
 

 

Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 3. dubna 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka (do 12:40), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. 

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

Obdržálek, SKAS (od 10:49) 

 

Omluven: P. Kolman 

 

Zasedání bylo zahájeno v 10:25 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Vyplula vzorová vlajková loď kapitána prof. Krajíčka, viz: 

https://www.cuni.cz/UKEN-464.html 

Prod. J. Trlifaj připomněl svou žádost k sekčním proděkanům, aby mu v termínu 

15. 4. 2019, stanoveném pror. J. Konvalinkou, poslali náplně restrukturovaných 

vlajkových lodí v případě, že s restrukturací lodí navrženou pror. J. Konvalinkou 

souhlasí. Pokud s restrukturací nesouhlasí, je třeba k danému termínu podat 

alternativní návrh struktury lodí.    

 

b) Návrh nového univerzitního Řádu výběrového řízení - viz bod 5. tohoto zápisu.   

 

c) Kolegium schválilo nový provozní řád a nový výpůjční řád fakultní knihovny; 

novely jsou vyvolány hlavně nařízeními GDPR, dále zrušením kopírovacích karet 

apod.  

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 6/2019, Provozní řád Knihovy 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-6-2019 

        

d) KD vzalo na vědomí informaci o získání projektu na evropské výzkumné centrum 

pro využití umělé inteligence v moderním průmyslu. Povede ho Český institut 

informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) společně se 

Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně (CEITEC VUT). Více 

na webu:  

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-cvut-a-vut-vznikne-vyzkumne-

centrum-za-50-milionu-eur/1740690 

 

e) Finance z tzv. ukazatele D: kolegium souhlasilo s návrhem prod. J. Trlifaje, aby 

letos byly tyto prostředky použity primárně na kofinancování pobytu prof. Zhanga 

Kanga (Fulbright Distinguished Chair, potvrdil příjezd na podzim 2019), a dále na 

návštěvy hostujících zahraničních profesorů prof. Kipa Thorna v květnu 2019, 

prof. Hairera v říjnu 2019 a prof. Claire Voisin z Collège de France v ZS 2019/ 

2020. Zbývající prostředky budou, stejně jako loni, využity pro vedoucí OFSKP a 

OPMK (ve výši zhruba 40 až 60 tis.) a na školení a zaměstnaneckou mobilitu 

(OVZS). 

https://www.cuni.cz/UKEN-464.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-6-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-6-2019
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-cvut-a-vut-vznikne-vyzkumne-centrum-za-50-milionu-eur/1740690
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-cvut-a-vut-vznikne-vyzkumne-centrum-za-50-milionu-eur/1740690
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f) KD nemělo námitky proti zhruba 15minutovému vystoupení prof. Z. Strakoše na 

zasedání kolegia. Stane se z vlastní iniciativy prof. Strakoše, příspěvek bude 

věnován žádostem o ERC granty; v posledním kole soutěže o Starting Grants 

nepostoupil nikdo ze čtyř žadatelů z fakulty do druhého kola soutěže. 

 

g) Cena Dimitrise N. Chorafase 2019: cena je udělována ve spolupráci s izraelským 

Weizmannovým vědeckým institutem a je určena nejlepším absolvujícím 

doktorandům v oborech inženýrských věd, přírodních věd a v medicíně, v daném 

roce. Oceněný doktorand získává cenu 5000 $. Případné nominace je třeba poslat 

vedoucí OVZS do 30. 4. 2019.  

 

h) Projekty GAUK: podepsané závěrečné zprávy o řešení projektů shromažďuje 

OVZS, Ing. A. Michálková.   

 

i) Projekty Primus – 4. kolo soutěže: interní termín OVZS je stanovený na 12. 4. 

2019.  

 

j) Reakce na děkanovy dopisy adresované vedoucím departmentů v Indii (National 

Institute of Technology, Raipur, a Bhilai Institute of Technology, Durg), kde jsou 

zaměstnáni plagiátoři diplomové práce studenta MFF UK Veselého, se zatím 

dostavila v podobě odpovědi jednoho z nich na adresu dr. M. Žofky, vedoucího 

předmětné diplomové práce; děkan dostal kopii.  

 

Prod. M. Vlach 

k) KD vzalo na vědomí informaci o stavu návrhu na jmenování doc. M. Nečaského 

členem Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Podrobnosti 

o výsledku hlasování PS PČR v prvním kole lze najít zde (č. 161): 

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/027schuz/s027349.htm 

 

l) KD vzalo na vědomí sdělení, že doc. M. Nečaský je šťastně zpět z cesty na  

Tchaj-wan organizované Svazem českého průmyslu a dopravy. Prod. M. Vlach 

přečetl Nečaského zprávu z cesty. Mise se zúčastnilo 21 zástupců 16 firem, fakult 

univerzit a institucí, včetně vedení TAČR. V rámci cesty byly např. diskutovány 

vědecké oblasti řešené na pracovištích MFF UK s cílem navázat budoucí 

spolupráci v rámci programu Delta 2 TAČR a spolupráci týkající se problematiky 

Smart City. Doc. M. Nečaský jednal se zástupcem Tunghai University, Taichung, 

Taiwan o možnostech. Přípravy budou pokračovat na osobním setkání, které je 

plánováno na začátek května v rámci návštěvy tchajwanské delegace v Praze. 

 

m) Nová strategie RVVI – podle neoficiálních informací prod. M. Vlacha by se 

mohly stát uznatelnými náklady v rámci nově koncipovaných projektů GAČR a 

TAČR také náklady na péči o dítě/děti (chůva).  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=103750&cislo_spisu2=2019&doc_id=1000965143
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/027schuz/s027349.htm
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a) Doktorská promoce dne 3. 6. 2019 v 10:30 v Karolinu: vzhledem k počtu 

absolventů je tato promoce společná pro několik fakult UK, a sice pro MFF, FHS, 

FSV, FTVS, ETF a KTF. Nicméně MFF UK má největší zastoupení absolventů, 

a proto její představitel pronese na ceremoniálu řeč a absolventy představí. 

Děkana při této příležitosti zastoupí prod. M. Rokyta.   

 

Prod. V. Kuboň 

b) KD po diskusi schválilo návrh podrobného harmonogramu akademického roku 

2019/2020.   

 

c) Návrhy novel opatření rektora UK pro akreditační proces UK (čj. 

UKRUK/91342/2019-13): oba studijní proděkani se shodli v mínění, že pro 

připomínky nejsou žádné důvody, podle prod. M. Rokyty novely představují 

dokonce zlepšení současného stavu. Prod. V. Kuboň sdělí kladné stanovisko 

vedení fakulty na RUK.  

 

d) KD vzalo na vědomí informaci prod. V. Kuboně, jak pokračuje příprava novely 

pravidel pro organizaci studia na MFF UK. Dne 2. 4. 2019 návrh diskutoval 

proděkan pro koncepci studia s představiteli Legislativní komise AS UK (dále 

LK). Definitivní návrh uvedeného vnitřního předpisu fakulty dostane kolegium po 

dokončení procesu jednání s LK, pak ho postoupí ke schválení fakultnímu AS. 

 

Prod. M. Rokyta 

e) Fond vzdělávací politiky MŠMT na rok 2019: prod. M. Rokyta, po diskusi 

v kolegiu, uváží s vedoucí KDM doc. J. Robovou podání žádosti o finanční 

příspěvek. 

Stalo se po KD: Cestou RUK byla uplatněna žádost o finanční příspěvek na 

projekt „Podpora přípravy budoucích učitelů matematiky, fyziky a informatiky na 

MFF UK“. 

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium schválilo uzavřít smlouvu mezi MFF UK a Vysokoškolským 

sportovním klubem Matematicko-fyzikální fakulty, z. s.,  o zajištění propagace 

fakulty v roce 2019, finanční plnění ve výši 150.000,- Kč. Tajemník předložil 

návrh smlouvy poté, kdy bylo vyhodnoceno plnění analogické smlouvy na rok 

2018.   

 

b) Žádost společnosti Finders production, s. r. o., o umožnění filmového natáčení 

v budově Ke Karlovu 5 kolegium na návrh tajemníka zamítlo.  Důvodem byly pro 

fakultu nepřijatelné požadavky filmového štábu, tj. rozsah 12 natáčecích dnů 

v průběhu semestru, dále požadavek na uvolnění dvou chodeb se dvěma až třemi 

místnostmi a vymalování stěn podle požadavků filmařů. 

 

c) Kolegium schválilo, po drobných úpravách, návrh výnosu děkana týkající se 

bezpečného mazání datových nosičů před jejich vyřazením (fyzickou likvidací 

nebo převodem mimo fakultu).   

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=103750&cislo_spisu2=2019&doc_id=1000965143
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Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 4/2019, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-4-2019 

 

Prod. M. Rokyta 

d) Návrh rozvahy příjmů a výdajů fakulty na rok 2019 (dále jen "rozpočet fakulty"): 

sekční proděkani na tvorbě rozpočtu pracují, zatím nemají všechna potřebná data.  

Stalo se po KD: Rozpočet byl sestaven během následujících dvou dnů. Výsledkem 

hlasování per rollam, které bylo uzavřeno 8. 4. 2019 v 9:00 hod., KD doporučilo 

předložit návrh rozpočtu, sestavený pod vedením prod. M. Rokyty, ke schválení 

Akademickému senátu MFF UK.   

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba pavilonu v Troji pokračuje i přes určitá zadrhnutí opět podle 

harmonogramu. V pátek 5. 4. 2019 se uskuteční další kontrolní den na stavbě. 

Prod. L. Skrbek ocenil pomoc Ing. J. Kurzové z RUK. 

 

b) Prod. L. Skrbek spolu s vedoucím SB P. Michálkem prošli plán drobných 

stavebních akcí, požadavky jsou vesměs naceněny. Smlouva s dodavatelem 

rekonstrukce posluchárny K1 je konečně podepsaná.  

 

c) Pítka: probíhá stavební příprava na instalaci čtyř pítek, hotovo by vše mělo být 

koncem května 2019.  

 

d) Dieselový agregát na MS: po změně zamýšlené polohy agregátu se záležitost zdá 

spět k dobrému konci.   

 

Tajemík 

e) Kolegium shlédlo navigační tabulky určené k umístění v budově Ke Karlovu 3, 

nemělo proti návrhu žádné námitky.   

 

f) Kampus Albertov: otázka nákladů na provoz kampusu po jeho vybudování 

aktuálně zaměstnává představitele PřF UK, tajemník PřF UK urgentně 

kontaktoval tajemníka MFF UK. Prod. V. Baumruk jako člen pracovní skupiny 

pro výstavbu kampusu uvedl, že poměr finanční spoluúčasti fakult by měl zůstat 

zachován podle dosavadní dohody (na MFF UK připadá 10 %); současné diskuse 

se vztahují k ideovém námětu, děkan je informován. Teprve až jednání 

vykrystalizují, mělo by dojít na jednání tajemníků a kvestorky UK.  

 

P. Obdržálek (SKAS) 

g) Konkrétní odpověď na dotaz zástupce SKAS, jak to vypadá s plánovanou 

rekonstrukcí Malostranského náměstí, zejména prostoru po bývalém parkovišti 

aut, nikdo z KD neměl.    

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=103750&cislo_spisu2=2019&doc_id=1000965143
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-4-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-4-2019
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Doc. C. Matyska 

h) S výjimkou informace o podpisu smlouvy na rekonstrukci K1 (viz výše) neměl 

doc. C. Matyska žádnou novinku.  

 

Doc. P. Hnětynka 

i) Fakultní web: prod. M. Vlach uvedl, že se dodavatelská firma zabývala hledáním 

problému v rychlosti získávání dat ze systému Amoeba (fakultní databáze), 

provedla důkladnou analýzu PHP kódu a možných příčin. Bylo zjištěno, že 

potenciální problém je na straně zmiňované databáze. To bude mít vliv na celkové 

náklady projektu fakultního webu. Podle názoru doc. P. Hnětynky byl problém 

dán zejména vzájemnou komunikací. 

 

j) Navržená reorganizace IT sítí na fakultě: schůzka v této věci, dohodnutá na 1. 4. 

2019, musela být kvůli děkanově zdravotní indispozici zrušena.  

 

Prod. M. Vlach 

k) Partnerský program:  

i) KD vzalo na vědomí situační zprávu o spolupráci s firmami.  

ii) Setkání partnerů: přípravná schůzka se uskuteční 6. 5. 2019, zúčastní se jí 

Ing. B. Joudalová, doc. M. Nečaský a další zástupci Pracovní skupiny pro 

partnerství s firmami, asi 5 reprezentantů firem). 

 

l) Web OFSKP projde úpravami, na stránkách budou údaje o Partnerském programu 

fakulty (a vznikne nová kolonka „dárci“). 

 

m) Prod. M. Vlach jedná o užší spolupráci s představiteli společností Crytur, Česká 

hlava a České hlavičky, dále o zřízení ceny Universum pro nadané studenty 

matematiky a fyziky (schůzka 10. 4. 2019, s určitým finančním vkladem MFF 

UK, momentálně se připravuje statut ceny).  

 

n) Umělecké dílo do areálu Troja, k budoucímu pavilonu: schůzku zainteresovaných 

osob organizuje prod. M. Vlach. Výsledek jednání - návrh na artefakt - pošle 

kolegiu děkana. 

 

o) Organizační změna ve firmě Gema-Art Group (firmě restaurující rotundu sv. 

Václava v malostranské budově) znamená, že bude třeba uzavřít dodatek 

k původní smlouvě s nástupnickou firmou. Tajemník doporučil prod. M. 

Vlachovi, aby dříve než navrhne příslušný dokument, konzultoval postup 

s právničkou. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) O vývoji návrhu Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy referoval prod. J. 

Trlifaj. Dne 28. 3. 2019 poslal kolegiu další verzi dokumentu, připomínky k ní 

sbírá v tomto kole do 13. 4. 2019. Děkan zopakoval ty ze svých výhrad, které 

formuloval v předchozích kolech připomínek a pro které z jeho hlediska 

přetrvávají důvody i nadále; jde především o ustanovení „V odůvodněných 

případech může vypisovatel prodloužit lhůtu pro podání přihlášky nebo výběrové 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=103750&cislo_spisu2=2019&doc_id=1000965143
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řízení přerušit anebo zrušit. Své rozhodnutí musí oznámit komisi a odůvodnit.“ 

Veřejnost informována být nemá/nemusí? 

Pokud bude předpis obsahovat ustanovení, že „členem komise nemůže být osoba, 

která se nachází ve střetu zájmů nebo u které lze pochybovat o její nepodjatosti“, 

požádá děkan Etickou komisi UK o definici pojmu „střet zájmů“.  

 

Prod. M. Rokyta 

b) (Navazuje na bod 5. a) zápisu z KD konaného dne 6. 3. 2019 a na bod 5. b) zápisu 

z KD konaného dne 20. 2. 2019) - prodlužování pracovních smluv OA za 

platnosti dohody mezi rektorem UK a odbory: na písemný rozklad situace, který 

zpracoval prod. M. Rokyta a který poslal prod. J. Trlifaj pror. J. Konvalinkovi, 

odepsala prod. Rokytovi kvestorka UK. A sice v tom smyslu, že řešení problému 

by mohla přinést jedině úprava zákona; na úrovni vedení UK nelze očekávat 

souhlas s výjimkami resp. stanovisko, že pracovní zařazení „odborný asistent“ 

znamená specifickou činnost. Děkan požádal o názor právníky. Z některých 

pracovišť AV ČR získal poznatek, že tam naopak výzkumnou práci obecně za 

specifickou činnost považují. Diskuse s RUK neustává. Názor vedení MFF UK, 

že UK postrádá kariérní řád, trvá.  

 

c) Inzerát na místo pracovníka v OPMK (propagace studia v AJ): sešlo se na 20 

nabídek zájemců, 6 z nich vybrali prod. M. Vlach a vedoucí OPMK k pohovoru.   

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Kurz pro začínající studenty - matfyzáky: KD vzalo na vědomí výsledky 

neformálního jednání prod. M. Vlacha s reprezentací IPSC UK.  

 

b) Kolegium vzalo na vědomí komentář, kterým prod. M. Vlach opatřil tabulku 

propagačních akcí fakulty a jejich „finanční“ efektivitu. Některé aktivity zaslouží 

hlubší analýzu (při srovnání nákladů na tzv. „přesvědčeného“ studenta). 

 

c) Možnost organizace mezinárodního kola Science on Stage v roce 2022 (zatím 

v ideové rovině): z časových důvodů odloženo na příští jednání kolegia.   

 

d) Gymnázium Jiřího z Poděbrad poděkovalo za přednášku Magická fyzika, kterou 

pronesli prof. P. Chvosta a dr. A. Ryabov z MFF UK.  

 

e) Kampus Hybernská: FF UK plánuje prostory pro prodejnu, nabízí Matematicko-

fyzikální fakultě možnost spolupráce. Podle prod. M. Vlacha by se dala nabídka 

využít například formou umístění výdejny zboží zakoupeného v e-shopu MFF 

UK. Stávající výdejní místo v Karlíně by tím nebylo dotčeno.  

 

f) Nakladatelství MatfyzPress vydalo novou knihu, viz: 

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/196-tajemny-mikrosvet.html,  

Československý časopis pro fyziku ke koupi v e-shopu, viz: 

     http://matfyzpress.cz/36-ceskoslovensky-casopis-pro-fyziku 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=103750&cislo_spisu2=2019&doc_id=1000965143
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/196-tajemny-mikrosvet.html
http://matfyzpress.cz/36-ceskoslovensky-casopis-pro-fyziku
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g) V anketě Zlatý Ámos byl oceněn také Josef Hylský, absolvent MFF UK; více 

např. zde: 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/501119-zlateho-amose-ma-

ucitelka-kopacikova-z-vacova.html  

 

h) Nakl. Karolinum připravuje publikaci 17 příběhů 17. listopadu ze 17 fakult 

Univerzity Karlovy, JM požádala v této spojitosti děkana o zaslání jmen těch 

osobností z fakulty, které se přímo angažovaly během událostí Sametové revoluce 

a se kterými by autoři zamýšlené publikace mohli uskutečnit rozhovor. Ve věci 

bude jednat prod. M. Vlach.  

 

i) Prod. M. Vlach prověří, zda se zakládá na pravdě informace, která se dostala ke 

SKAS, totiž že fakultní e-shop bude nabízet ke koupi univerzitní mikiny, za 

poměrně vysokou cenu. 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) AS MFF UK vzal se souhlasem na vědomí zprávu o plnění ADZ MFF UK pro rok 

2018 a schválil návrh ADZ pro rok 2019. Dokumenty jsou na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/dlouhodoby-zamer-mff-uk 

 

b) Ve dnech od 23. do 26. dubna 2019 bude děkana zastupovat prod. J. Trlifaj.  

Stalo se po KD: P. děkan plánovanou cestu do zahraničí zrušil, prod. J. Trlifaj ho 

zastoupí jen na promoci v pátek 26. 4. 2019, kdy bude děkan služebně v Brně.  

 

 

Zasedání skončilo v 13:28 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=103750&cislo_spisu2=2019&doc_id=1000965143
https://www.novinky.cz/veda-skoly/501119-zlateho-amose-ma-ucitelka-kopacikova-z-vacova.html
https://www.novinky.cz/veda-skoly/501119-zlateho-amose-ma-ucitelka-kopacikova-z-vacova.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/dlouhodoby-zamer-mff-uk

