
 

 

Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 29. května 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka, J. Kratochvíl, V. Kuboň (od 10:54), A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, zástupce SKAS P. Obdržálek 

(od 11:22); na část jednání přizván J. Kuča. 

 

Omluveni: P. Kolman, M. Vlach, F. Chmelík. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) KD vyslechlo podrobnou informaci  prod. J. Trlifaje o zasedání International 

Advisory Board (dále IAB) v Praze dne 27. 5. 2019. Části jednání byli přítomni 

děkan (zúčastnil se prezentace dvou fakult UK) a prod. J. Trlifaj. Mezinárodní 

rada Univerzity Karlovy (IAB) má tři nové členy, jsou jimi historik prof. Timothy 

Snyder (Yale), molekulární biolog prof. Keith Gull (Oxford), a chemik prof. Tim 

Clark (Erlangen), viz: 

https://cuni.cz/UK-9656.html  

Hlavní témata jednání a doporučení IAB k nim byla tato: 

i) Stav zavádění nového hodnocení vědy na UK: IAB nabídla pomoc se 

získáváním expertů do panelů, členové IAB ale přímo „panelisty“ nebudou.    

ii) Open access na UK: k podrobnému plánu realizace, představenému 

zástupcem Ústřední knihovny UK, zaujala IAB velmi rezervovaný postoj. 

Realizaci doporučuje pozastavit do doby, než se vyjasní zejména problémy 

ochrany copyrightu prací v otevřených repozitářích.   

 

b) KD vzalo na vědomí výsledky jarního kola Fondu mobility UK.  

 

c) Projekty GAČR 

i) Žádost děkana o změnu hlavního řešitele u projektu z informatické sekce 

(struktura grafů) byla odeslána.  

ii) Nedaří se dosáhnout kázně řešitelů v tom, aby posílali na OVZS  hodnocení 

svých dílčích zpráv. OVZS je musí urgovat.  

 

d) Medaile Josefa Hlávky nestorům vědy: návrhy lze posílat na OVZS elektronicky, 

do 23. 6. 2019. 

 

e) Nominace na ocenění Česká hlava: návrhy lze posílat na OVZS do 6. 6. 2019.  

 

f) Fakultní post-docs: nedopatřením se přihodilo, že pracovnice OVZS „vyhlásila“ 

soutěž, ačkoliv to nebylo schválené vedením fakulty. Do matematické sekce 

žádná přihláška nepřišla, tedy se nic nestalo (prod. M. Rokyta uvedl, že sekce 

bude aplikovat v rámci univerzitní soutěže post-docs, ale pokud by se našel 

vhodný zájemce a příslušné pracoviště ho chtělo platit, neznamená to problém), 

https://cuni.cz/UK-9656.html
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fyzikální sekce zájem o fakultní post-docs má, tedy věc může běžet, informatická 

sekce nepoptává, a proto se dvěma přihlášeným adeptům pošle omluva.  

 

g) Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor Univerzity Karlovy prof. 

Jesperu Møllerovi, D.Sc., uvedl prod. M. Rokyta. Kolegium doporučilo předložit 

návrh vědecké radě fakulty.  

Stalo se po KD: VR MFF UK dne 5. června 2019 souhlasila, aby děkan jako 

předseda vědecké rady návrh postoupil na RUK. 

 

h) Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor Univerzity Karlovy prof. 

RNDr. Marii Huškové, DrSc., a prof. RNDr. Janě Jurečkové, DrSc.  

Stalo se po KD: VR MFF UK dne 5. června 2019 doporučila oba návrhy předložit 

na RUK.   

 

i) Zahraniční styky 

i) Prodloužení smluv o spolupráci (Memfis, Verona, Luxembourg). 

ii) Uzavření nových smluv (University of St. Thomas - iniciativa FSV UK).  

 

j) Univerzitní soutěž vysoce kvalitních monografií - čerstvé výsledky jsou na webu, 

viz: 

https://cuni.cz/UK-9801.html 

                   Stránka celé soutěže je zde:  

https://cuni.cz/uk-34.html 

Z MFF UK si v žebříčku nejlépe stojí doc. J. Zamastil na 16. a 17. místě. 

 

k) Prod. J. Trlifaj tlumočil nespokojenost vedoucí OVZS s tím, že v době zvýšených 

nároků na činnost oddělení mají probíhat bourací práce v jeho prostorách. 

Kolegium bylo tímto postojem nepříjemně překvapené, protože jde o adaptaci 

prostor, kterých se mimořádně vstřícně vzdala ve prospěch děkanátu/OVZS 

fyzikální sekce (KG na Karlově), navíc se stavební práce dotknou oddělení jen 

okrajově. Prod. L. Skrbek se nabídl, že věc vyloží vedoucí OVZS osobně.  

 

l) Stalo se po KD: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/informatici-z-univerzity-

karlovy-ziskali-prestizni-grant 

 

Děkan 

m) Stalo se před KD: Vnitřní hodnocení vědních oborů na UK – tzv. nezařazené 

osoby: na základě opatření rektora č. 44/2018 se podílí Knihovna MFF UK na 

přípravné činnosti pro vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti na UK, která kromě 

jiného sestává i ze zařazování osob do oborů (viz Část III, čl. 10, odst. 1, písm. c). 

Děkan pověřil prod. J. Trlifaje zajistit, aby vedoucí/pracovníci Knihovny požádali 

o přiřazení oborů skutečně ty, kteří to mají podle názoru vedení fakulty udělat, 

tzn. u zaměstnanců tajemníky/vedoucí pracovišť (a o tomto kroku by měli 

informovat příslušné proděkany). Současně prod. J. Trlifaj projedná s pror. J. 

Konvalinkou vzniklou situaci, zejména v souvislosti s výkladem pracovníka ÚVT 

UK Ing. Popelky, a s výsledkem seznámí vedoucího/pracovníky Knihovny MFF 

UK. V případě doktorandů přiřadí STUD příslušné oborové rady, aby pak 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=259047&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001343681
https://cuni.cz/UK-9801.html
https://cuni.cz/uk-34.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/informatici-z-univerzity-karlovy-ziskali-prestizni-grant
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/informatici-z-univerzity-karlovy-ziskali-prestizni-grant
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oborové rady přiřadily doktorandům příslušné obory. Pokud jde o publikace 

propagačního charakteru, takové obor nemají. Pokud by byli autory odborných 

publikací studenti bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, navrhne 

řešení proděkan pro studijní záležitosti.  

V návaznosti na výše uvedené pokyny děkana a s ohledem na další, nepříliš jasný 

vývoj událostí přizval prod. J. Trlifaj na zasedání KD vedoucího Knihovny MFF 

UK Mgr. J. Kuču, aby k věci aktuálně referoval. Po jeho vyslechnutí bylo 

dohodnuto, že J. Kuča pošle sekčním proděkanům a prod. J. Trlifajovi výslednou 

tabulku s přehledem výsledků a přiřazením oborů, vedoucí pracoviště ještě požádá 

o kontrolu správnosti přiřazení oborů. Co se týká např. studentů angažovaných ve 

FYKOS, kteří se do seznamu dostali díky vydané brožurce, sdělil J. Kuča prod. V: 

Baumrukovi, že seznam od RUK jest pevně daný, položky nelze odstranit, pouze 

je možné doplnit je komentářem.  

 

n) Návrh dílčí změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: 

stanovisko k návrhu lze poslat tajemnici Legislativní komise AS UK do 7. 6. 

2019. Vyjádření za MFF UK připraví prod. J. Trlifaj (povinnost habilitační 

komise kontrolovat spis z hlediska možného plagiátorství je problematická).  

Dnem 1. 10. 2019 vstoupí v účinnost Opatření rektora UK č. 15/2019, 

porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání 

v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací, viz: 

https://cuni.cz/UK-9500-version1-or_2019_15.pdf 

Podle informace z RKR konaného 28. 5. 2019 má nový Řád habilitačního řízení 

a řízení ke jmenování profesorem UK platit od 1. ledna 2020. Děkan požádal 

prod. J. Trlifaje, aby připravil návrh fakultního předpisu/děkanova opatření 

o kontrole plagiátorství.  

Stalo se po KD: AS UK odmítl společný návrh MFF UK a PřF UK na úpravu 

textu nového Řádu, předaný Legislativní komisi AS UK dne 6. 6. 2019. Nový Řád 

byl zaregistrován na MŠMT dne 20. 8 2019 a je účinný již od 1. 10. 2019. 

Příslušné formuláře na webu UK ale dosud nebyly aktualizovány, chybí také 

centrální pokyny pro provádění kontrol plagiátorství na fakultách.         

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík (korespondenčně), na zasedání ho zastoupil prod. V. Kuboň 

a) Představení projektu Kurz pro snížení studijní neúspěšnosti a interní mentoring 

pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na MFF UK - pilotní projekt a jeho 

rozpočet (Ing. B. Joudalová, RNDr. K. Houžvičková Šolcová). Proděkani F. 

Chmelík a M. Vlach se korespondenčně vyjádřili ve prospěch projektu. V diskusi 

na zasedání KD zazněly otázky na zdroje financování a k absenci přesnějšího 

popisu náplně kurzu. Prod. M. Rokyta dotazy z diskuse sepsal a odeslal 

předkladatelům. Kolegium se k návrhu vrátí na svém výjezdním zasedání.  

 

b) Přehled podaných SFG k 15. 5. 2019: v současné době jsou projekty 

zpracovávány a hodnoceny, výsledný návrh komise pro studentské granty by 

kolegium mělo dostat na svém zasedání dne 24. 6. 2019.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=259047&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001343681
https://cuni.cz/UK-9500-version1-or_2019_15.pdf
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c) KD per rollam doporučilo podat návrh na udělení ceny Josefa Hlávky pro nejlepší 

studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky 

a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR, a sice Adéle Melcrové 

Vodákové.  

 

Prod. V. Kuboň (dopoledne zastoupil děkana při předávání vysvědčení v Gymnáziu 

Ch. Dopplera) 

d) Zpráva o průběhu akreditace: úsilím garantů se podařilo fakultní žádost upravit 

podle požadavků RUK. Fakultní 4 učitelské programy postupuje RUK 

k posouzení Radě pro vnitřní hodnocení. Ve fázi závěrečné kontroly se nacházejí 

matematické akreditace. Informatická akreditace se dnes či zítra dostane ke 

kontrole ze strany RUK, odhadem příští týden ji bude následovat Fyzika.   

 

e) Podmínky pro přijímací řízení: prod. V. Kuboň tlumočil kolegiu reakce od AS 

MFF na předložený návrh. Po diskusi KD doporučilo prodloužit čas na řešení 

příkladů z fyziky při přijímacích zkouškách na 120 minut. P. Obdržálek doporučil, 

aby komise, které příklady opravují, udělaly statistiku, kolik příkladů uchazeči 

vůbec nespočítali/nezačali počítat. Z: STUD.  

KD ex post souhlasilo s tím, aby podmínky pro přijímací řízení dovolovaly 

prominout přijímací zkoušku úspěšným řešitelům Astronomické olympiády.  

 

f) Pravidla pro organizaci studia - Mgr. P. Korcsok provedl po pečlivém pročtení 

formální úpravy fakultního návrhu. Prod. V. Kuboň se zúčastní dnešní schůze 

SKAS.   

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

g) V posledních letech probíhá úspěšná soutěž bakalářských, diplomových 

a rigorózních prací z didaktiky fyziky. Letos se organizace ujme KDF MFF UK 

ve spolupráci s FPS JČMF, prod. M. Vlach přislíbil záštitu. Vyhlášení proběhne 

20. června 2019. 

Stalo se po KD – viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/studenti-ucitelstvi-predstavili-

sve-zaverecne-prace 

 

Prod. V. Baumruk 

h) Studenti MFF UK velmi dobře reprezentovali na soutěži v Košicích, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mladi-fyzici-pomerili-sily-v-

kosicich 

 

i) Matematická olympiáda: ve středu 22. května byl na MFF UK slavnostně ukončen 

68. ročník matematické olympiády. Více na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mladi-matematici-se-setkali-v-

refektari 

 

Děkan 

j) Návrhy dílčích změn univerzitních vnitřních předpisů - konkrétně se týkají 

Studijního a zkušebního řádu UK, Řádu rigorózního řízení na UK a Řádu 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=259047&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001343681
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/studenti-ucitelstvi-predstavili-sve-zaverecne-prace
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/studenti-ucitelstvi-predstavili-sve-zaverecne-prace
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mladi-fyzici-pomerili-sily-v-kosicich
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mladi-fyzici-pomerili-sily-v-kosicich
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mladi-matematici-se-setkali-v-refektari
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mladi-matematici-se-setkali-v-refektari
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celoživotního vzdělávání UK. Stanovisko k návrhu lze poslat tajemnici 

Legislativní komise AS UK do 7. 6. 2019.  

Za MFF UK bez připomínek.  

 

k) Finanční podpora z Fondu Karla Urbánka: termín pro podání žádostí vyprší 31. 5. 

2019, děkan pak požádá o jejich posouzení sekční proděkany, proděkana pro 

studijní záležitosti a RNDr. K. Rohlenu, CSc. Zatím jsou evidovány dvě žádosti. 

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Kolegium schválilo návrh Příkazu tajemníka č.1/2019, o uchovávání dokumentů 

projektů OP PPR.   

Stalo se po KD: Výnos je na fakultním webu, viz: 

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

tajemnika/prikaz-tajemnika-c-1-2019 

 

b) Kolegium schválilo návrh Směrnice tajemníka č.1/2019, o vykazování a účtování 

kurzových rozdílů. 

Stalo se po KD: Výnos je na fakultním webu, viz: 

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

tajemnika/smernice-tajemnika-c-1-2019 

 

c) Natáčení přednášek v zimním semestru ak. roku 2019/2020: tajemník požádal 

zástupce SKAS a sekční proděkany o návrhy přednášek, T: do KD dne 24. 6. 

2019. 

 

d) Návrh Smlouvy o spolupráci mezi MFF UK a Českou informatickou společností 

při uskutečňování programu celoživotního vzdělávání Škola učitelů informatiky: 

po drobných úpravách textu a po diskusi ohledně finanční částky, která vyústila 

v sumu ve výši 60 tis. Kč, kolegium návrh schválilo. 

 

e) Informace z porady tajemníků 

i) Ke dni 31. 5. 2019 končí ve funkci vedoucího ekonomického odboru UK 

ThLic. Petr Šimůnek. 

ii) V rámci vypsané veřejné zakázky na výběr elektronického ekonomického 

systému podala společnost Magion rozklad; ÚOHS vydal předběžné 

opatření, v důsledku kterého UK zatím nemůže uzavřít smlouvu s vybranou 

firmou.  

iii) Kvestorka UK upozornila všechny fakulty, že je žádoucí výrazněji čerpat 

finanční prostředky uložené ve fondech. 

iv) Kvestorka UK vede jednání s Komerční bankou a s Českou spořitelnou, 

s cílem získat pro UK výhodnější úrokovou sazbu u termínovaných vkladů.   

 

f) Na všechny útvary fakulty byla rozeslána pozvánka na Setkání zaměstnanců 

a doktorandů MFF UK pod širým nebem. Tradiční setkání se uskuteční v pondělí 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=259047&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001343681
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-tajemnika/prikaz-tajemnika-c-1-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-tajemnika/prikaz-tajemnika-c-1-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-tajemnika/smernice-tajemnika-c-1-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-tajemnika/smernice-tajemnika-c-1-2019
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24. 6. 2019 od 16:00 hodin v areálu Troja. Již tradičně mu bude dopoledne 

předcházet zasedání KD, v seminární místnosti KFNT.   

 

g) Novela zákona o DPH: podle informací, které zazněly na  RKR, nehrozí 

univerzitě zpětné doplácení daně. 

 

Děkan 

h) Kulatý stůl Financování vysokých škol jako nástroj prosperity České republiky se 

konal dne 22. 5. 2019. Prod. M. Rokyta musel na poslední chvíli svou účast 

odřeknout. Poskytne kolegiu děkana alespoň materiály (získal prezentaci).  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Kolegium vzalo na vědomí zprávu o pokračování stavby pavilonu v Troji, jak ji 

podal prod. L. Skrbek (měla optimistické vyznění) a jak ji poté doplnil tajemník 

fakulty (komplikace leží na straně fakulty – proces schvalování na UK je 

mimořádně časově náročný na zvládnutí a pro dodavatele asi i obtížně 

pochopitelný). Prod. L. Skrbek mj. pochválil spolupráci s tajemníkem fakulty, 

vedoucí HO a vedoucím SB, dále s dr. D. Obdržálkem a M. Doležalem.   

 

b) Prod. L. Skrbek informoval, že při řešení administrativy spojené s výstavbou 

nového pavilonu se vedoucí SB jaksi mimochodem na odboru výstavby RUK 

dověděl, že fakulta nevyčerpala položku 290.400,- Kč u staršího projektu ICT 

(z roku 2017), konkrétně u položky 17/4 "Náhrada starých serverů pro 

virtualizační prostředí v Karlíně".  Vzhledem k tomu, že se projekt v čase 

posouval, lze prý částku čerpat ještě do 30. 9. 2019. Prod. M. Rokyta poskytl 

kolegiu velmi podrobný rozklad dr. O. Ulrycha, vztahující se k dané věci 

a doložený bohatou korespondencí s RUK (bohatou na množství) včetně sdělení 

pracovníka odboru výstavby RUK, že pokud se nepodaří fakultě vyfakturovat 

nákupy do 31. 12. 2018, bude subvence uzavřena. Za dané situace (nemožnost věc 

administrativně zvládnout do 31. 12. 2018) byl nákup tedy pořízen z prostředků 

matematické sekce. Za současného stavu už fakulta nemůže na věc reflektovat ani 

náhradním způsobem. 

 

c) Pítka: dodavatel nedodržel termín, poslední zpráva daná vedoucímu SB ujišťuje, 

že instalace se již blíží a příští týden bude hotová.  

 

d) Na dotaz prod. J. Trlifaj informoval prod. L. Skrbek o vyjádření společnosti PRE 

k ne/snesitelné tíze bytí zamýšleného uměleckého díla k pavilonu v Troji.  

 

Doc. C. Matyska 

e) Hrozící sankce v souvislosti s veřejnou zakázkou na upgrade magnetronového 

naprašovacího zařízení v projektu MATFUN ve výši 587 500 Kč pro dva údajné 

nedostatky ("diskriminační technické specifikace" a "nedostatečná definice 

předmětu zakázky"). Dr. B. Vojtíšková připravuje ve spolupráci s dr. Polickým 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=259047&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001343681
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případné odvolání, a sice s předstihem, protože MŠMT sdělilo nedostatky ex post, 

případná sankce by byla adresována rektorovi UK (jde o univerzitní projekt) a na 

odvolání je pouze 15 dní.  

 

f) Projekty do výzvy Výzkumné infrastruktury II (SPL-MSB, Fermilab a FAIR.CZ): 

termín pro podání vyprší 28. 6. 2019. Pokračuje projekt prof. V. Matolína, 

v případě Fermilab by fakulta měla roli spolunavrhovatele.  

 

g) Projekt mobility v rámci výzvy MSCA-IF III: kandidátem na využití v rámci 

celouniverzitního projektu je meteorolog dr. Petr Šácha (uchází se o pobyt ve 

Vídni), nacházející se v Marie Curie no money seznamu. Věc sleduje dr. H. 

Nyklová.   

 

 

Doc. P. Hnětynka 

h) Informační obrazovky na MFF UK: hardware převezme do správy SISAL. 

Obrazovky budou postupně napojeny na web a budou ukazovat aktuality. Obsah 

zůstává i nadále v gesci OPMK. 

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

i) Partnerský program: jednání s firmou, která fakultě neuhradila smluvenou částku, 

dosud nepřinesla žádoucí úspěch, záležitost koordinuje vedoucí OFSKP.  

 

Prod. J. Sgall 

j) KD vzalo na vědomí, že proděkana pro informatickou sekci navštíví radní MČ 

Praha 1, kvůli plánu instalovat na Malostranském náměstí závoru proti vjezdu 

automobilů.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Někteří členové KD se korespondenčně vyjádřili k návrhu nového Řádu 

výběrového řízení UK.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Děkan 

a) Cena děkana MFF UK za nejlepší knižní publikaci za rok 2018 - přehled návrhů: 

- v kategorii „vysokoškolská učebnice“: žádný návrh nebyl podán; 

- v kategorii „monografie“: 

The World of Tokens, Tags and Trees (Daniel Zeman);  

- v kategorii „publikace v popularizačně-propagační edici nakladatelství 

MatfyzPress“: žádný návrh nebyl podán; 

- v kategorii „publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress“:  

Statistické úlohy, historky a paradoxy (Jiří Anděl).  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=259047&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001343681
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        Kolegium veřejným hlasováním oba návrhy schválilo. 

Stalo se po KD: Děkan ceny udělil a na zasedání VR MFF UK dne 5. června 2019 

slavnostně předal, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-

publikace-roku-2018 

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

b) V návaznosti na minulé KD, kde informoval o statistických údajích týkajících se 

počtu učitelů fyziky, kontaktoval prod. M. Vlach ředitele odboru školství 

Středočeského kraje s návrhem spolupráce - zatím zůstal bez odezvy. Studie 

MŠMT byla částečně zveřejněna, informovala média, viz např.:  

https://www.novinky.cz/veda-skoly/505408-od-zari-muze-chybet-kolem-sesti-

tisic-ucitelu.html 

Podle informace ředitelky Gymnázia Ch. Dopplera se SŠ potýkají i s nedostatkem 

kvalifikovaných učitelů deskriptivní geometrie.  

 

c) Proběhla schůzka Pracovní skupiny pro fakultní školy (20. 5. 2019), řešily se na ní 

návrhy na prodloužení statusu těch Fakultních škol, kterým letos končí smluvní 

spolupráce, dále inovace webových stránek Fakultních škol (v plánu je vznik 

nových stránek v rámci redakčního systému fakulty, koordinaci přislíbila dr. D. 

Mandíková a doc. J. Robová) atd. 

 

d) Proběhla schůzka prod. M. Vlacha, doc. P. Kolmana, vedoucího OPMK a Ing. 

Tomčíkové ohledně koncepce propagace AJ studia. 

 

e) Teoretický fyzik a nositel Nobelovy ceny za rok 2017 prof. Kip Thorne přijel na 

pozvání Učené společnosti ČR a Matematicko-fyzikální fakulty UK do Prahy. 

Proběhla trojice přednášek ve třech po sobě následujících dnech, za velkého 

zájmu odborného publika, veřejnosti a médií. Více zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/na-matfyzu-prednasel-nobelista-

thorne. 

 

f) Uskutečnila se návštěva některých členů vedení a dalších pracovníků fakulty 

v Planetáriu Praha. Účastníci projednali možné směry spolupráce (společná 

propagace, spolupráce při pořádání Astronomické olympiády apod.). 

 

g) Iniciativa prg.ai: slavnostní podpis a s ním spojená tisková konference - více např. 

na:  

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

centrem-umele-inteligence 

 

h) Žádost studentky Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, aby si 

pro svou klauzurní práci mohla pořídit fotografie poslucháren F1 a F2 na Karlově: 

po konzultaci s vedoucími OPMK a SB doporučil prod. M. Vlach studentce 

vyhovět. Organizačně zajistí vedoucí SB.  

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=259047&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001343681
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-publikace-roku-2018
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-publikace-roku-2018
https://www.novinky.cz/veda-skoly/505408-od-zari-muze-chybet-kolem-sesti-tisic-ucitelu.html
https://www.novinky.cz/veda-skoly/505408-od-zari-muze-chybet-kolem-sesti-tisic-ucitelu.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/na-matfyzu-prednasel-nobelista-thorne
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/na-matfyzu-prednasel-nobelista-thorne
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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P. Obdržálek, zástupce SKAS 

i) Prod. L. Skrbek zodpověděl dotaz P. Obdržálka týkající se přístupu na zadní 

evakuační schodiště katedrového objektu v Troji. Instalace elektronických zámků 

dveří ve všech 12 patrech závisí na finančních možnostech pracovišť a současně 

na začlenění nového elektronického zabezpečení dveří do existujícího systému 

včetně zavedení kázně při používání vstupů – každé opomenutí při zavírání dveří 

by vyvolalo varovnou signalizaci ve velínu budovy. 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Univerzita Karlova pořádá přednášku J. E. Aun Schan Su Ťij, státní kancléřky 

Svazové republiky Myanmar. Při této příležitosti se uskuteční v pondělí 3. června 

2019 v 15.00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina setkání s paní kancléřkou.  

b) KD vzalo na vědomí informaci děkana o závěrech jednání RKR konaného dne 

28. 5. 2019. Podkladové materiály dostalo kolegium k dispozici.   

 

c) KD schválilo předběžný plán svých zasedání na podzim 2019 a termín 

děkanského sportovního dne (13. listopadu 2019).  

Stalo se po KD: DSD je přesunut na 12. listopadu 2019.  

 

 

Zasedání skončilo v 12:51 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=259047&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001343681

