stavaji-pany-robotu-zeptali-jsme-se-na-ceskych-vysokych-skolach
https://www.svetchytre.cz/a/p4HpP/kde-studenty-uci-programovat-auta-budoucnosti-a-kde-se-stavaji-pany-robotu-zeptali-jsme-se-na-ceskych-vysokych-skolach
https://www.svetchytre.cz/a/p4HpP/kde-studenty-uci-programovat-auta-budoucnosti-a-kde-se-stavaji-pany-robotu-zeptali-jsme-se-na-ceskych-vysokych-skolach
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i) Zpráva o plnění ADZ pro 2018: KD projednalo návrh dokumentu, finální 

editaci provede děkan; dokument projedná VR fakulty dne 6. 3. 2019 a poté 

AS fakulty.  

ii) Návrh ADZ pro rok 2019: KD projednalo návrh dokumentu, finální editaci 

provede i v tomto případě děkan; dokument projedná VR fakulty dne 6. 3. 

2019, poté ho děkan předloží ke schválení Akademickému senátu MFF UK.   

 

b) AS MFF UK 

i) Na zasedání senátu dne 27. 2. 2019 děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.  

ii) Na program únorového zasedání senátu budou předloženy následující 

záležitosti: 

 návrh na rozdělení zisku 2017 

 návrh závěrky hospodaření 2018  

 návrh směrnice (podoba vysokoškolského diplomu na MFF UK) 

 návrh směrnice (závěrečné studentské práce) 

 zprávy o studentské anketě 

 žádost o určení delegátů AS MFF UK do komisí pro výběrové řízení 

na obsazení pracovních míst (jarní kolo). 

 

c) Strategický záměr Univerzity Karlovy pro období let 2021-2025 (dopis čj. 

UKRUK/18340/2019 dostalo celé kolegium): náměty lze poslat na RUK do konce 

února 2019.  

 

d) Zasedání RKR dne 4. 2. 2019: podklady, děkanovy poznámky o závěrech a 

nakonec oficiální zápis z jednání dostalo KD k dispozici.  

 

 

Zasedání skončilo v 13:45 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 


