
 

 

Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 17. dubna 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk (do 12:47), P. Hnětynka (do 11:24), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. 

Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek (do 

10:30), M. Vlach (od 9:30), P. Obdržálek (zástupce SKAS) od 11:05 

 

Omluven: P. Kolman. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Soutěž Primus - 4. kolo: KD vzalo na vědomí informaci o včerejší uzávěrce 

nových projektů. Z fakulty jich je celkem 9, a sice 5 ze sekce F (včetně jednoho 

mimofakultního žadatele), 3 ze sekce M a 1 ze sekce I. Do konce dubna lze žádat 

o prodloužení stávajících projektů ze 3 na 5 let, rozhodující slovo má mít IAB. 

Dříve než žádosti svým podpisem podpoří, přeje si děkan projednat je se sekčními 

proděkany.  

 

b) Letošní kolo soutěže GA ČR: z MFF UK podalo projekt celkem 105 žadatelů jako 

hlavní řešitelé a 22 jako spoluřešitelé. Prod. J. Trlifaj připraví dopis pro 

předsedkyni GAČR a pro ředitelku Kanceláře GAČR ohledně interpretace jedné 

z podmínek zadávací dokumentace (hypertextové odkazy a počet stran projektu).  

Stalo se po KD: Dopis byl odeslán dne 17. 4. 2019, odmítavá odpověď GAČR 

přišla 3. 5. 2019 a opírala se o argument, že zadávací dokumentaci nelze brát 

doslova, ale „dle jejího smyslu a účelu“.  

 

c) Vlajkové lodě (major research areas): prod. J. Trlifaj připomněl historii této 

aktivity vedení UK, která započala před pěti lety, a informoval o nynějších 

požadavcích pror. J. Konvalinky.  Zpráva prod. J. Trlifaje je následující: MFF UK 

odeslala k 15. 4. 2019 kompletní verze nových vlajkových lodí v M a I takto. 

i) Matematika: 

Mathematical Structures in Algebra, Geometry and Logic (kapitán Jan 

Krajíček) 

Analysis, Modeling and Computational Mathematics (kapitáni Jan Malý, 

Josef Málek a Zdeňek Strakoš) 

Stochastic Geometry, Stochastic Analysis and Spatial Statistics (kapitáni 

Viktor Beneš, Bohdan Maslowski a Jan Rataj). 

ii) Informatika: 

Theoretical Computer Science and Combinatorics (kapitáni Michal Koucký, 

Martin Loebl, Jaroslav Nešetřil a Jiří Sgall) 

Intelligent Systems and Computing (kapitáni Roman Barták, Tomáš Bureš, 

Jan Hajič, Jaroslav Křivánek, Tomáš Skopal). 

K témuž datu byl rektorátu UK avizován požadavek na zachování šesti ze 

stávajících sedmi fyzikálních lodí: 
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         Particle and Nuclear Physics (kapitán Rupert Leitner) 

                  General Relativity and Gravitation (kapitán Jiří Bičák) 

                  OptoSpintronics (kapitán Petr Němec) 

                  Surface Physics (kapitán Vladimír Matolín) 

    Optical Spectroscopy of Individual Nanoobjects (kapitáni Jan Valenta a Anna 

Fučíková)  

     a na spojení dvou stávajících fyzikálních lodí kpt. Miloše Janečka a kpt. Václava 

Holého. Nová fyzikální flotila by měla být kompletně připravena k plavbě 

a předána rektorátu nejpozději do konce dubna t. r. 

     Stalo se po KD: RUK vystavil vlajkové lodě na webu UK, viz: 

  https://cuni.cz/UKEN-450.html 

 

d) Novinka - interní univerzitní mini/granty v rámci 4EU: z MFF UK byli úspěšní dr. 

Barbora Vidová Hladká, prof. Vít Dolejší a prof. Josef Málek. 

 

e) Před časem podaná žádost fakulty o reakreditaci oboru habilitačního řízení 

Didaktika a historie matematiky a informatiky vyžadovala drobné technické 

opravy; byly provedeny a materiály jsou odeslané na RUK.   

 

f) Internacionalizace UK a ubytování zahraničních hostů univerzity: prod. J. Trlifaj 

informoval, že při diskusích, probíhajících v souvislosti s úsilím vedení UK získat 

HR Award II se ukázalo, jak schází koncepce pro řešení nedostatku ubytovacích 

kapacit pro zahraniční hosty UK.  

 

g) Návrh nového Řádu výběrového řízení UK: prod. J. Trlifaj poskytne kolegiu 

nejnovější verzi, vyslanou do dalšího kola připomínek.  

 

Prod. M. Vlach 

h) (Navazuje na bod 1. e) zápisu z KD konaného 3. 4. 2019) – čerpání financí z tzv. 

ukazatele D: OFSKP by rádo zahájilo čerpání, ale nedaří se mu získat potřebné 

formální údaje od vedoucí OVZS.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Jarní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG): přihlášky se všemi 

náležitostmi přijímá pí L. Šimůnková ze STUD,  do 15. května 2019.  

 

b) Studentská anketa za letní semestr 2018/2019: kolegium schválilo datum 18. 9. 

2019 jako termín ukončení ankety. E-mail, kterým jim bude anketa připomenuta, 

dostanou studenti začátkem července 2019. 

 

c) Společná rigorózní promoce dne 24. 5. 2019, 10:30 ve Velké aule Karolina (MFF 

společně s FTVS, PřF a FF): děkana zastoupí prod. F. Chmelík, což v daném 

případě znamená, že přednese projev a představí absolventy. Z MFF UK jich je 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=135653&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001003910
https://cuni.cz/UKEN-450.html
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celkem 10. Prod. F. Chmelík požádal sekční proděkany, aby na STUD sdělili své 

návrhy na účastníky – učitele do taláru.  

 

d) Albeř 2019 - kolegium schválilo tuto posloupnost turnusů podle studijních 

programů: Informatika (1. až 4. 9.), Matematika (4. až 7. 9.), Fyzika (7. až 10. 9.). 

Program připraví prof. L. Pick. Besedy s děkanem a zasedání kolegia děkana 

proběhnou v obvyklou dobu.   

 

Prod. V. Kuboň 

e) Návrh novely Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (termín pro zaslání 

dokumentů jednateli AS MFF UK v předepsané lhůtě 21 dní připadá na 7. 5. 

2019): podklady poslal prod. V. Kuboň e-mailem, do návrhu zapracuje 

připomínky proděkanů J. Trlifaje a M. Rokyty, výsledný dokument pak zašle 

fakultnímu AS.  

 

f) KD schválilo návrh děkanova opatření k harmonogramu akademického roku 

2019/2020.  

Stalo se po KD: Je vydána Směrnice děkana č. 7/2019, opatření k harmonogramu 

akademického roku 2019/2020, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-7-2019 

Další časové upřesnění, vztahující se k akademickému roku 2019/2020, bude  

publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2019/2020 

v oranžové karolince; současně je zveřejněno na adrese: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-

2019-2020 

 

g) Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem; čj. 

UKRUK/106216/2019-1): vedení fakulty nemá k návrhu připomínky.  

 

h) Akreditace - postup žádostí: RUK vrátil s drobnými připomínkami formálně 

zkontrolované žádosti o akreditaci v M a I, prod. V. Kuboň požádá o úpravy 

příslušné garanty (sekční proděkani dostanou v kopii na vědomí). V minulých 

dnech byla na RUK odeslána žádost o akreditaci ve F.  Prod. V. Kuboň intenzivně 

komunikuje s RUK.  

 

 

i) Převádění doktorandů - strategie RUK a postup na fakultě: kolegium 

prodiskutovalo situaci a možné kroky. Návrh děkanova opatření k převodu by měl 

připravit prod. V. Kuboň tak, aby fakultní senát mohl dostat informaci počátkem 

října t. r. Mezitím se pokusí získat názory fakultních zástupců v RVH. Informaci 

o aktuálním dění podá prod. V. Kuboň na kolegiu 15. 5. 2019.  

Přechody mezi odbornými studijními programy a programy učitelskými: prod. V. 

Kuboň navrhl postup, jak přechod zákonným způsobem umožnit (v rámci 

stanovení podmínek pro přijímací řízení akad. r. 2020/2021), a kolegium ho 

schválilo.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=135653&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001003910
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-7-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-7-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-2019-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-2019-2020
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j) Návrh novely Studijního a zkušebního řádu UK stanoví školiteli odpovědnost za 

vytvoření individuálního studijního plánu; kolegium se shodlo s míněním doc. M. 

Lopatkové, že tuto odpovědnost by měl nést doktorand. Bude-li k tomu příležitost, 

pokusí se vedení fakulty uplatnit toto stanovisko cestou svých zástupců v AS UK.  

 

k) Letošní přijímací řízení: prod. F. Chmelík požádal sekční proděkany, aby do 

konce dubna 2019 sdělili na STUD jména pracovníků/pracovnic, delegovaných 

pro dozor při zkouškách nebo na opravu testů.   

 

Prod. M. Vlach 

l) Počty přihlášek do jednotlivých programů bakalářského studia na fakultě jsou 

podobné jako vloni (resp. na jednotlivé programy počet přihlášek oproti loňsku 

mírně vzrostl).   

 

m) Interní mentoring pro studenty Matfyzu: dne 23. 4. 2019 se zúčastní Ing. B. 

Joudalová a dr. K. Houžvičková Šolcová schůzky na IPSC, na níž bude 

představen projekt speciálního kurzu. 

 

n) Dne 8. 4. 2019 převzali absolventi MFF UK Cenu rektora a Bolzanovu cenu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolventi-matfyzu-prevzali-

cenu-rektora-a-bolzanovu-cenu 

 

Prod. J. Sgall 

o) Kolegium schválilo návrh na zvýšení finanční odměny pro studentské služby 

v počítačových laboratořích (na fakultě je momentálně šest tzv. labů). Situaci 

shrnul děkan. Závěr: od 1. května 2019 se zvyšuje hodinová částka z 60,- na 80,- 

Kč. Správcům laboratoří to oznámí doc. P. Hnětynka.  

 

P. Obdržálek, zástupce SKAS 

p) KD vzalo na vědomí, že ve dnech 15. a 16. 5. 2019 se uskuteční volby do 

Studentské komory AS MFF UK, standardní metodou (nikoli elektronicky). 

Pokud se podaří dohodnout s PřF UK o poskytnutí elektronického systému, mohly 

by příští volby do AS proběhnout digitálně.   

 

q) Konkrétní problém s prospěchovým stipendiem, o kterém se zmínil P. Obdržálek, 

vyřizuje prod. F. Chmelík.    

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Pracovní doba akademických pracovníků: ve sbírce zákonů č. 32/2019 ze dne 

22. 1. 2019 je v § 70a definována pracovní doba akademických pracovníků; 

norma je účinná od 1. 7. 2019.  Kolegium se s touto problematikou seznámilo již 

na svém zasedání dne 6. 2. 2019.  Po diskusi v KD uložil děkan tajemníkovi 

zajistit právní výklad od fakultní právničky. (Stalo se po kolegiu dne 26. 4. 2019.)  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=135653&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001003910
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolventi-matfyzu-prevzali-cenu-rektora-a-bolzanovu-cenu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolventi-matfyzu-prevzali-cenu-rektora-a-bolzanovu-cenu
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b) Dopis prorektora J. Hály týkající se elektronické pasportizace objektů UK 

v systému EFA: univerzita ukončila se společností EFA spolupráci; systém 

zůstane na současné úrovni, výhledově se počítá s výběrem jiné organizace pro 

rozvoj tohoto systému. 

 

c) KD vzalo na vědomí informace z porady tajemníků fakult (personální změny 

v ekonomickém odboru RUK, výběrové řízení na ekonomický systém UK).  

 

d) Stalo se po KD: Akademický senát MFF UK schválil dne 17. 4. 2019 rozvahu 

příjmů a výdajů fakulty na rok 2019 (rozpočet fakulty). Tím pozbyl platnosti 

Příkaz děkana č. 7/2019, rozpočtové provizorium. 

 

Prod. L. Skrbek 

e) Prod. L. Skrbek vyjádřil pochvalu Ing. B. Joudalové za její práci a tlumočil 

kolegiu dva její dotazy. 

i) Kde získá kódy vnitřního hodnocení ke smluvním výzkumům z roku 2018, 

potřebné k jejich uložení? Odpověď: kódy by mělo sdělit CPPT.  

ii) Se kterým členem vedení fakulty má řešit otázky komercializace? 

Stanovisko děkana: jde o pracovní sféru, kterou se sice dosud zabývá - se 

stále klesajícím nadšením - prod. M. Vlach, která však svým charakterem 

patří spíše do provozu. S ohledem na náročnost výstavby pavilonu v Troji 

a na agendu s tím spojenou by děkan velmi nerad přidával proděkanovi pro 

provoz ještě záležitosti spojené s komercializací, rozhodně do doby, dokud 

nebude pavilon hotov. Uvítal by spolupráci obou proděkanů, jak jen jim to 

síly dovolí, v jakémsi ročním předávacím/přechodném období. Co se týká 

jednoho konkrétního problému, návrh na odměnu autorům za užitný vzor 

předloží Ing. B. Joudalová děkanovi (zdroj financí: 901). 

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

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

Zítřejšího kontrolního dne na stavbě se patrně zúčastní také Ing. J. Kurzová 

z RUK. Děkan požádal prod. L. Skrbka, aby přišel na zasedání AS MFF UK, 

protože na programu jednání bude návrh rozpočtu fakulty. V souvislosti 

s pavilonem odhlasovalo KD návrh prod. L. Skrbka, aby pavilon byl kompletně 

vybaven svítidly typu LED, neboť je to z dlouhodobého hlediska úsporné řešení. 

Ohledně smluvně závazného termínu kolaudace informoval děkan. Tajemník 

připomněl, že květnové zasedání senátu je poslední příležitostí pro schválení 

případného dodatku ke smlouvě s dodavatelem. 

 

Tajemník 

b) KD schválilo návrh příkazu děkana k provedení kontroly požární ochrany 

a bezpečnosti práce.  

Stalo se po KD: Znění vydaného Příkazu děkana č. 5/2019, kontrola požární 

ochrany a bezpečnosti práce na MFF UK, je na webu zde: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=135653&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001003910


KD MFF UK dne 17. 4. 2019 

Čj. UKMFF/135653/2019 
 
 
 

6 

 

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

dekana/prikaz-dekana-c-5-2019 

 

Doc. C. Matyska 

c) OP VVV – aktuální informace. 

Výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II (HR Award II): cílem této výzvy je 

rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších 

pracovníků výzkumných organizací. 

Volitelné aktivity: 

Aktivita č. 3: Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti 

a řízení výzkumné organizace. 

Aktivita č. 4: Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné 

organizace. 

Aktivita č. 5: Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace. 

Aktivita č. 6: Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu 

technologií. 

Aktivita č. 7: Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým 

informacím. 

Aktivita č. 8: Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.   

Většina výše vyjmenovaných aktivit má návaznost na agendu proděkana pro vědu 

a zahraniční styky. Doc. C. Matyska ve svém komentáři k výzvě HR Award II 

upozornil, že zakládá na dlouhodobý závazek udržitelnosti (až 20 let), nedodržení 

podmínek vyvolá povinnost vrátit finanční dotaci, HR Award může být odňato. 

 

Prod. M. Vlach 

d) Firemní spolupráce, financování fakultních skautů v rámci připravovaného 

projektu HR Award II: zatím scházejí bližší informace. CPPT obesílá svými 

informacemi tajemníky fakult, ale koordinátoři nebo proděkani M. Vlach či L. 

Skrbek, kteří tyto záležitosti reálně vyřizují, v adresáři scházejí.   

Schůzka na RUK je svolaná na 18. 4. 2019, účast na ní přislíbili prod. J. Trlifaj 

a Ing. B. Joudalová.  

 

Doc. P. Hnětynka 

e) KD schválilo vydání směrnice týkající se „podepisování“ odchozí fakultní 

elektronické pošty.  

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 8/2019, zásady pro odesílání 

fakultní elektronické pošty; výnos je účinný od 1. června 2019. Znění viz: 
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-8-2019 

 

f) Doc. P. Hnětynka poslal 12. 4. 2019 na pracoviště fakulty e-mailem oznámení, že 

na adrese https://gitlab.mff.cuni.cz/ je k dispozici fakultní GitLab (webový 

repozitář určený zejména pro správu zdrojových kódů programů). 

 

g) Fakultní web – převádění informací o Partnerském programu na fakultní web: 

prod. M. Vlach požádal o přidání kolonky “spolupráce“ na hlavní stránku. Z: doc. 

P. Hnětynka. Prod. M. Rokyta upozornil na drobný neduh (umístění loga 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=135653&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001003910
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-5-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-5-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-8-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-8-2019
https://gitlab.mff.cuni.cz/
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společnosti RSJ neodpovídá podepsanému memorandu). K poznámce prod. M. 

Vlacha, že OVZS má na webu - na rozdíl od ostatních pracovišť děkanátu - 

zvláštní odkaz, vysvětlil prod. J. Trlifaj, že to je uděláno podle vzoru UK.   

 

 

Prod. M. Vlach 

h) Partnerský program 

i)     Se společnostmi ProfiCredit a Leancat jsou podepsány smlouvy na další rok.  

ii)      Smlouva s firmou Profinit byla slavnostně podepsána dne 15. 4. 2019. 

iii)      Ve stádiu jednání je smlouva s HomeCredit, poznatky z dosavadních diskusí 

sdělil prod. M. Vlach, děkan požádal OPMK o analýzu.  

iv)      Přípravná schůzka na setkání firemních partnerů bude dne 6. 5. 2019 (prod. 

M. Vlach, Ing. B. Joudalová, část Pracovní skupiny pro partnerství 

s firmami a vytipovaní zástupci firem).  

 

i) Rotunda sv. Václava: dodatek ke smlouvě o památkovém dozoru a servisu je 

v přípravě. 

 

j) MŠMT přes RUK poslalo finance na Institucionální rozvojové programy, 

záležitost koordinuje doc. P. Svoboda. 

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Děkan jmenoval komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovních míst 

akademických pracovníků AP1 s termínem podání přihlášek 15. 4. 2019. 

 

b) Děkan akceptoval doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení pracovních 

míst lektorů na KTV. Výsledek je zveřejněn na webu: 

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

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

telesne-vychovy-s-terminem-podani-prihlasek-31-brezna-2019 

 

c) Děkan akceptoval doporučení komisí pro výběrové řízení na obsazení 

akademických pozic v informatické sekci s termínem podání přihlášek 28. 2. 

2019. Výsledek je zveřejněn na webu: 

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

rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-akademickych-pozic-v-

informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2019 

 

d) Od 1. května 2019 nastoupila do OPMK, na částečný pracovní úvazek, Ing. Linda 

Tomčíková, náplní práce bude propagace studia v AJ. 

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=135653&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001003910
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-na-katedre-telesne-vychovy-s-terminem-podani-prihlasek-31-brezna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-na-katedre-telesne-vychovy-s-terminem-podani-prihlasek-31-brezna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-na-katedre-telesne-vychovy-s-terminem-podani-prihlasek-31-brezna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-akademickych-pozic-v-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-akademickych-pozic-v-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-akademickych-pozic-v-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2019
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Požadavek z RUK, aby fakulta vytipovala osoby vhodné k interview pro 

publikaci, kterou připravuje vedení UK k jubilejnímu výročí Listopadu 1989, vs. 

rozhovory s osobnostmi MFF UK, které pod stejnou ideou už před časem začalo 

zpracovávat OPMK (Tenkrát v Listopadu): prod. M. Vlach seznámil kolegium 

s výsledkem svých jednání s kancléřem UK. Došlo k dohodě obě myšlenky 

provázat, za společného finančního přispění. Podobnou cestou se plánuje ubírat 

PF UK a pravděpodobně i FF UK. K rozhovoru, který bude veden pro publikaci 

na úrovni UK, byl doporučen prof. Jiří Bičák.  

 

b) Finanční dotace poskytované MŠMT na propagační aktivity (korespondenční 

semináře, tábory a soutěže) a talentované studenty: podle dostupných informací se 

zdá být nadějné, že dotace by bylo možné čerpat od počátku kalendářního roku, 

tzn. od ledna.  Dosavadní praxe to neumožňovala.  

 

c) Prod. M. Vlach inicioval schůzku se zástupci JČMF, FPS, ČFS, Česká hlava, 

Planetum Praha, Elixír do škol ad. Zúčastněné instituce se dohodly na společné 

podpoře finanční i propagační, která povede ke zřízení ceny pro učitele fyziky a 

informatiky. Cena by měla být poprvé vyhlášena v roce 2020. 

 

d) Zlatá promoce měla velmi zdařilý průběh, více např.: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1324-zlate-promoce-a-den-czv-na-uk. 

 

e) Bývalí pracovníci VÚMS by rádi připomněli, že v malostranské budově fakulty 

býval umístěn počítač EPOS 2. Kolegium nebylo proti osazení vhodné pamětní 

tabulky, věc vyřídí OPMK.  

 

f) Juniorská univerzita (JU): návrh třídenního programu, který vypracovala MFF 

UK, nebyl využit; stalo se tak v důsledku změny konceptu JU ze strany RUK: 

akce bude mít podobu „turné“ po krajských lékařských fakultách.   

 

g) Iniciativa prg.ai: děkan požádal, aby informatická sekce brzy našla vhodného 

styčného důstojníka za fakultu, slučujícího v sobě zdatnost propagační i odbornou 

(v oboru umělá inteligence). Předběžně zaznělo jméno dr. K. Veselovské.  

Stalo se po KD: Podrobnosti o iniciativě viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/praha-se-ma-do-peti-let-stat-

centrem-umele-inteligence 

 

h) Prodeji publikací z popularizační edice nakl. MatfyzPress se dobře daří, za 

poslední 3 roky bylo vydáno téměř 10 000 kusů knih, prodáno je více než 6 000. 

 

i) Mezinárodní Science on Stage – možnost, že by ji MFF UK pořádala v roce 2021 

nebo 2022: podle názoru prod. M. Vlacha, který se zúčastnil jednání v této věci, 

by šlo o organizačně a finančně náročnou akci (vyžadovala by kromě jiného sál 

pro 700 lidí, rozpočet odhadem 8 mil. Kč, přičemž by to byla akce bez vložného, 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=135653&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001003910
https://www.matfyz.cz/clanky/1324-zlate-promoce-a-den-czv-na-uk
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/praha-se-ma-do-peti-let-stat-centrem-umele-inteligence
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/praha-se-ma-do-peti-let-stat-centrem-umele-inteligence
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atd.). Prod. M. Vlach zmínil, že pokud by se fakulta měla k akci připojit, neobejde 

se bez sponzora. Jednání probíhají s Nadací České spořitelny. 

j) Soutěž České hlavičky 2019: byl vyhlášen 13. ročník soutěže pro mladé začínající 

vědce resp. studenty středních škol. Vznikne nová kategorie s názvem 

UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, jako společná cena firmy Crytur a 

Matematicko-fyzikální fakulty UK. Cena se bude udělovat za experimentální či 

teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem 

k možným aplikacím. Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Setkání s prezidentem Slovenské republiky na Univerzitě Karlově se bude konat 

dne 29. dubna 2019  

 

 

Zasedání skončilo v 13:21 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=135653&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001003910

