
 

 

Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 20. února 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka (do 13:00), F. Chmelík, J. Kratochvíl, P. Kolman (na 

začátek zasedání), V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. 

Sgall, L. Skrbek (do 13:00), M. Vlach (do 14:00 hodin) 

j. h. P. Obdržálek za SKAS (od 11:24). 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin a jako prvnímu bodu se věnovalo propagaci anglicky 

vyučovaných studijních programů. Problematiku uvedl doc. P. Kolman.  

Závěry:  

i)   kolegium akceptovalo mínění doc. P. Kolmana, že za současné situace, kdy počet 

zahraničních studentů vzrostl, je propagace úlohou pro OPMK, zatímco STUD má 

pečovat o studenty; důraz položit na inzerci na internetu; 

ii)   kolegium nemělo námitky proti personálnímu rozšíření OPMK o jednu čtvrtinu 

pracovního úvazku, žádoucí je získat profesionální osobu vzdělanou v mediální 

komunikaci (např. absolventa/studenta či absolventku/studentku FSV UK); náklady - 

odhadem 250 tis. Kč na mzdu plus určitou částku na provozní náklady - budou 

součástí návrhu rozpočtu fakulty na rok 2019 (Z: prod. M. Vlach, vedoucí OPMK a 

vedoucí HO); text inzerátu zformulují prod. M. Vlach ve spolupráci s vedoucím 

OPMK; prod. M. Vlach v této souvislosti zmínil, že reformou (spojením) oddělení 

propagace došlo v rozpočtu za rok 2018 k úspoře ve výši přibližně stejné, jako jsou 

odhadnuté náklady na rozšíření aktivit propagace AJ studia; 

iii)   děkan dal k úvaze výrobu nového filmu o studiu v AJ, dále setkání absolventů tohoto 

typu studia s jeho současnými frekventanty a představiteli vybraných zastupitelských 

úřadů v Praze; předběžný termín: 25. 6. 2019.  

 

Ve 12:00 hodin přerušili na zhruba hodinu svou účast na jednání děkan, tajemník a prod. L. 

Skrbek, aby se věnovali řešení urgentní záležitosti stran výstavby pavilonu v Troji, za osobní 

účasti Ing. J. Kurzové z RUK a Ing. D. Lankové z MFF UK. Jednání kolegia od té doby řídil 

prod. J. Trlifaj.  

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Podpisy nových smluv o řešení projektů GAČR: většina smluv je děkanem 

podepsaná.  

 

b) Nejmenování docentů Ošťádala a Fajta profesory (navazuje na bod 1. h) zápisu 

z KD konaného 6. 2. 2019): děkan se zúčastnil tiskové konference konané na UK. 

 

c) Chybějící projekty v číselníku financování v aplikaci OBD: pracovník Knihovny 

MFF UK p. M. Goliaš, DiS., e-mailem reagoval na dotazy pracovníků fakulty. 

Uvedl, že na MFF UK jsou ustanoveni dva koordinátoři. Jeden je koordinátorem 

evidence aktivit tvůrčí činnosti (Mgr. Milada Menšíková) a druhý je 

koordinátorem evidence výsledků tvůrčí činnosti (M. Goliaš). První z nich má na 
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starosti agendu Grantů a projektů (GaP), kdežto ten druhý se stará o agendu 

Osobní bibliografické databáze (OBD). Prod. J. Trlifaj kolegiu sdělil, že OVZS na 

odstranění nedostatků v GaP pracuje v součinnosti s RUK.  

 

d) Programy Progres: prod. M. Rokyta připomněl, že bilanční zprávu o 

uskutečňování programů Progres předkládá po souhlasném vyjádření děkana na 

pokyn koordinátora programu koordinátor evidence aktivit (příp. referent 

příslušné agendy) součásti koordinátora programu prostřednictvím modulu GaP 

informačního systému IS Věda. Tak praví Opatření rektora č. 59/2018, čili Z: 

vedoucí OVZS.  

 

e) Projekty UNCE - předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných 

center za rok 2018: termín 28. 2. 2019 je určen opatřením rektora. Z: vedoucí 

OVZS. 

  

f) Projekty Primus: elektronická aplikace pro podávání nových návrhů bude 

otevřena od 1. 3. 2019 do 16. 4. 2019, žádosti o prodloužení projektů lze podávat 

do 30. 4. 2019. 

 

g) Kulatý stůl k hodnocení vědy na UK se koná 21. 2. 2019 od 16:00 hodin v Malé 

aule Karolina – kolegium o tom informoval člen VR UK prof. L. Skrbek. Prod. J. 

Trlifaj k hodnocení vědy na UK uvedl, že zatím se nedaří zajistit dostatečný počet 

nezávislých recenzentů, a problém je i s administrativní podporou hodnocení. 

 

h) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: kolegium per rollam doporučilo podat 

na RUK návrh fyzikální sekce (vodíkový pohon vysokozdvižného vozíku, autor: 

prof. V. Matolín). 

 

i) Zahraniční styky: prod. J. Trlifaj přislíbil pror. J. Škrhovi aktivní účast na akci 

RUK Padova meets Prague v květnu 2019.   

 

j) Spolupráce s Curychem - strategické partnerství: podkladové návrhy lze posílat na 

OVZS, elektronicky.   

 

k) Fond mobility, jarní kolo, interní termín pro zasílání písemných žádostí na OVZS 

je stanovený na 22. března 2019. Viz: 

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

 

l) Děkan a prod. J. Trlifaj informovali, že na pozici Fulbright Distinguished Chair 

byli vybráni oba uchazeči, kteří prošli náročným výběrem CIES, prof. Zhang a 

prof. Ellis-Monaghan, oba v informatické sekci. Tento úspěch prof. Ellis-

Monaghan byl oslavován mj. ve Vermont News.   

 

m) První zasedání Implementačního týmu k „Strategii internacionalizace UK 2018-

2021“: zasedání se bude konat ve čtvrtek 7. března 2019 od 15:00 hodin 

v Karolinu, plánuje se ho zúčastnit prod. J. Trlifaj. Prod. M. Vlach připomněl, že 

jako přípravu k jednomu z témat jednání požádal RUK o vyplnění několika 

tabulek; tabulku vztahující se k propagaci částečně připraví prod. M. Vlach, 

ostatního se ujme prod. J. Trlifaj.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici
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Prod. M. Rokyta 

n) Smlouvy GAČR, kde jsou pracovníci MFF UK spoluřešiteli projektu: prod. M. 

Rokyta by rád dostal od OVZS tabulky s výčtem smluv, které má jako sekční 

proděkan signovat, ve formátu pdf (nikoli ve formě oskenovaného pdf), kvůli 

nezávislé kontrole údajů. Prod. J. Trlifaj pošle kolegiu upravenou tabulku s údaji 

o kofinancování, správná čísla nastavila pí H. Podolská z HO. Prod. M. Rokyta by 

uvítal podobným způsobem zpracovanou tabulku pokračujících projektů GAČR. 

Vedle toho jsou ještě mezinárodní granty, s jinými zúčtovacími obdobími než jaká 

mají projekty GAČR.  

 

Prod. M. Vlach 

o) Akreditace oborů habilitačního řízení uskutečňovaného na MFF UK: prod. M. 

Vlach připomněl úmysl vedení fakulty přiměřeně upravit nároky na uchazeče 

o habilitaci v didaktikách oborů. Nyní by byla vhodná doba pro žádost 

o reakreditaci/o novou akreditaci. Záležitosti se budou věnovat proděkani J. 

Trlifaj a V. Kuboň.   

 

Děkan 

p) Programy Progres: KD vzalo na vědomí oznámení z RUK o předpokládané výši 

finančních prostředků na realizaci těchto programů v roce 2019. Do 8. 3. 2019 je 

třeba zaslat na RUK návrh na rozdělení částky na jednotlivé programy 

uskutečňované na fakultě. Kolegium použije pro rozdělení sumy stejnou metodiku 

jako v minulých letech, konkrétní výpočet provedl prod. M. Rokyta ještě během 

zasedání. Informaci senátu podá děkan.  

 

q) Rektor UK jmenoval prof. RNDr. P. Höschla, DrSc., členem a současně 

předsedou Dozorčí rady grantového financování na UK, s účinností od 1. 3. 2019. 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Kolegium schválilo návrh organizačně administrativního opatření pro nahlížení do 

spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020. 

Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 1/2019, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-1-2019 

 

b) Na promoci dne 26. 4. 2019 v 9:00 hodin, společné pro absolventy PřF UK a MFF 

UK, zastoupí děkana MFF UK prod. J. Trlifaj. Jde o změnu oproti plánovanému 

harmonogramu, vyvolanou počtem absolventů MFF UK podlimitním pro konání 

samostatné promoce.  

 

c) KD vzalo na vědomí hodnocení doktorského studia za rok 2017/2018 – tabulky 

zpracované na RUK a týkající se MFF UK poslal prod. F. Chmelík. Budou 

k dispozici pro informaci VR MFF UK na jejím březnovém zasedání.    

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-1-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-1-2019
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d) Dne 20. února končí sběr dat pro studentskou anketu. Výsledky by měly být 

k dispozici do 22. února 2019. Prod. F. Chmelík je postoupí celému kolegiu.  

 

Prod. V. Kuboň 

e) Stanovisko vedení fakulty ve věci poplatků za studium v cizím jazyce (dopis JM 

ze dne 14. 1. 2019, čj. UKRUK/6367/2019): kolegium schválilo návrh znění, jak 

ho napsal prod. V. Kuboň.  

Stalo se po KD: Prod. V. Kuboň odeslal na RUK (Mgr. Štanclové) stanovisko 

v tom smyslu, že MFF UK se rozhodla vyjít vstříc požadavku JM a snížit poplatky 

za studium v cizím jazyce pro doktorské programy na nulu. Toto snížení by ráda 

uplatnila již pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2019/20, a to 

jak pro podzimní, tak i pro jarní (březen 2020) nástupní termín. Pro akademický 

rok 2020/2021 potom fakulta navrhuje ponechat poplatky za bakalářské a 

navazující magisterské studium ve stejné výši jako v letošním akademickém roce 

včetně totožného systému úlev. Pro doktorské programy pak opět navrhuje snížit 

poplatky na nulu, a to jak pro podzimní, tak i pro jarní nástupní termín. 

 

f) Akreditace navazujícího magisterského studia – návrhy studijních plánů byly 

předány fakultnímu senátu, prod. V. Kuboň bude jednání senátu osobně přítomen. 

Dokumenty vyžadují drobné opravy, po jejich provedení budou předloženy na 

program VR MFF UK.  

Stalo se po KD: Akademický senát fakulty studijní plány projednal dne 27. 2. 

2019 se souhlasným stanoviskem, návrhy jsou předloženy ke schválení vědecké 

radě fakulty. 

 

g) Otevření druhého přijímacího řízení do doktorského studia v akademickém roce 

2019/20: kolegium souhlasilo s vypsáním druhého termínu pro přijímání, návrh 

podmínek připraví prod. V. Kuboň.   

 

h) Dne 18. 2. 2019 navštívila studijní oddělení fakulty pror. M. Králíčková a vybrané 

pracovnice studijního odboru RUK. Na metodice pro přechod studentů mezi 

studijními programy se pracuje, je třeba vyčkat písemných pokynů od RUK.  

 

Prod. M. Vlach 

i) KD vzalo na vědomí konání uzavřené konference Strategie vzdělávání do roku 

2030+ (vize a výzvy pro vzdělávací systém ČR) pořádané ministerstvem školství 

dne 28. 2. 2019. 

 

j) Námět na založení společné ceny pro středoškolské učitele fyziky: kolegium 

souhlasilo, aby prod. M. Vlach pokračoval v jednáních s potenciálními 

spoluzakladateli. Děkan uvažuje o zřízení podobné ceny pro středoškolské učitele 

matematiky, např. společně s JČMF.  

 

k) Psychologické poradenství: podle informace prod. M. Vlacha (a také P. Obdržálka 

ze SKAS) se konzultačních služeb studentům fakulty částečně ujalo Kariérně-

poradenské centrum fakulty, za pomoci najatého odborníka. Studijní proděkan 

doc. F. Chmelík není o věci informován, a proto požádal, aby mu dr. K. Šolcová 

Houžvičková napsala výklad. Z: prod. M. Vlach.  
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Děkan 

l) Zkoušky z anglického jazyka (nedostatečný počet termínů zkoušek vypisovaný 

Katedrou jazykové přípravy) - podnět k projednání Akademickým senátem 

fakulty poslal člen SKAS Mgr. T. Masařík. Věc na zasedání komentovali P. 

Obdržálek, proděkani M. Rokyta a F. Chmelík. Když už se musí záležitostí 

zabývat AS, ačkoliv náležitý postup měl spočívat primárně v oslovení proděkana 

pro studijní záležitosti, bude zasedání AS – kromě proděkanů M. Rokyty a F. 

Chmelíka – přítomna také vedoucí KJP.   

 

m) Dne 8. dubna 2019 v 16:00 hodin budou v Karolinu slavnostně předány ceny 

studentům a absolventům fakult. Cena prof. Heyrovského pro nejlepší absolventy 

přírodovědných programů byla udělena absolventu MFF UK Mgr. Štěpánu 

Šimsovi, Bolzanova cena RNDr. Michaelu Grebenovi, Ph.D. Za vedení fakulty 

plánuje účast děkan. 

 

n) Cena Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučujícího UK a za vynikající počin ve 

vzdělávací činnosti na UK: termín pro předložení návrhů na RUK vyprší 31. 5. 

2019. Fakulta letos pravděpodobně návrh nepodá. Vloni cenu získal kolektiv 

pracovníků Katedry didaktiky fyziky MFF UK.  

 

o) KD vzalo na vědomí, že společnost Scio pořádá setkání zástupců českých 

vysokých škol, v Praze dne 26. 2. 2019. 

 

p) Děkan poslal kolegiu pro informaci stanovisko pror. J. Royta ve věci uzavírání 

Dohod o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijních programů s ústavy 

Akademie věd ČR (UKRUK/43583/2019). Stanovisko se vztahuje k afiliaci 

studentů doktorských studijních programů.  

 

Prod. M. Vlach 

 

q) Prod. M. Vlach dosud nedostal statistická data, o která nedávno prostřednictvím 

dr. T. Bártlové požádal Mgr. P. Jedelského; prod. F. Chmelík věc zaurguje.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Závěrka hospodaření MFF UK za rok 2018: materiály byly rozeslány členům 

kolegia děkana a Akademickému senátu MFF UK. V ekonomické komisi AS 

budou předjednány dne 21. 2. 2019.  

 

b) Pokyn tajemníka č. 1/2019 k pronájmům Refektáře, poslucháren a učeben: 

kolegium schválilo nově stanovená pravidla pro podávání žádostí o pronájmy. 

Pokyn tajemníka je na webu, viz: 

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

tajemnika/pokyn-tajemnika-c-1-2019 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-tajemnika/pokyn-tajemnika-c-1-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-tajemnika/pokyn-tajemnika-c-1-2019
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c) Tajemník předložil návrh výnosu děkana obsahující dislokační změny v budovách 

fakulty v Karlíně a na Malé Straně. KD dokument schválilo.  

Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 2/2019, dislokační výměr, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-2-2019 

 

d) Škola učitelů informatiky: MFF UK má v rámci celoživotního vzdělávání 

akreditováno celkem 31 kurzů, přičemž 30 kurzů je plně v organizační i finanční 

režii fakulty. Škola učitelů informatiky je organizována Českou informatickou 

společností (IČO 6599996), bez jakéhokoli smluvního dokumentu. Tajemník ve 

spolupráci s právničkou a se zástupci ČIS připraví návrh smlouvy o organizačním 

zajištění výuky a předloží ho ke schválení kolegiu děkana.  

 

e) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka, že byla doručena žádost podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Protože byla neúplná, 

vyzval tajemník žadatele k jejímu doplnění. 

 

f) Pronájmy 

i) KAM (doc. J. Fiala) pořádá od 18. do 20. 9. 2019 konferenci Graph 

Drawing. V rámci této akce žádá o zapůjčení posluchárny S5 ve dnech 16. 

a 17. 9. 2019 a Refektáře dne 21. 9. 2019 na satelitní aktivity. Na satelitní 

akce nebudou vybírány žádné účastnické poplatky. Kolegium se zapůjčením 

souhlasilo, posluchárna S5 bude pro akci zdarma, Refektář za nájemné ve 

výši 1.000,- Kč.  

ii) Společnost CONCREA, s.r.o., organizuje ve dnech 2. - 7. 6.2019 pro FZÚ 

AV ČR, v. v. i., konferenci  ICFSMA ´19 (spolupořadateli jsou MFF UK 

a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.). Požádala o pronájem Refektáře, 

pokud možno se slevou. Kolegium souhlasilo, včetně slevy na nájemném ve 

výši 50 %. 

iii) PKF - Pražská komorní filharmonie požádala o poskytnutí Refektáře pro 

uspořádání další série deseti koncertů v období říjen 2019 až červen 2020. 

Kolegium souhlasilo včetně množstevní slevy na nájemném ve výši 50 %. 

iv) IÚUK požádal o pronájem Refektáře dne 3. dubna 2019 od 12:00 do 17:00 

hodin za účelem pořádání konference u příležitosti založení firmy Spektra, 

která dlouhodobě spolupracuje s MFF UK. Na konferenci není vybíráno 

vložné. Kolegium souhlasilo s pronájmem ve výši 1.000,- Kč. 

v) GAČR požádala o poskytnutí Refektáře pro slavnostní předávání Cen 

předsedkyně GA ČR za vynikající projekty ukončené v roce 2018, a sice 

dne 1. října 2019. Kolegium žádosti vyhovělo, nájemné schválilo ve výši 

1.000,- Kč. 

vi) Doc. Z. Pawlas požádal o bezplatné zapůjčení poslucháren M1 a M2, pro 

soutěž MaSo dne 14. 5. 2019. KD souhlasilo.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba pavilonu v Troji 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-2-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-2-2019
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i) Změnový list na vícenáklady vyvolané prací s kontaminovanou zeminou: 

pracuje se na podkladech (zdůvodnění), bude předmětem jednání během 

kontrolního v Troji dne 22. 2. 2019. Z praktických důvodů se plánuje 

uzavřít další změnový list před letními prázdninami a pak závěrečný před 

dokončením stavby. Stavební práce postupují kupředu.   

ii) Uskutečnila se osobní konzultace s Ing. J. Kurzovou. Přítomná vedoucí HO 

přispěla svou profesionální zdatností k řešení problému.   

 

Doc. C. Matyska 

b) MŠMT provedlo/provádí kontroly projektu "nábyteček" a projektu ESF. Podle 

sdělení dr. H. Nyklové proběhla první z uvedených kontrol hladce (mírně zadrhla 

jen u rekonstrukce posluchárny K1), zkoumání ESF se zatím odehrává na RUK.   

 

Doc. P. Hnětynka 

c) Sběr dat pro RUK koordinuje za fakultu doc. P. Hnětynka, a tak se v blízkých 

dnech obrátí na vybrané pracovníky fakulty s žádostí o vyplnění tabulek pro 

univerzitní výroční zprávu. 

 

d) Problém s odmítáním e-mailů …@mff… ze strany zamýšlených příjemců: dr. L. 

Forst et al. hledají cesty, jak situaci zlepšit, doc. P. Hnětynka předloží za 14 dní 

návrh.  Prod. M. Vlach uvedl, že má potíže s doručováním příchozích e-mailů; 

aby se k tomu mohl vyjádřit, musel by doc. P. Hnětynka znát konkrétní případ.  

 

e) Reorganizace IT na fakultě: proběhly schůzky s některými vedoucími fakultních 

IT oddělení – někteří jsou reorganizaci naklonění více, jiní méně.  Prod. M. 

Rokyta doporučil, aby doc. P. Hnětynka co nejdříve jednal s vedoucími všech 

fakultních IT oddělení, přičemž by efektivnímu průběhu jistě přispělo, kdyby 

vedoucí předem obdrželi písemný koncept reorganizace. 

 

f) Požadavek prod. M. Vlacha na správná loga v CIS a na žádankách/objednávkách 

byl kolegiem schválen. Doc. P. Hnětynka předal požadavek na změnu správcům 

CIS.  

 

Prod. M. Vlach 

g) Partnerský program: smlouvy podepsané za firmy Eyen SE a Datlowe míří na 

MFF UK, k podpisu smluv se chýlí jednání o partnerské spolupráci s několika 

dalšími společnostmi.  

 

h) Projekt TAČR zaměřený na aplikace multiagentních a adaptivních systémů: na 

18. 3. 2019 je dohodnuto jednání s ředitelem České hlavy, doc. M. Nečaským a 

dalšími zainteresovanými osobami.   

 

i) Cesta doc. M. Nečaského na Tchaj-wan v delegaci zástupců Svazu průmyslu a 

dopravy – součástí přípravy je i pořízení „booku“ doc. M. Nečaského.  

 

j) Zájem společností T-Mobile a National Instruments podílet se na výuce LabView 

v informatické sekci: prod. M. Vlach požádal o stanovisko prod. V. Kuboně. 

Podklady mu poslala Ing. B. Joudalová.   
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k) Elixír do škol - darovací smlouva ve výši 500 tis. Kč na podporu vzdělávání 

učitelů fyziky je připravena k podpisu děkanovi.  

 

l) Prod. M. Vlach seznámil kolegium s ohlasy na fakultní směrnice týkající se 

komercionalizace, např. reakce z CPPT je pozitivní, o zkušenosti se zajímají 

kolegové z FF UK. Prod. M. Vlach využil této příležitosti, aby znovu zopakoval, 

že objem agendy spojené s komercionalizací se velmi zvětšuje a připravuje ho 

o spoustu čas, a proto by ji rád někomu předal.    

 

m) Institucionální plány byly před několika dny schváleny, informace o podprojektu 

ÚVT UK zatím prod. M. Vlach nemá, sejde se brzy se zástupci ÚVT UK a s doc. 

P. Hnětynkou.  

 

n) Prod. M. Vlach zjišťuje, nakolik by bylo lze získat kámen z Karlova mostu, 

deponovaný v NPÚ, a zakomponovat ho do nového trojského pavilonu.  

 

Prod. J. Sgall 

o) Prod. J. Sgall poslal kolegiu svůj podnět ohledně typu tabulí v budoucích 

učebnách trojského pavilonu, vycházející z dotazu Mgr. J. Šejnohy. Pro 

nedostatek času ho kolegium neprobíralo, pouze M. Rokyta vyslovil názor, že do 

počítačových učeben by byly vhodné tabule bílé, kdežto ve velkých učebnách 

zelené.   

 

Děkan 

p) Iniciativa zřídit v Praze centrum umělé inteligence (spolek PRG.AI): na ČVUT se 

věci intenzivně věnuje prof. M. Pěchouček, za MFF UK je kromě děkana 

angažován doc. O. Bojar. Momentálně se řeší zastoupení potenciálních účastníků 

spolku, právní odbor UK připravuje stanovisko k návrhu stanov (zatímco rektor 

ČVUT už stanovy schválil). 

 

q) Podle aktuálního sdělení dr. V. Vojtíškové, administrátorky projektu Nanocent 

(OP VVV), akceptovali auditoři projektu zaslané příklady evidence pracovní doby 

za měsíc leden 2019.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst nebo obsazení funkcí vedoucích 

i) Finální editaci návrhů sekčních proděkanů na vypsání výběrového řízení 

provede děkan.  

Stalo se po KD: výběrové řízení je od 22. 2. 2019 zveřejněno na úřední 

desce fakulty a ve veřejné části fakultního webu, viz: 

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

ii) Komise pro výběrové řízení na obsazení vědeckých míst typu postdok ve 

fyzikální sekci sdělila děkanovi své doporučení, děkan je akceptoval, ze tří 

oslovených adeptů na přijetí již dva odpověděli na nabídku pozice kladně. 

Stalo se po KD: výsledky jsou zveřejněny zde: 

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

vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-

mist-typu-postdok-ve-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-4-ledna-

2019 

iii) Návrh nového Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy zpracovaný 

v rámci projektu HR Award: závěrečnou redakci připomínek provede 

děkan. 

Stalo se po KD: Připomínky a dotazy vedení fakulty byly odeslány kancléři 

UK dne 22. 2. 2019.  

 

b) Dohoda mezi rektorem UK a odbory, sjednaná na dobu čtyř roků a účinná dnem 

1. 2. 2019, o pravidlech jiného postupu při uzavírání a opakování pracovního 

poměru na dobu určitou podle ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce. Kolegium 

probíralo nepříznivé následky, které dohoda má na personální politiku, zejména 

na uzavírání pracovních smluv s OA a s penzisty. Neoficiální výrok z RUK, že 

obsah dohody byl předem konzultován s „velkými fakultami“, se přinejmenším 

v případě MFF UK nezakládá na pravdě. Tajemník tlumočil výklad ohledně 

penzistů a odborných asistentů, který mu poskytl telefonicky vedoucí právního 

odboru RUK (u OA a penzistů nejde o speciální charakter činnosti). Kolegium se 

shodlo na tom, že se stále citelněji projevuje absence kariérního řádu na UK. 

S ohledem na několik konkrétních urgentních případů požádá děkan o stanovisko 

právníky. Zároveň by se děkan rád znovu vrátil k fakultní směrnici o povinném 

penzu výuky pro jednotlivé kategorie akademických pracovníků.  

 

c) KD diskutovalo o návrhu na personální posílení OVZS o jeden pracovní úvazek, 

předložený prod. J. Trlifajem. Děkana zajímaly zahraniční služební cesty 

pracovnic OVZS v minulém roce (počet cest, zprávy účastnic o průběhu a 

poznatcích, přínos pro práci oddělení). Návrh na rozšíření oddělení projednají 

tajemník, prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Na žebříčku vysokých škol v časopise Týden se Matfyz umístil na 1. místě (vyšlo 

dne 11. 2. 2019) – viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-opet-prvni-v-prirodnich-

vedach 

 

b) Jeden den s informatikou a matematiou (JDIM) navštívilo odhadem 350 zájemců, 

více na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/jeden-den-s-informatikou-a-

matematikou-2019 

 

c) Jeden den s fyzikou (JDF): navzdory skepsi organizátorů pramenící z toho, že se 

JDF konal v době, kdy jsou v Praze jarní školní prázdniny, přišlo na propagační 

akci fakulty na 450 účastníků, kteří ocenili, kromě jiných, přednášku dr. Jany 

Preclíkové. Více na webu viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-ve-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-4-ledna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-ve-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-4-ledna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-ve-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-4-ledna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-ve-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-4-ledna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-opet-prvni-v-prirodnich-vedach
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-opet-prvni-v-prirodnich-vedach
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/jeden-den-s-informatikou-a-matematikou-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/jeden-den-s-informatikou-a-matematikou-2019
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-

fyzikou/2019 

Prod. M. Vlach uvedl, že vhodné termíny pro propagační akce se hledají mimo 

semestr velmi obtížně, a proto se vrátil k otázce zrušení výuky při plánování 

časového rámce pro konání JDF, JDMI apod. v akademickém roce 2019/2020. 

Doc. C. Matyska doporučil, aby prod. M. Vlach předložil kolegiu variantní návrh. 

Prod. M. Rokyta konstatoval, že rušení výuky je velmi nepopulární krok, a proto 

je třeba důkladně ho uvážit.  

 

d) Prod. V. Baumruk zahájil dne 15. 2. 2019 soutěž FYKOSÍ Fyziklání. Úroveň a 

rozsah akce na něj učinily velký dojem. Počet soutěžících včetně zahraničních 

(zhruba 700) si vyžádal pronájem hotelu Top v Praze.  

https://fyziklani.cz/ 

Prod. M. Rokyta potvrdil, že nároky na prostory pro pořádání podobných soutěží 

daleko přesahují možnosti fakulty, soutěž Náboj, s jejímž uspořádáním už několik 

týdnů pomáhá matematická sekce, očekává okolo 1100 účastníků.   

 

e) Matfyz se přihlásil k podpoře kampaně pořádané Národním kontaktním centrem 

s názvem Gender a věda v rámci Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (11. 2. 

2019). Do kampaně jsou zapojeni např. ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 

předsedkyně AV ČR, ředitel Informační kanceláře OSN, předsedkyně GAČR, 

ředitel TAČR, prof. Pavel Jungwirth; z institucí jsou např. VUT Brno, Jihočeská 

univerzita, Slezská univerzita v Opavě, CEITEC, Nadace Neuron, velvyslanectví 

Francie nebo severských států v Praze. 

 

f) Svět chytře: kvůli krátkosti času na přípravu poskytl odpovědi prod. M. Vlach, 

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 

 

g) Pivo πvO je uvařené a zraje. Prod. M. Vlach se zúčastní společně s vedoucím 

OPMK několika schůzek se zástupci VÚPS, kde bude pojednáno o další strategii. 

 

h) Univerzitní projekt Česko! A jak dál? Byl zahájen dne 19. 2. 2019 v Ústí nad 

Labem. Jeho partnery jsou jednotlivé kraje, města a regiony ČR.   

 

i) Zlatá promoce je naplánovaná na sobotu 13. dubna 2019, k účasti se zatím 

přihlásilo na 60 absolventů MFF UK. Takto vysoký počet absolventů zřejmě 

povede k dohodě s RUK, že fakulta bude mít samostatný termín promoce.  

 

j) Tiskové oddělení UK přeposlalo na fakultu otázky redaktorky Hospodářských 

novin, ohledně podpory mladých vědeckých párů a matek – vědkyň. Prod. M. 

Vlach poskytl kolegiu e-mailem.   

 

k) KD vzalo na vědomí předběžné závěry vyplývající z ankety provedené mezi 

nastupujícími studenty na Albeři. Anketa byla zaměřená mj. na motivaci ke studiu 

na MFF UK.   

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
https://fyziklani.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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Stalo se po KD: Prod. M. Vlach poslal 26. 2. 2019 kolegiu úplnou zprávu „Anketa 

pro nastupující studenty na MFF UK v akademickém roce 2018/2019, Albeř“. 

 

Děkan 

l) Cena Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2018 - nominace na RUK do 28. 2. 

2019: ze sekcí zatím žádný návrh nevzešel, vedení fakulty letos pravděpodobně 

nominaci nepodá.  

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

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

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

února 2019. Podle mínění vedení fakulty patří mezi klíčové body Kampus 

Albertov, důraz na excelenci vědeckého výzkumu, využívání operačních 

programů apod., ale KD předpokládá, že ve Strategickém záměru UK jistě budou, 

a tudíž je děkan nebude vypisovat podrobně; ve fakultních námětech uvede 

například potřebu kariérního řádu.  

Stalo se po KD: Podněty za vedení fakulty formulované děkanem byly ve lhůtě 

odeslány na RUK oddělení analýz a strategií. 

 

Děkan 

b) Změny v harmonogramu jednání KD: místo 20. března 2019 bude kolegium 

zasedat 27. března 2019. Červnové zasedání bude výjezdní, a sice 10. – 13. června 

2019.  

 

c) Na zasedání RKR dne 17. 6. 2019 děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.  

 

 

Zasedání skončilo v 16:01 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 


