
 

 

Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 24. června 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek; na část jednání člen SKAS P. 

Obdržálek,  

 

Omluveni: P. Kolman, M. Vlach. 

 

 

Zasedání se konalo v seminární místnosti KFNT a začalo v 10:49; předcházela mu prohlídka 

stavby trojského pavilonu.  

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Program a podklady k jednání RKR konanému dne 17. 6. 2019 v Zahrádkách 

u České Lípy dostalo kolegium k dispozici, později také oficiální zápis. Prod. J. 

Trlifaj, který na jednání zastupoval děkana fakulty, seznámil KD s některými 

závěry. 

i) Proběhla prohlídka zařízení v Zahrádkách doprovázená odborným výkladem 

pror. J. Royta. Do konce tohoto roku plánuje vedení UK rozhodnout, jak 

s objektem dále naloží. Rekonstrukce po požáru by vyžadovala částku mezi 

400 a 600 mil. Kč. Viz také bod 3. c) ii) tohoto zápisu. 

ii) Přehled investičních akcí v programovém financování MŠMT: opláštění 

budov v trojském areálu MFF UK v přehledu nefiguruje. Viz také bod 4. b) 

tohoto zápisu. 

iii) Nový Řád pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem: AS UK 

schválil původně navržené znění; návrh na úpravu Řádu, týkající se použití 

výsledků kontroly programem Turnitin, podaný společně MFF UK a PřF 

UK, nebyl vzat v potaz.   

iv) Nový Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy bude účinný od 1. 1. 2020. 

Stalo se po KD: konečná verze Řádu byla schválena MŠMT dne 20. 8. 2019, 

s platností již od 1. 10. 2019. 

v) Je zřízeno relokační centrum UK (dále RC). Jeho hlavním posláním bude 

podpora přijíždějícím zahraničním pedagogickým a vědecko-výzkumným 

pracovníkům UK a jejich rodinám. Ve struktuře Univerzity Karlovy bude 

RC zařazeno pod Informační, poradenské a sociální centrum, oddělení 

služeb pro zaměstnance a absolventy. 

vi) Projekt HR Award II, zahrnující i podporu RC, byl kvůli nefunkčnosti 

elektronického systému podávání projektů na MŠMT podán opožděně. Viz 

také bod 4. d) tohoto zápisu. 

vii) Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 plus 

následný materiál od kancléře UK, zaslaný dne 18. 6. 2019, který obsahuje 

modelaci dopadů navržených principů. 

viii) Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké 

školy pro rok 2020: fakulta/součást UK zašle nejpozději do 5. září 2019 

návrh na koordinaci nebo účast, vedení UK pak následně určí projekty, které 
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budou za univerzitu podány (4 + 1). Administruje OPP RUK. Prod. L. 

Skrbek se dotáže doc. P. Svobody, zda je ochoten se i nadále starat za MFF 

UK o záležitosti spojené s CRP. 

ix) Volba předsedy České komise rektorů – komentář JM. 

x) Novela zákona o DPH. 

xi) Na RUK probíhá personální audit. 

 

b) Nový prorektor pro vnější vztahy UK prof. M. Bárta se představil RKR, 

v nejbližší době bude připravovat univerzitní účast na výstavě EXPO v Dubaji.  

 

c) Prezident republiky jmenoval 63 nových univerzitních profesorů, je mezi nimi 

Tomáš Skopal z MFF UK.  

 

d) KD vzalo na vědomí informaci o závěrech porady proděkanů, kterou svolal pror. 

J. Škrha (4EU – tuto informaci doplnil děkan; smlouva o programu Erasmus na 

úrovni UK; systém univerzitních post-docs bude pokračovat; program 

internacionalizace/Point 2011 fakulta příliš nevyužívá; úsilí FF UK rozšířit 

smlouvu s Brown university).  

 

e) Doc. C. Brom, člen AS UK, poslal dne 18. 6. 2019 kolegiu děkana a fakultnímu 

senátu pro informaci odpovědi na otázky, které položil před červnovým 

zasedáním AS UK panu rektorovi a dalším členům vedení univerzity. Jedna z nich 

se vztahovala k vnitřnímu hodnocení VaV na UK a jej provázejícímu 

komunikačnímu šumu. 

 

f) Byla vypsána soutěž na projekty ERC.CZ, T: 30. 7. 2019, více na webu: 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz  

 

Prod. M. Rokyta 

g) Kolegium opět diskutovalo o ne/kvalitě práce OVZS, ať již v obecné rovině nebo 

v souvislosti s konkrétními chybami. Prod. J. Sgall konstatoval, že ani přes 

opakované urgence a popisy chyb OVZS stále nedodalo v požadovaném formátu 

účetní doklad pro převod kofinancovaní grantů informatické sekce. Prod. J. Trlifaj 

uvedl, že oddělení je personálně poddimenzované, a informoval o výsledku 

poptávky po další pracovní síle. Tajemník fakulty sdělil, že na pokyn KD učinil 

minulý pátek vůči vedoucí oddělení formální kroky spočívající v popsání hlavních 

výtek k práci OVZS včetně lhůty pro zlepšení fungování oddělení. 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Studentské fakultní granty (SFG): podklady a návrh komise pro studentské granty 

dostalo kolegium elektronicky. Některé navrhovatele ještě požádá prod. F. 

Chmelík o doplnění jejich návrhu. KD souhlasilo s vyplacením zálohy ve výši 

4000,- Kč, jak to komise pro SFG doporučila.   

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257899&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342080
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz
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Stalo se po KD: hodnocení návrhů SFG bylo ukončeno. Ze 4 doplňovaných 

návrhů SFG byly 2 akceptovány a 2 zamítnuty pro překryv náplně s náplní 

závěrečné práce. 

 

b) Letní škola informatiky: prod. F. Chmelík zmínil přetrvávající problémy 

v komunikaci s organizátory akce, záležitost bude řešit s dr. L. Forstovou. Podle 

sdělení prod. J. Sgalla byla smlouva s Českou informatickou společností o konání 

letní školy uzavřena na přelomu května a června tohoto roku.  

 

Prod. V. Kuboň 

c) Akreditace navazujících magisterských programů: MFF UK získala akreditaci na 

deset let, s výjimkou programu Finanční a pojistná matematika a učitelských 

kombinací – zde byla udělena akreditace jen na pět let. PřF UK projevila zájem 

o to, aby s ní MFF UK spolupracovala i v jiných kombinacích učitelství než 

v kombinaci s Matematikou, a sice v kombinacích Chemie – Fyzika, Biologie – 

Fyzika. Takové rozšíření učitelského studia by v budoucnu jistě bylo cestou 

správným směrem, a proto prod. V. Kuboň svolá schůzku a přizve k ní prod. V. 

Baumruka. Prod. V. Kuboň se dále dotkl otázky spolupráce MFF UK s FF UK při 

zajišťování společných učitelských kombinací (na které z fakult budou studenti 

evidování, na to zatím nedostal odpověď). 

 

d) Prod. V. Kuboň zjistí detaily nového modulu v SIS sloužícího pro elektronické 

zpracování státní zkoušky v doktorském studiu (povinnost členů komise hlasovat 

vs. Ústavem výpočetní techniky UK nastavené další zaškrtávací políčko 

o konkrétním hlasování, ačkoliv jednání komise je uzavřené).  

 

e) Výsledky přijímacích zkoušek resp. řešení jednotlivých příkladů – statistiky dr. 

M. Mareše poslal prod. V. Kuboň celému kolegiu děkana. Poměrně dost studentů 

dosáhlo při řešení příkladů hraničního počtu bodů (mezi 38 a 40 body), což 

ukazuje, že příklady nejsou vytvořené právě ideálně.   

 

Prod. J. Sgall 

f) Vyskytly se případy nekvalitních posudků závěrečných prací, a proto děkan 

požádal prod. V. Kuboně, aby vyšetřil konkrétní případy a s výsledem pak 

seznámil proděkana pro informatickou sekci. Dále požádal, aby prod. F. Chmelík: 

i) nechal zkontrolovat 2  % posudků náhodně vybraných referentkou STUD, a ii) 

předal odd. PSíK požadavek na technickou úpravu v SIS, spočívající v tom, že 

autor posudku může vidět posudek dalšího oponenta teprve poté, kdy do systému 

vloží ten svůj.  

Stalo se po KD: V SIS bylo nastaveno časové omezení, kdy školitel a oponent 

mohou vidět další posudky nejdříve 7 dní před obhajobou. 

  

g) Informatická sekce navrhuje, aby u závěrečných prací byly do SIS nahrávány 

i postery, případně prezentace (oboje v pdf), bakalářských prací (softwarového 

typu), ovšem nepovinně. Do doby implementace nového typu souboru v SIS by 

mohly být takové soubory vkládány na místo anotace. V diskusi upozornil prod. 

F. Chmelík, že prezentace by se mohly stát zcizitelnými, a KD se přiklonilo 

k názoru prezentace do SIS raději nevkládat. Proděkani sekcí M a F se k návrhu 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257899&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342080
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sekce I nepřipojili, ale obecně neměli námitky proti vkládání posterů. Děkan 

požádal sekční proděkany, aby zjistili mínění garantů na vkládání posterů 

a prezentací do SIS, a jestliže by tito shledali navržený postup jako 

užitečný/žádoucí, tak jednat o technické realizaci. 

Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta zjistil názory garantů a vedoucích pracovišť 

sekce M a shrnul je v tom smyslu, že možnost nahrávat do SIS prezentace (postery 

v této souvislosti sekce M nepoužívá) za matematickou sekci nepodporuje. Prod. J. 

Sgall uvedl, že v informatické sekci budou postery do SIS vkládány. 

 

h) Honorování studentů za dozorování při přijímacích zkouškách a při bakalářských 

státních zkouškách: prod. J. Sgall navrhl, aby odměny za uvedené aktivity měly 

stejnou výši, v jaké jsou vypláceny studentským službám v počítačových 

laboratořích. Prod. F. Chmelík připomněl, že bakalářské státní zkoušky mají 

písemnou podobu jen v informatické sekci. KD souhlasilo s tím, že za dozor při 

přijímacích zkouškách bude studentům náležet mimořádné stipendium 

z centrálních zdrojů, a sice jednorázová částka 500,- Kč. Odměny za dozor při Bc. 

zkouškách v informatické sekci bude hradit informatická sekce. 

 

i) Seznam zájemců o přijetí do doktorského studia ukazuje početní nárůst oproti 

loňsku o více než 20. Přibylo zahraničních uchazečů.   

 

j) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty, doplněnou prod. F. Chmelíkem, 

která se týkala drobných problémů uchazečů o přijetí do doktorského studia při 

zkoušce z angličtiny (jeden adept dosáhl při přijímací zkoušce z AJ velmi 

hraničního výsledku, čtyři další - ve všech případech zahraniční uchazeči - 

neprošli vůbec.)   

 

Děkan 

k) Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních 

programů: podpisem dohody ze strany ředitele Ústavu struktury a mechaniky 

hornin AV ČR dne 24. 6. 2019 jsou uzavřené dohody mezi MFF UK a vybranými 

ústavy Akademie věd kompletní.   

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Tajemník a vedoucí hospodářského oddělení vedou jednání se společností 

Edenred (dodavatel stravenek pro MFF UK), s cílem získat pro fakultu lepší 

finanční podmínky. 

 

b) Na letošní plavbu Jaderného parníku (akce FJFI ČVUT) se z MFF UK přihlásilo 

celkem šest účastníků. 

 

c) Informace z porady tajemníků 

i) Průběh veřejných zakázek na ekonomický systém UK, na dodávky plynu 

a elektrické energie a na služby mobilního operátora: v případě zakázky na 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257899&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342080


KD MFF UK dne 24. 6. 2019 

Čj. UKMFF/257899/2019 
 
 
 

5 

 

ekonomický systém zrušil ÚOHS blokaci a UK může pokračovat ve výběru 

nejvýhodnější nabídky (nabídky jsou dvě). Byly vysoutěženy dodávky 

plynu a elektrické energie, veřejná zakázka na výběr služeb mobilního 

operátora běží. 

ii) Otázka dalšího využití zařízení UK ve správě ÚJOP v Zahrádkách u České 

Lípy (rekonstrukce, prodej, …?). Na UK se o tom vedou diskuse na úrovni 

děkanů a tajemníků fakult. 

iii) Ke dni 31. 5. 2019 skončil ve funkci vedoucího ekonomického odboru UK 

Dr. P. Šimůnek, novým vedoucím se stal Ing. Roman Karaš. 

 

d) Nahrávání přednášek: v zimním semestru akad. roku 2019/2020 budou 

zaznamenány následující přednášky: 

- matematika: NMAG301 Komutativní okruhy (vyuč. V. Kala) 

- informatika: NPFL122 Hluboké zpětnovazební učení (vyuč. M. Straka). 

 

e) Knihovna: dva vypůjčitelé nevrátili velké množství knih (147 titulů) půjčených 

v Knihovně MFF UK a také v knihovně ÚČJF na MFF UK. Knihy se dostaly 

do bazaru a odtud přišlo na fakultu upozornění. Případ řeší Policie ČR, knihy jsou 

zablokovány.  

 

Prod. V. Baumruk 

f) Kolegium schválilo zapůjčení prostor na mzn. konferenci, kterou MFF UK 

spolupořádá ve dnech 21. až 23. 8. 2019, za poloviční nájemné.   

 

Děkan 

g) KD vzalo na vědomí informaci o tom, že FHS UK zřejmě požádá, s vědomím 

kvestorky UK, v rámci univerzity o půjčku na dostavbu areálu Menza 17. 

listopadu. Kolegium nemělo proti finanční výpomoci ze strany MFF UK námitky.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba nového pavilonu v Troji: členové KD navštívili před zasedáním 

staveniště, poté vyslechli podrobnou situační zprávu. Prod. L. Skrbek se dne 18. 6. 

2019 osobně zúčastnil jednání Ekonomické komise AS UK, následující pátek pak 

AS UK schválil návrhy, které fakulta ve spojitosti se stavbou předložila. Otevřena 

zůstává změna v investičním záměru. KD diskutovalo o využití budoucích 

poslucháren: v prvním patře pavilonu jich vznikne celkem 8, z toho 4 počítačové 

po 20 místech/počítačích a 4 další po 20 místech/bez počítačů; velká posluchárna 

proponovaná přes dvě patra by měla sloužit pro velké přednášky z M, F a I. 

 

b) KD vzalo na vědomí informaci, že opláštění budovy OP a TL v trojském areálu 

není v plánu investičních akcí programového financování rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny Univerzity Karlovy (období let 2012-2027). 

 

Tajemník 

c) Veřejné zakázky na akce správy budov MFF UK 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257899&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342080
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i) Byly vypsány čtyři veřejné zakázky, a sice na menší stavební akce. Ve 

všech případech bylo obesláno pět dodavatelů, na tři zakázky nepřišla ani 

jedna nabídka. 

ii) Na rekonstrukci výtahu v karlínské budově přišla jedna nabídka, ale firma 

požaduje výrazné změny v dodavatelské smlouvě; podle právního názoru by 

to bylo pro MFF UK značně nevýhodné; děkan doporučil se tímto názorem 

řídit.  

iii) Veřejná zakázka na zhotovení projektu na půdní vestavbu v budově Ke 

Karlovu 3 proběhne v posledním červnovém týdnu t. r.  

 

Doc. C. Matyska 

d) Projekt HR Award II: návrh mělo připravit a podat CPPT, ale oficiální informací, 

zda se tak stalo, doc. C. Matyska nedisponuje ani nedostal od ředitelky CPPT 

Mgr. H. Kosové odpověď na svůj dotaz ohledně míst skautů. MFF UK 

předpokládala, že z projektu bude financována pozice senior skautky, kterou 

momentálně zastává Ing. B. Joudalová, MBA.  

Stalo se po KD: Ing. B. Joudalová se zúčastnila dne 25. 6. 2019 schůzky, na které 

zástupce ředitelky CPPT Mgr. J. Valach oznámil, že přes potíže s podáním 

projektu (pro technické problémy systému se nepodařilo projekt podat včas, ale 

na základě odvolání ministerstvo projekt dodatečně akceptovalo) je vše na dobré 

cestě a koncem září by měl být znám výsledek. Podle jeho sdělení budou 

v průběhu léta pracovníci CPPT kontaktovat jednotlivé fakulty a informovat je 

o nastavení úvazků skautů.  

 

e) Pokračování projektů OP VVV - výzkumné infrastruktury: termín pro podávání 

návrhů vyprší dne 28. 6. 2019 ve 14:00 hodin. Fakulta podává návrh na 

pokračování projektu Lindat a projektu prof. V. Matolína; Fermilab podá FZÚ 

AV ČR, v případě projektu FAIR je MFF UK rovněž partnerem.   

 

f) Hodnocení pre-screeningu strategických projektů: jde o celkem 47 projektových 

záměrů, konečné výsledky hodnocení by měly být známé koncem roku. MFF UK 

podává jeden projekt s FZÚ AV ČR a jeden projekt v rámci rozsáhlého konsorcia. 

Informaci doc. C. Matysky doplnil děkan: dva projekty už jsou vyřazené, jedním 

z nich je projekt zaměřený na umělou inteligenci (referovala o tom JM na RKR).  

 

g) Mapování absorpční kapacity pro plánovanou výzvu č. 02_18_053 „Mezinárodní 

mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných 

organizací“: zveřejnění výzvy se očekává na podzim 2019, ale již nyní se fakulta 

má vyjádřit ke svým možnostem v rámci šesti druhů mobilit, a sice formou 

vyplněného dotazníku pro RUK. Podobně jako minule, fakulta by výzvu využila 

pro přijímání post-docs (12 pracovníků typicky na dobu jednoho roku, s možnou 

flexibilitou časového období). Vyplněný dotazník doc. C. Matyska pošle kolegiu 

děkana k připomínkám tak, aby výsledek mohl v určené lhůtě postoupit na RUK.  

 

Doc. P. Hnětynka 

h) Nový fakultní web - zlepšení: od minulého týdne obslouží jedna instalace více 

domén. Pracoviště KAM a IÚUK už mají (neveřejně) založené podstromy.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257899&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342080
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Prod. M. Vlach 

i) Během letních měsíců zřejmě dospějí k podpisu nové smlouvy uzavírané v rámci 

Partnerského programu fakulty.  

 

j) Smlouva se společností Google: po téměř rok trvajících jednáních firma sdělila, že 

smlouva musí být sepsána podle vzoru zavedeného ve firmě. Dokument tím 

nabude na rozsahu, kvůli podrobně pojatým obecným podmínkám. Prod. M. 

Vlach a Ing. B. Joudalová se smlouvě budou, s ohledem na momentálně 

urgentnější záležitosti, věnovat později. Google předpokládá účinnost smlouvy od 

1. 10. 2019.  

 

 

 

5. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Statut Ceny pro učitele fyziky a informatiky: KD vzalo na vědomí informaci 

o jednání, které měl dne 19. 6. 2019 prod. M. Vlach se zástupci JČMF, FPS, ČFS 

a s reprezentanty společností Česká hlava, Elixír do škol a Planetum. Znění statutu 

akceptované všemi zúčastněnými stranami pošle prod. M. Vlach do konce 

července tohoto roku. 

 

b) Výročí 17. listopadu 1989: děkan MFF UK bude pravděpodobně vyzván ke krátké 

promluvě na univerzitních oslavách.  

 

c) RUK naplánoval na letošní období měsíců září až prosinec množství propagačních 

akcí. Pracovní kapacita fakultního OPMK se blíží vyčerpání. 

 

Děkan 

d) Soutěž na vytvoření uměleckého díla k novému pavilonu v Troji: děkan 

informoval o reakci předběžně oslovených uměleckých škol, ze kterých 

vyplynulo, že oficiálně bude osloveno celkem 7 škol, a o sestavování poroty.  

 

 

 

6. RŮZNÉ 

 

a) Návrh Strategického záměru UK pro období 2021-2025: připomínky lze na RUK 

poslat do 30. 6. 2019.  

Stalo se po KD: Připomínky za vedení fakulty formuloval děkan, vycházel přitom 

hlavně z námětů od proděkanů M. Vlacha a J. Trlifaje.  

 

b) KD vzalo s potěšením na vědomí informaci prod. J. Sgalla, že skupina RNDr. 

Davida Obdržálka, Ph.D., získala - už podruhé - na Maker Faire Prague cenu za 

aktivity v popularizaci robotiky, hlavně za celoroční projekty jako jsou Robotický 

den, Robodoupě, Arduino den, workshopy, soutěže atd. (na uvedených projektech 

se podílejí Matfyz, Spolek Robonika a Hobbyrobot.cz).  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257899&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342080


KD MFF UK dne 24. 6. 2019 

Čj. UKMFF/257899/2019 
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c) Výroční zpráva MFF UK za rok 2018 je na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/vyrocni-zpravy/vz2018.pdf 

 

 

Zasedání skončilo v 15:50 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257899&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342080
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska/vyrocni-zpravy/vz2018.pdf

