
 

 

Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 2. října 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk (do 11:00 hodin), P. Hnětynka (od 10:00 hodin), F. Chmelík, J. 

Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. 

Skrbek, M. Vlach 

 

Omluven: P. Kolman 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin. 

 

Informaci o podstatných závěrech RKR konaného 30. 9. 2019 poslal děkan celému kolegiu 

hned po jednání RKR.  

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Novinky v agendě habilitací a řízení ke jmenování profesorem: zaměstnanci fakult 

absolvovali dne 1. 10. 2019 na RUK školení, vedl je MUDr. Josef Fontana, člen 

KR a člen NAÚ. Od 1. října 2019 je účinné Opatření rektora č. 35/2019, 

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování 

profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící 

komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy, 

viz: 

  https://cuni.cz/UK-9992.html 

Ve stanovisku habilitační komise je předepsán bod „kontrola originality a 

vyhodnocení“. Skutečnost, že systém Turnitin při testovací simulaci na MFF UK 

vykazoval velmi problematický výsledek, neměla na znění citovaného výnosu 

vliv. OVZS připravilo nové znění dopisů pro předsedy habilitačních komisí. RUK 

přislíbil poskytnout fakultám metodický pokyn k proceduře jmenovacího řízení, 

podle ústní informace pokyn nezávazný.  

Od 1. října 2019 platí také Opatření rektora č. 15/2019, Porovnávání textů 

závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a 

mezinárodních databázích prací, viz: 

https://cuni.cz/UK-9749.html 

 

b) Akreditace habilitačního oboru zaměřeného na historii a didaktiku matematiky 

a fyziky: prod. J. Trlifaj reagoval na dotaz prod. M. Vlacha sdělením, že MFF UK 

čeká na stanovisko Národního akreditačního úřadu (dále NAÚ) k žádosti fakulty 

o akreditaci oboru didaktika a historie matematiky a informatiky, odeslané 

v dubnu 2019. Počátkem srpna se NAÚ cestou RUK dotazoval, zda MFF UK 

nemá námitky proti složení hodnoticí komise; fakulta obratem odpověděla, že 

nemá. Podle nedávné informace z RUK není známo, kdy stanovisko NAÚ dorazí. 

NAÚ v současné době nemá předsedu (prof. Labík ke dni 30. 4. 2019 na tuto 

funkci rezignoval). Teprve v návaznosti na výsledek své žádosti fakulta učiní další 

kroky stran získání akreditace habilitačního oboru v didaktických 

oborech/didaktice fyziky.  

https://cuni.cz/UK-9992.html
https://cuni.cz/UK-9749.html
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c) Projekt HR Award II 

i) Relokační centrum bude vytvořeno, byť by UK nezískala projekt OP VVV 

(to bude známo počátkem roku 2020); už je vytipována místnost 

v Celetné 13 a vytvořen pracovní název centra. Diskutabilní je anglické 

znění názvu (staff welcome centre), výraz staff totiž v angličtině obvykle 

označuje neakademické pracovníky.  

ii) Od 1. 1. 2020 bude platit nový Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy 

(vztahuje se na obsazování pracovních míst akademických pracovníků, 

i dalších pracovních a funkčních míst na univerzitě). 

iii) Připravuje se kariérní řád univerzity, zatím zvolna, momentálně se probírá 

otázka počtu administrativních pracovníků, které bude potřeba na RUK 

v této souvislosti přijmout. Minimální požadavky, kladené v návrhu na 

vědecko-pedagogické pracovníky, samy o sobě nestačí, je nutné doplnit je 

o žádoucí profily. Tvůrci návrhu s tímto názorem souhlasí, kvitovali proto 

Profil odborného asistenta, docenta a profesora na MFF UK v oblasti vědy, 

výuky a služby akademické obci schválený v r. 2018 vědeckou radou MFF 

UK. 

iv) Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu informace, které získal z titulu člena komise 

pro HR Award: připravuje se Příručka pro zaměstnance UK a byl spuštěn 

Jednotný vzdělávací portál. Případné připomínky lze prod. J. Trlifajovi 

poslat do 14. 10. 2019, aby je mohl uplatnit na RUK v termínu 15. 10. 2019.  

Stalo se po KD: podrobné připomínky poslal v termínu prod. M. Vlach, dne 

15. 10. 2019 byly po stylistické úpravě předány RUK 

 

d) Návrhy na cenu Františka Běhounka: za fakultu předloženy dva návrhy, 

nominováni byli prof. Jan Hajič a doc. Jana Kalbáčová Vejpravová. 

 

e) Připomenutí 140. výročí narození prof. F. Závišky: oslavy koordinuje Knihovna 

MFF UK, slavnostní setkání se uskuteční 18. 11. 2019 od 16 hodin, účast přislíbil 

také prasynovec profesora Závišky. Děkana zastoupí a setkání jménem vedení 

fakulty zahájí prod. V. Baumruk. Knihovní rada na svém zasedání dne 27. 9. 2019 

doporučila vedoucímu Knihovny MFF UK, aby pamětní medaile, vyrobené při 

příležitosti 140. jubilea, byly při této příležitosti uděleny v malém počtu a jen za 

výrazné zásluhy o knihovnu MFF UK. (Bylo vyraženo celkem 140 medailí, letos 

nevyužité lze postupně s rozvahou využívat dále, až do 150. výročí.)  

 

f) Návrh řešení postupu přípravy a realizace celouniverzitního projektu do výzvy OP 

VVV Zvyšování kvality interních grantových schémat („Igráček“) – materiál 

předložil RKR dne 30. 9. 2019 pror. J. Hála, včetně předfinancování projektu 

z vlastních zdrojů UK (formou vratné půjčky). Rozšířené kolegium rektora 

doporučilo návrh předložit Akademickému senátu UK. Rozhodnutí o financování 

z OP VVV bude známé teprve koncem roku 2020, ale univerzita projekt zahájí už 

v lednu 2020. Děkan jako účastník jednání RKR záležitost komentoval v tom 

smyslu, že ačkoliv byla výzva zřejmě zamýšlena především pro školy, které 

nemají vlastní grantovou agenturu pro studenty, vedení univerzity našlo způsob, 

jak této výzvy využít k zavedení grantového programu nového typu. Hlavní rozdíl 

Igráčku oproti GAUK má spočívat v podpoře dlouhodobého výjezdu doktorandů 

do zahraničí a získání mezinárodních zkušeností. Grantová agentura UK 

podporuje výjezdy krátkodobé. Doc. C. Matyska informoval, že 2. 10. 2019 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
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probíhá ohledně výzvy OP VVV školení na MŠMT, účastní se ho Mgr. J. 

Baťková z RUK. Prod. J. Trlifaj se v této souvislosti zúčastní porady proděkanů 

svolané pror. J. Konvalinkou na 5. 11. 2019.  

 

g) Celostátního hodnocení vědy M17+: fakulta cestou RUK obdržela hodnocení 

27 kvalitních výsledků ležících mimo scientometrii, které vybrala před dvěma 

lety. Hodnocení budí rozpaky (na škále od 1 do 5 jsou výsledky hodnoceny často 

hodnotou 2 a v některých případech i 3). Zjevně byly výsledky hodnoceny tak, 

jakoby šlo o excelentní publikace v rámci scientometrie. Podle Mgr. J. Kuči je 

výsledek fakulty ještě slušný.  

 

h) Komise J. W. Fulbrighta požádala, aby fakulta uvolnila příslušnou částku na 

přicestování prof. Shenka do Prahy (bude působit v informatické sekci). Finance 

byly uvolněny, částka zhruba 15,5 tis. USD šla na vrub prostředků z tzv. 

Ukazatele D.  

 

i) Spolupráce s Brown university: UK podepisuje nové memorandum o kooperaci, 

za MFF UK participují dr. T. Mančal a doc. V. Kučera. 

 

j) ERC Consolidator granty: dva z fakultních žadatelů - doc. Z. Dvořák a doc. C. 

Brom - postoupili do dalšího kola. Prof. Z. Strakoš při této příležitosti potvrdil 

svou ochotu býti nápomocen žadatelům při sepisování projektů, ovšem za 

předpokladu, že se o jejich úmyslu podat ERC grant včas doví. Podle jeho mínění 

vrhá na fakultu větší stín podávání nekvalitních projektů, než když se nepodá 

žádný grant. Prof. Z. Strakoš by rád navštívil zasedání kolegia děkana, kvůli 

silnější podpoře svých snah. 

 

k) Ing. Z. Hocková pracuje na anglickém webu OVZS, dosavadní výsledek by ráda 

promítla kolegiu děkana. Do konce října by mohla být hotová první verze stránek, 

pak by mohl být ponechán asi měsíc času na připomínky. Prod. M. Rokyta 

upozornil, že např. stránka o metodické pomoci žadatelům ERC je pouze 

v češtině.   

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Akademický senát fakulty souhlasil s ponecháním limitů pro prospěchový průměr, 

sloužící ke stanovení nároku na prospěchové stipendium, a s prospěchovými 

stipendii ve stávající výši – směrnice děkana č. 13 a č. 14/2018 není tedy třeba 

novelizovat. 

 

b) Cena děkana za nejlepší bakalářskou a magisterskou práci – řídí se děkanovou 

směrnicí č. 2 z roku 2014, v termínu do 30. 9. 2019 bylo podáno 18 návrhů, 

přičemž jsou obsazeny všechny kategorie. Seznam návrhů poslal prod. F. Chmelík 

e-mailem celému kolegiu. Podklady pro jednání komise budou připraveny do 

dvou týdnů. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
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c) Slavnostní ceremoniály v Karolinu 

i) Doktorské promoce v pátek 13. 12. 2019, ve 12:00 hodin (F) a ve 13:30 

hodin (I, M, zbytek F): děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.  

ii) Magisterské promoce 5. a 6. 12. 2019: zúčastní se osobně děkan, po oba 

dny.   

 

d) KD vzalo na vědomí, že s účinností od 1. 10. 2019 vyšlo Opatření rektora 

č. 34/2019, Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, 

dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k 

diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky. Změnu představuje např. bod 5., 

který říká, že tituly z předchozího vzdělání se na vysokoškolském diplomu 

neuvádějí. 

Celé znění výnosu je na univerzitním webu, viz: 

https://cuni.cz/UK-9990.html 

 

Prod. V. Kuboň 

e) Podmínky pro přijímání do doktorského studia – návrh v české a anglické 

jazykové mutaci poslal prod. V. Kuboň e-mailem dne 1. 10. 2019. Na zasedání 

návrh komentoval. Shrnul výsledek diskusí s RUK, bude konzultovat s RUK ještě 

možnost, aby anglický jazyk byl součástí ISP těch doktorandů, kteří nesložili z AJ 

přijímací zkoušku. Návrh, který kolegiu prod. V. Kuboň poslal, neobsahoval 

podnět prof. J. Málka, aby přijímací zkouška mohla být provedena distančně, 

např. via Skype; právník Mgr. P. Chráska se k této možnosti stavěl rezervovaně, 

zejména proto, že by se na takovouto zkoušku musely vztahovat všechny 

podmínky definované v Řádu přijímacího řízení UK, zejména v jeho čl. 6 odst. 2 

(kontrola totožnosti, konání na vhodném místě, zabránění využívání 

nepovolených pomůcek apod.). 

Prod. M. Rokyta připomněl podmínky pro odpuštění přijímací zkoušky obsažené 

v univerzitním předpisu, umožňující přijímací zkoušku prominout, jestliže student 

jakýmkoliv jiným způsobem prokáže svou schopnost studium absolvovat. KD se 

klonilo k názoru tuto možnost využívat. Prod. V. Kuboň návrh podmínek pro 

přijímání do doktorského studia dopracuje ve smyslu diskuse. T: do týdne. 

 

f) Hodnocení doktorandů: nastal čas vhodný k tomu, aby předsedové „starých“ 

RDSO provedli hodnocení doktorandů; prod. V. Kuboň jim tento úkol připomene 

cestou garantů/sekčních proděkanů a vyzve je, aby postupovali s náležitou 

důkladností a přísností. Poté provede kontrolu hodnocení těch doktorandů, kteří 

studují pět let a déle. Podle názoru JM si takoví studenti zaslouží ohodnocení 

vyjádřené písmenem „A“ jen zcela výjimečně, zejména pokud nemají ani jedinou 

publikaci. Vše má být hotovo do konce října 2019. Prod. M. Rokyta vyslovil 

ochotu poslat v rámci matematické sekce „pastýřský list“ k popsané povinnosti.  

 

g) Jednání s FF UK ohledně učitelských kombinací dospělo do bodu, kdy jsou 

známy programy, které bude otevírat FF UK; MFF UK by ráda otevřela společné 

kombinace se živými jazyky (němčinou, angličtinou, francouzštinou, 

španělštinou), protože o ty byl v minulosti u studentů zájem. Problém působí, že 

FF UK neotevírá navazující magisterský program AJ, v důsledku čehož současní 

studenti kombinace matematiky s angličtinou nebudou mít po dokončení svých 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
https://cuni.cz/UK-9990.html
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bakalářských studií kde navázat studiem obdobné kombinace v navazujícím 

magisterském studiu. 

 

Prod. M. Rokyta sdělil, že požádal Dr. Zdeňka Halase z KDM, aby koordinoval 

učitelská studia kombinací MFF UK a FF UK; bude mu za tuto práci vyplácet 

příplatek podobný příplatku garanta.  

 

h) Při kontrole plnění studijních povinností na konci akademického roku vyvstal 

v případě dvou studentů studujících v anglicky vyučovaných programech 

problém, vyplývající z pravidla o minimálním počtu kreditů. Studující v angličtině 

nemohou studium přerušit, a tak vzrůstá počet kreditů, které musejí pro postup do 

4. ročníku získat. Prod. V. Kuboň by konkrétní situaci řešil výjimkou a obecně 

změnou Pravidel pro organizaci studia na MFF UK. Jiného názoru je doc. P. 

Kolman. Kolegium se seznámilo také s jeho stanoviskem, jak je poslal e-mailem 

prod. V. Kuboňovi. Děkan požádal prod. V. Kuboně, aby vypracoval návrh na 

změnu vnitřního předpisu a poslal ho celému KD k diskusi. Osobní účast doc. P. 

Kolmana při této diskusi by byla velmi žádoucí. Diskuse pak ukáže, zda vedení 

fakulty předloží návrh na změnu předpisu Akademickému senátu MFF UK, nebo 

od toho upustí.  

 

Prod. M. Vlach 

i) V návaznosti na reportáž děkana z RKR se prod. M. Vlach zeptal na smysl údajů 

o počtu zapsaných studentů, prezentovaných JM na RKR dne 30. 9. 2019, tzn. 

v době, kdy na MFF UK ještě probíhá zápis ke studiu, včetně doktorského studia. 

Uváděná čísla tím byla zkreslená, na což ovšem upozornila i JM na RKR, když 

byla fakulta jmenována mezi čtyřmi fakultami, které počtem zapsaných studentů 

klesly pod 90 % loňského stavu. Podle děkana usiluje vedení univerzity 

o prosazení dřívějšího termínu pro zápis ke studiu, než je podzimní termín.  

 

j) Informační den UK se bude konat v sobotu 23. 11. 2019 v areálu Albertov. 

Kontaktní osobou za MFF UK bude dr. N. Žaludová (OPMK), zúčastní se prod. F. 

Chmelík, pracovnice studijního oddělení a zástupci SKAS. 

 

k) Den otevřených dveří 

i) KD schválilo výnos k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF 

UK 2019. 

Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 6/2019, viz: 

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

smernice-dekana/prikaz-dekana-c-6-2019 

ii) Děkan se v rámci DOD zúčastní slavnostního předání cen udělených Nadací 

RSJ. 

iii) Během programu DOD dojde k podpisu dodatků ke smlouvám s řediteli tzv. 

Fakultních škol (zajišťuje dr. D. Mandíková). 

iv) Prod. M. Vlach informoval o eminentním zájmu Gymnázia Opatov stát se 

Fakultní školou. Prod. M. Vlach požádá dr. D. Mandíkovou, aby předložila 

věc k posouzení Pracovní skupině pro Fakultní školy MFF UK. 

v) Prod. V. Kuboň požádal proděkany M. Rokytu a V. Baumruka, aby mu 

poskytli informace o úspěších studentů fakulty ze sekcí M a F – rád by je 

v rámci DOD prezentoval. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-6-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-6-2019
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l) Konference Absolventi vysokých škol v České republice - mezinárodní, národní 

a institucionální perspektiva si klade za cíl diskusi o výsledcích šetření mezi 

absolventy vysokých škol v České republice. Dne 22. 10. 2019 ji pořádá Centrum 

pro studium vysokého školství, v. v. i., ve spolupráci s UK, za finanční podpory 

MŠMT. Za MFF UK se konference zúčastní, po předchozí dohodě proděkanů M. 

Vlacha a F. Chmelíka s vedoucí OFSKP, dr. K. Houžvičková Šolcová.  

 

Prod. M. Rokyta 

m) KD vzalo na vědomí grafy a komentář prod. M. Rokyty k výsledkům 

dvanáctibodového testu ze středoškolské matematiky na Albeři a navazujícího 

Úvodního kurzu z matematiky. Celé znění zpráv o uvedených kurzech je na 

fakultním webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/dokumenty-kolegia-dekana 

 

Prod. J. Sgall 

n) Revize meziuniverzitních dohod: k dotazu prod. J. Sgalla sdělil děkan, že 

podstatné je sdělit rektorátu UK, o existenci kterých smluv má fakulta skutečný 

zájem.  

 

Děkan 

o) Pravidla pro organizaci studia na MFF UK – změna vnitřního předpisu fakulty je 

účinná od 1. října 2019, znění je na fakultním webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/predpisy 

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Po předchozím projednání v kolegiu děkana podepsal tajemník třístrannou 

smlouvu mezi Agenturou NKL, spolkem Matfyzák a MFF UK o pořádání plesu 

v paláci Žofín dne 5. 3. 2020. MFF UK zaplatí z titulu spolupořadatelství 

100.000,- Kč za pronájem sálů.  

 

b) Kolegium děkana projednalo a schválilo návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze 

dne 16. 3. 2018 s dodavatelskou firmou, vzešlou z řádného výběrového řízení, na 

výstavbu pavilonu MFF UK v Troji. Podle sdělení prod. L. Skrbka bude „nájezd“ 

provozu pavilonu postupný, s výukou v únoru 2020 se nepočítá; budova je plná 

nových technologií, nároky na zajištění jejího provozu se promítnou do rozpočtu 

děkanátu resp. SB.  

Proděkani L. Skrbek a M. Rokyta velmi pochválili práci vedoucího SB p. P. 

Michálka, první ze jmenovaných za činnost při výstavbě pavilonu, druhý za práci 

související s rekonstrukcí posluchárny K1. 

 

c) KD vzalo na vědomí, že vedoucím odboru výstavby RUK je od 1. října 2019 Ing. 

Petr Kostelecký.  

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/dokumenty-kolegia-dekana
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/predpisy
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d) Kolegium schválilo následující rozpočtové úpravy: 

 

Odkud Kam Částka 

 v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky Úprava bude 

provedena dne  

RUK 100-01/100PROV 205 975 neinvestice podpora programů * 4. 10. 2019 

RUK 300-01/300PROV 142 152 neinvestice podpora programů * 4. 10. 2019 

RUK 207-01/LCT 264 000 neinvestice mezinárodní studijní 

programy 

4. 10. 2019 

*podpora lékařských učitelských a malých programů 

 

e) Tajemník zaslal na útvary MFF UK informaci pro ty zaměstnance, kteří čerpají ze 

sociálního fondu příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění. Účelem 

požadovaného prohlášení je doložit oprávněnost čerpání příspěvků.  

 

f) Tajemník zahájil jednání s makléřskou firmou MARSH ve věci přípravy rozšíření 

pojistné smlouvy (uzavření dodatku ke stávající smlouvě) s Českou 

podnikatelskou pojišťovnou na pojištění pavilonu v Troji. 

 

g) Dne 5. 10. 2019 se ve vytipovaných prostorách v areálu Troja bude konat 

sportovní akce - lezení po vybraných vhodných stěnách, pořadatelem je Boulder 

projekt, z. s. Kolegium akci schválilo. 

 

h) Kolegium schválilo žádost hudebního uskupení Sebranka, aby soubor mohl každé 

úterý od 19:10 hodin v posluchárně S8 zkoušet na svá vystoupení.   

 

i) UK obdržela od MŠMT dotaci na posílení mzdové složky, MFF UK obdrží částku 

zhruba 3 mil. Kč (přesnou sumu se dovědí tajemníci fakult). Kolegium děkana 

schválilo, že finance budou rozděleny na jednotlivé sekce a na děkanát stejným 

metodickým postupem, jaký byl použit v letech 2017 a 2018. 

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) (Navazuje na RKR konané 30. 9. 2019). Nabídka profesionální pomoci při 

zřizování malých školek, dětských skupin apod.: děkan doporučil prod. L. 

Skrbkovi zjistit, v čem by nabízená pomoc spočívala a s kým o tom lze konkrétně 

jednat.  

 

b) Písmenné označení trojského pavilonu (souvisí s pasportizací budovy): zvítězilo 

„D“, pro návrh veřejně hlasovalo 7 z přítomných členů kolegia.  

 

c) KD vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o přípravě projektu na půdní 

vestavbu v budově Ke Karlovu 3.   

Stalo se po KD: Dne 7. 10. 2019 proběhla schůzka zástupců vedení MFF UK 

(proděkanů L. Skrbka a V. Baumruka, vedoucího SB P. Michálka) s firmou AP-

Studio (zastupoval ji Ing. Santolík). Bylo upřesněno a schváleno zadání projektu 

přestavby půdních prostor v budově KK3 za účelem získání stavebního povolení.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
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d) Rekonstrukce posluchárny K1 je hotová (drobné práce spočívající ve vyrovnání 

krabatícího se linolea a v dokončení vývodů pro kabely budou provedeny 

v blízkých dnech). Prod. M. Rokyta poděkoval všem, kteří se na zdárném 

dokončení rekonstrukce K1 aktivně podíleli. 

 

e) Rekonstrukce osobního výtahu v karlínské budově fakulty: výběrové řízení na 

dodavatele organizuje dr. M. Polický, prod. L. Skrbek očekává, že bude hotovo do 

konce ledna 2020, podle vyjádření Ing. D. Lankové lze uhradit letos stejně dobře 

jako v příštím kalendářním roce.  

 

f) Vedoucí OVZS Mgr. M. Menšíková se nastěhovala do nově adaptované místnosti 

ve druhém poschodí Ke Karlovu 3 (prostory uvolněné Katedrou geofyziky). 

 

g) Instalace elektronických klíčů v Troji a na Karlově je hotová (KFM uhradila 

náklady na ni ze svého rozpočtu).  

 

h) Úpravy prostor Knihovny MFF UK, konkrétně ochozu v malostranské budově: 

prod. L. Skrbek navrhl, po rozmluvě s Mgr. J. Kučou, věc zatím odložit a vyčkat 

na dobu, až bude dokončena stavba trojského pavilonu, protože v něm získá 

informatická sekce celé patro, vedle toho se připravuje půdní vestavba na 

Karlově. Prod. J. Sgall se naopak vyjádřil pro pokud možno bezodkladné řešení. 

Dislokace prostor v trojském pavilonu už je připravena, prostory obsazeny. Děkan 

připomněl, že ochoz na MS byl původně zamýšlen jako místo pro studenty, aby se 

měli kde scházet mimo výuku. Prod. J. Sgall má v úmyslu nechat adaptovat 

prostory, které v malostranské budově uvolní Knihovna MFF UK svým 

částečným přestěhováním do Troje, k novému využití informatickou sekcí, a to co 

nejdříve. Věc podrobně proberou proděkani L. Skrbek a J. Sgall. 

 

i) Výběrové řízení na vybavení nového pavilonu audiovizuální technikou vyhrála 

firma AV media. K dispozici zůstaly ještě určité prostředky na pořízení počítačů 

do pavilonu; i na tento nákup se vztahuje povinnost uspořádat výběrové řízení.  

 

Doc. C. Matyska 

j) Projekt „nábyteček“ by měl skončit v říjnu t. r. Podle odhadu dr. H. Nyklové 

fakulta patrně neupotřebí asi 1 mil. Kč, neboť se nepodaří včas koupit, co bylo 

v plánu. V takovém případě – protože jde o celouniverzitní projekt – by 

prostředky mohla využít PřF UK. Doc. C. Matyska požádal sekční proděkany, aby 

dali dr. H. Nyklové co nejrychleji vědět, pokud by připadli na pořízení vhodné 

investice zdůvodněné potřebami studentů, u které by ale nebylo nutné soutěžit 

dodavatele.  

 

k) KD vzalo na vědomí informaci o posílení kontroly přímých osobních výdajů v OP 

VVV. Příslušné depeše s instrukcemi posílá Mgr. J. Baťková, vedoucí odboru 

projektové podpory RUK. Jde o dokládání mzdových výdajů.  

 

l) Nové aktivity a další změny v připravované výzvě na mobilitu (očekávané 

vyhlášení v říjnu): 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
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 Aktivita č. 5: Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních 

výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem.  

 Aktivita č. 6: Hostování zahraničních technických a administrativních 

pracovníků působících v těchto organizacích v českých výzkumných 

organizacích (přenos know-how do českého prostředí).  

 Délka stáže/hostování technických a administrativních pracovníků (aktivity 

č. 5 a 6) musí být minimálně 2 dny a maximálně 3 měsíce.  

 Příjemce je povinen do 6 kalendářních měsíců od vydání právního aktu 

o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „právního aktu“) zahájit alespoň 

jednu z mobilit, tj. zahájit fyzickou realizaci projektu.  

 Délka čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka (aktivity č. 1 – 4) 

musí být v rozmezí minimálně 3 měsíců a maximálně 24 měsíců. 

 Výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference/semináře/ 

workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to v průměru 

minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců mobilit. 

 Podpora na jednotku mobility bude mírně nižší (dle kurzu Kč vůči euru). 

Doc. C. Matyska sdělí pror. J. Hálovi v odpovědi na jeho nedávný dotaz trvající 

zájem o přijetí postdocs na MFF UK a znovu sdělí, že kontaktními osobami za 

MFF UK jsou on jako koordinátor projektů OP VVV a RNDr. H. Nyklová. 

Rozdělení počtu pozic postdocs si dohodnou sekční proděkani podle situace 

a potřeb. Doc. C. Matyska jim k tomu poskytne potřebné údaje, jen co je bude 

znát.   

 

Doc. P. Hnětynka 

m) E-mailem ze dne 1. 10. 2019 sdělil Mgr. Jan Jindra, pověřenec pro ochranu 

osobních údajů UK, že pokud se MFF UK již nyní rozhodne k používání nástrojů, 

které jsou obsaženy v produktu Google for Edu (myšleno v jeho nelincencované -

freeware - verzi), on v tom nespatřuje z hlediska GDPR žádný zásadní problém. 

Zdůraznil ovšem, že musí být použit produkt Google for Edu. Doc. P. Hnětynka 

začne v těchto intencích činit potřebné kroky. 

 

n) Restrukturalizace IT na fakultě: KD vzalo na vědomí informaci o závěrech 

schůzky konané dne 27. 9. 2019. Jejími účastníky byli děkan, prod. M. Rokyta 

a doc. P. Hnětynka. Dohodnutý postup je založený na tom, aby zatím nebylo 

nutné zasahovat do znění Statutu MFF UK, protože to by znamenalo časově 

náročný proces pravděpodobně překračující funkční období stávajícího vedení 

fakulty.   

 

Prod. M. Vlach 

o) Albeřské ozvěny prodeje zboží vydaného v MatfyzPress: prodej byl svým 

finančním objemem rekordní, odhadem zhruba 30 tis. Kč vč. DPH. Poděkování 

patří Ing. M. Němcové z OPMK. 

 

p) Prodej zboží z MatfyzPress v prostorách UK Point (dříve IPSC RUK) je 

domluven.  FF UK uvažuje o zřízení prodejních prostor, kavárny a restaurace 

v Hybernské ulici (HYB4). 

 

q) Opatření ředitelky CPPT: vyjádření, které k návrhu dokumentů poslal za vedení 

fakulty prod. M. Vlach ředitelce CPPT dne 16. 9. 2019, dostalo celé kolegium. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
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KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o závěrech jednání s CPPT, 

kterého se kromě něj zúčastnil ještě doc. C. Matyska (nový projekt HR AWARD 

II, úvazky pro skauty, rušení míst pro „malé skauty“, ideové náměty CPPT např. 

na pořádání pravidelných schůzek vedení fakult s reprezentací CPPT apod.). MFF 

UK má v rámci příštího projektu přislíbeno 1,5 pracovního úvazku, půjde o 

zaměstnance fakulty; CPPT rovněž přislíbilo poskytovat fakultě právní služby.  

 

r) Centrální rozvojový plán IPSC RUK (gender, analýza situace): podle informace 

prod. M. Vlacha bude fakulta vyzvána k součinnosti, detaily zatím nejsou známy.  

 

s) Institucionální plány 2019: průběžné zprávy a výhled na další období vypracuje 

doc. P. Svoboda, RUK neměl námitky proti posunutí termínu odevzdání 

dokumentů, a sice s ohledem na zdravotní indispozici doc. P. Svobody.  

 

t) Partnerský program: KD vzalo na vědomí informaci o připravované spolupráci 

s komerčními firmami. Jednání o smlouvě jsou v různém stádiu.  

 

u) Děkan podepsal za fakultu dvě smlouvy s VÚPS, obě se týkají užitných vzorů 

fakultního piva. Podařilo se najít potenciálního výrobce, čeká se na business plán. 

 

v) Semináře na téma duševního vlastnictví se budou konat 13. 11. 2019 

v informatické sekci a 18. 11. 2019 v sekci fyzikální. Pořádá OFSKP MFF UK 

(a CPPT RUK). Ing. B. Joudalová rozešle informaci na pracoviště fakulty, v kopii 

sekčním proděkanům.   

 

w) Akce pro firemní partnery: obě jsou naplánované do Refektáře, 21. 10. 2019 

budou prezentována témata studentských prací (nabídka 15 firem), 11. 11. 2019 se 

v rámci Dne firem uskuteční setkání s partnery, kde bude fakulta prezentovat svou 

nabídku firmám.  

 

x) Charles Games a založení spin-off firmy (z MFF UK angažován dr. J. Gemrot); 

děkan udělil prod. M. Vlachovi mandát, aby v dané záležitosti nadále jednal za 

vedení MFF UK s reprezentací FF UK, CUIP i CPPT. Prod. M. Vlach už nyní 

vyjádřil o založení spin-off zájem. 

 

y) Prod. J. Sgall dostal čerstvou informaci o záměru, který má podobný ideový 

půdorys jako spin-off v předchozím bodě. Záměr je spojený s plánem magistrátu 

na revitalizaci tržnice a vytvořením kreativních dílen, bylo by možné ho rozvíjet 

v rámci prg.ai. 

 

z) Prod. J. Sgall poděkoval tajemníkovi fakulty a vedoucímu správy budov za to, že 

se s ním zúčastnili jednání s Davidem Skálou, radním pro dopravu, zahraniční 

vztahy, neinvestiční aktivity na území Pražské památkové rezervace (MČ 

Praha 1). Vjezd na Malostranské náměstí je zahrazen zamykatelnými sloupky, 

klíčky jsou k dispozici u sekretářky proděkana pro informatickou sekci P. 

Novotné a také ve vrátnici budovy. (Čip nebyl instalován, protože to by 

vyžadovalo stavební povolení.) Rekonstrukce Malostranského náměstí je v plánu 

MHMP na rok 2020. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
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5.     PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

pracovišť – vypsána jsou tato: 

 

i) Výběrové řízení na obsazení pracovního místa profesora v oboru 

informatika v IÚUK, termín pro podání přihlášek 15. 10. 2019, s podporou 

OP VVV:  

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

obsazeni-pracovniho-mista-profesora-v-oboru-informatika-v-

informatickem-ustavu-univerzity-karlovy 

ii) Vedoucí KJP, termín pro podání přihlášek 31. 10. 2019: 

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

rizeni/vedouci-katedry-jazykove-pripravy-termin-podani-prihlasek-31-10-

2019 

iii) Vedoucí KDF, termín pro podání přihlášek 31. 10. 2019: 

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

rizeni/vedouci-katedry-didaktiky-fyziky-termin-podani-prihlasek-31-10-

2019 

 

Sekční proděkani navrhnou děkanovi složení příslušných komisí tak, aby mohly 

být ustaveny před termínem pro podání přihlášek. 

 

b) Prod. J. Trlifaj by se rád vrátil k otázce poskytování tvůrčího volna pracovníkům 

fakulty vs. určování místa výkonu práce zaměstnance fakulty v zahraničí (praxe 

v sekcích ojedinělá, ale přesto užívaná).  

 

c) Projednání návrhů na prodloužení pracovních smluv odborných asistentů 

a akademických: sekční proděkani předloží návrhy tak, aby mohly být zařazeny 

na program listopadového zasedání vědecké rady fakulty.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Souhrnný článek o rotundě sv. Václava byl otištěn v Československém časopise 

pro fyziku, v prodeji např. na  

http://matfyzpress.cz/periodika/214-ceskoslovensky-casopis-pro-fyziku-4-

2019.html 

 

b) K vydání v nakladatelství MatfyzPress jsou připravené tyto publikace: Tenkrát 

v Listopadu (vyd. 11/2019), Harry Potter a věda (vyd. na vánoční trh 2019), 

Teorie velkého třesku a věda (vyd. snad rovněž na vánoční trh 2019). 

 

c) Oslavy 17. 11. 2019: na výstavu pořádanou univerzitou byly – na vyžádání – 

poskytnuty z MFF UK dvě fotografie; v plánu je velká tisková konference 

organizovaná rektorátem UK na 8. 11. 2019. Bude představena kniha Tenkrát 

v Listopadu. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-profesora-v-oboru-informatika-v-informatickem-ustavu-univerzity-karlovy
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-profesora-v-oboru-informatika-v-informatickem-ustavu-univerzity-karlovy
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-profesora-v-oboru-informatika-v-informatickem-ustavu-univerzity-karlovy
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-katedry-jazykove-pripravy-termin-podani-prihlasek-31-10-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-katedry-jazykove-pripravy-termin-podani-prihlasek-31-10-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-katedry-jazykove-pripravy-termin-podani-prihlasek-31-10-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-katedry-didaktiky-fyziky-termin-podani-prihlasek-31-10-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-katedry-didaktiky-fyziky-termin-podani-prihlasek-31-10-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-katedry-didaktiky-fyziky-termin-podani-prihlasek-31-10-2019
http://matfyzpress.cz/periodika/214-ceskoslovensky-casopis-pro-fyziku-4-2019.html
http://matfyzpress.cz/periodika/214-ceskoslovensky-casopis-pro-fyziku-4-2019.html
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d) Propagace série seminářů Lék, organizuje CPPT, viz: 

https://cppt.cuni.cz/CPPTN-404.html 

        Bylo umístěno na fakultní Facebook. 

 

e) Propagačně-výuková akce MiniErasmus (stejně jako loni) ze Slovenska, 

v jednání, za své si organizačně vzala dr. T. Bártlová (OPMK). 

 

f) Cena Albertus určená učitelům fyziky a informatiky: prod. M. Vlach kolegiu 

rozeslal návrh statutu ceny, připravuje termín slavnostního podpisu 

(pravděpodobně připadne na listopad). Návrh na složení poroty - bez titulů: 

Miroslava Černochová, Josef Hilský, Dalibor Dědek, Jiří Dolejší, Irena 

Dvořáková, Vladimír Kořen, Jan Kříž, Petr Kulhánek, Taťána Míková. Předání 

ceny předpokládá zařadit na konferenci Elixír do škol v Hradci Králové ve dnech 

22. – 24. 5. 2020. 

 

g) Noc vědců – celorepubliková akce, Matfyz se jí zúčastní na Právnické fakultě UK 

(odborně zajišťuje KFA) a na Přírodovědecké fakultě UK (odborně zajišťuje dr. 

T. Bártlová, dr. M. Žák, Vít Boček), více např. na: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/kalendar-akci/noc-vedcu-2019 

 

h) Dne 28. 9. 2019 byla návštěvám veřejnosti otevřena rotunda sv. Václava, pro 

očekávaný velký zájem bylo třeba se předem registrovat, více na: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1208-rotunda-sv-vaclava-se-otevira-verejnosti 

 

i) MatfyzAlumni – newsletter: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1408-newsletter-2-2019 

 

j) Nová kategorie Českých hlaviček s názvem Universum „Člověk a exaktní vědy“, 

cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK: soutěž o cenu má dva vítěze, 

dne 1. 10. 2019 proběhlo v Brně natáčení pro ČT2. Více např. na: 

http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceske-hlavicky/. 

 

k) Prod. M. Vlach promítl  

i) ukázku z nového devítidílného seriálu o počítačích a informatice 

vyrobeného Českou televizí; jeden/první díl seriálu bude pravděpodobně 

vysílán dne 29. 10. 2019, celý seriál pak od jara 2020 v rámci pořadu 

Planeta YÓ na ČT:D, fakulta na jeho produkci přispěla v rámci smluvních 

závazků několika desítkami tisíc Kč; 

ii) propagační upoutávku na Matfyz - bude promítána v kinech od 31. října 

2020, propagace na sociálních sítích začne okolo DOD. 

 

Tajemník 

l) V souvislosti s vyřizováním připomínek Mgr. P. Kaňkovského upozornil tajemník 

na zatím nevyužívaný informační panel, který už dost dlouho stojí na chodbě 

v Troji. Prod. M. Vlach věc řeší, OPMK je ale na hranici své pracovní kapacity.   

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-404.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/kalendar-akci/noc-vedcu-2019
https://www.matfyz.cz/clanky/1208-rotunda-sv-vaclava-se-otevira-verejnosti
https://www.matfyz.cz/clanky/1408-newsletter-2-2019
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceske-hlavicky/
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7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) Prod. M. Vlach zmínil nespokojenost některých členů akademické obce fakulty 

s tím, že zápisy z jednání kolegia děkana jsou veřejně dostupné s velkou časovou 

prodlevou od data konání. Kolegium diskutovalo o možnostech, jak tento stav 

změnit. Jako okamžité řešení nabídla sekretářka děkana, že zápisy z KD bude 

pořizovat pracovnice SEKR J. Ježilová. Poukázala na to, že se cítí permanentně 

přetížená a že zajišťuje agendy, které svým obsahem na SEKR nepatří (je to např. 

agenda výběrových řízení na obsazení pracovních pozic a funkcí, která se navíc 

stále rozrůstá). Řešení podobné tomu, jaké funguje při zasedáních RKR UK a KR 

UK, totiž že zápis pořizují společně pracovnice sekretariátu rektora a tiskový 

mluvčí UK, prod. M. Vlach odmítl; požádal kolegy z vedení fakulty, aby se 

alespoň pokusili autorizovat návrhy zápisu rychleji než dosud. Proděkani M. 

Rokyta a L. Skrbek uvedli, že na jiných VŠ zabezpečuje agendu vědecké rady 

oddělení pro vědu, kdežto na MFF UK sekretářka děkana.  

Stalo se po KD: Bylo dohodnuto, že agendu vědecké rady fakulty převezme od 

sekretářky děkana oddělení pro vědu a zahraniční styky (od ledna 2020 beze 

zbytku, s vedoucí OVZS projedná prod. J. Trlifaj) a agendu spojenou s výběrovým 

řízením na obsazení pracovních míst akademických pracovníků a na obsazení 

funkcí vedoucích pracovišť časem převezme zaměstnanecké oddělení (s vedoucím 

ZO projedná děkan).  

 

Děkan 

b) Děkanský sportovní den 12. 11. 2019: kolegium upřesnilo nominace svých členů 

do tradičního víceboje.  

Stalo se po KD: program DSD viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/dekansky-den/2019 

 

c) Výjezdní zasedání kolegia děkana na chatě Šámalka je naplánované na dny od 

23. do 27. března 2019.  

 

d) Sto let evangelické teologie: oslavy ve dnech 9. – 12. listopadu 2019: účast 

reprezentace MFF UK byla dohodnuta následovně.  

i) Děkovné bohoslužby v kostele U Martina ve zdi dne 10. 11. v 19:30 hodin 

se zúčastní děkan. 

ii) Na slavnostním shromáždění ve Vlasteneckém sále Karolina dne 11. 11. 

v 17:00 hodin děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.  

iii) Předání čestného doktorátu prof. Manfredu Oemingovi dne 11. 11. v 15:00 

hodin bude za vedení fakulty přítomen doc. Petr Kolman. 

 

e) Zastupování děkana po dobu jeho mimopražských pobytů: 

i) 21. – 31. 10. (Francie, USA): prod. J. Trlifaj 

ii) 26. – 29. 11. (Norsko): prod. J. Trlifaj 

iii) 9. – 13. 12. (Bedřichov): prod. J. Trlifaj 

iv) 27. – 31. 1. 2020: prod. J. Trlifaj 

v) 16. – 20. 2. 2020: prod. M. Rokyta 

vi) 9. – 13. 3. 2020: prod. J. Trlifaj.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/dekansky-den/2019
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f) KD vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o návrhu na jmenování 

mimořádným profesorem, projednávaném na minulém zasedání VR UK. Návrh 

vyvolal u některých členů vědecké rady rozpaky, jimž dali průchod v tajném 

hlasování.  

 

g) Stalo se po KD:  

i) Meeting Neutrino Geoscience 2019 Prague: na oficiálním zahájení 21. 10. 

2019 i na konferenční večeři 22. 10. 2019 děkana fakulty zastoupí prod. V. 

Baumruk.   

 

ii) Příštích zasedání kolegia děkana se bude jako reprezentant SKAS namísto 

P. Obdržálka zúčastňovat Mgr. Peter Korcsok.  

 

Zasedání skončilo v 13:24 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=281227&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001611950

