
 

 

Zápis z 3. schůze kolegia děkana konané dne 16. října 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, J. Kratochvíl, V. Kuboň, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, 

L. Skrbek, M. Vlach;  

přizvána Ing. D. Lanková; za SKAS bude chodit Mgr. P. Korcsok 

Omluveni: P. Hnětynka, F. Chmelík, P. Kolman, A. Líska 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Na fakultu dorazil dne 15. 10. 2019 dlouho očekávaný Metodický materiál 

k hodnocení originality habilitačních prací.  Materiál není podepsán ani datován a je 

nezávazný. Důsledky materiálu na habilitační řízení konaná na MFF UK budou 

tématem porady prod. J. Trlifaje s Mgr. K. Gálikovou a PhDr. P. Hoffmanovou dne 

17. 10. 2019, úpravy bude nutné provést také v systému CHRES. Na KD 30. 10. 

2019 předloží prod. J. Trlifaj návrh směrnice děkana k této záležitosti.   

 

b)    Nominace do hodnoticích panelů GAČR: do 30. 11. 2019 mají fakulty poslat návrhy 

přímo Grantové agentuře ČR, předtím do 26. 11. 2019 poslat na RUK informaci 

o svých navržených kandidátech. (Přišlo e-mailem od dr. B. Kovářové, RUK, dne 

11. 10. 2019.)   

Z: prod. J. Trlifaj prověří, zda je potřeba obnovit již podané nominace.   

 

c)  Výsledky soutěže na místa postdocs financovaná Univerzitou Karlovou byly 

vyhlášeny, MFF UK získala dvě místa, třetí uchazeč je v nadějné pozici prvního 

náhradníka.    

 

d) UK uspěla v druhém kole soutěže GAMA TAČR, budou vypsány soutěže pro 

fakulty, začátek realizace: únor 2020.  

 

e) Připomínka blížících se termínů na podání přihlášek: lhůty jsou na webu OVZS.   

 

f) Vědecká rada MFF UK – administrativní zajištění 

i) Změna popisu práce Mgr. K. Gálikové, DiS., v souvislosti s pořizováním 

zápisů z vědecké rady fakulty a později s převzetím agendy VR – připravuje 

se.  

ii) Změna Jednacího řádu VR MFF UK (dále JŘ) v čl. 6, odst. 3: dosavadní 

ustanovení „Za administrativní zajištění agendy vědecké rady zodpovídá 

sekretariát děkana.“ navrhuje prod. J. Trlifaj buď změnit, nebo úplně vypustit. 

Prod. J. Trlifaj zjistí, jak věc pojímají na jiných fakultách, a podle toho navrhne 

změnu JŘ na zasedání kolegia 30. 10. 2019. KD souhlasilo, že agendu vědecké 

rady bude mít na starosti OVZS. 
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Prod. J. Sgall 

g) Obměna oborové rady GAUK: prof. Daniel Kráľ si přeje na jaře 2020 své členství 

v OR ukončit, místo sebe navrhl Jana Volce, Ph.D.  KD nemělo námitky, prod. J. 

Sgall upřesní termín, ke kterému by měla být změna navržena. Návrh formálně 

podává VR fakulty.   

 

Děkan 

h) 4EU+ Annual Meeting dne 11. 10. 2019: krátkou reportáž poslal děkan celému 

kolegiu.  

- Platforma Pedagogium soustředěná na diskuse o inovacích ve vzdělávání: je 

o ní na MFF UK povědomost? Prod. Rokyta tlumočil operativně poslaný  e-

mail vedoucí KDM doc. J. Robové, že o platformě Pedagogium jí není nic 

známo. 

- Na minigranty 4EU+ určené na vědeckou spolupráci, workshopy či semináře 

spolupořádané s partnery 4EU+ vydává univerzita ročně 5 mil Kč. Na dotaz 

děkana, zda je o možnosti získat granty tohoto typu fakultní veřejnost 

informována, odpověděl prod. J. Trlifaj kladně. Pravidla pro rozdělování 

financí na tyto projekty určuje Opatření rektora č. 3/2019, viz: 

https://cuni.cz/UK-9566.html 

Uzávěrka byla k 31. 3. 2019, na MFF UK získaly finanční podporu skupiny 

prof. J. Málka (298 tis. Kč), prof. V. Dolejšího (168 tis. Kč) a dr. B. Vidové 

Hladké (65 tis. Kč). Prostředky musejí být spotřebovány do 15. 12. 2019.  

- Projekt Igráček bude podporovat výjezdy studentů do všech evropských zemí, 

preferované ale budou výjezdy na partnerské univerzity 4EU+. 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Hodnocení studentů v kombinovaném studiu zatím probíhá v souladu s parametry 

nastavenými rozšířeným kolegiem rektora a využívá celé hodnotící škály. 

 

b) Opatření děkana - příprava převodu studentů doktorského studia ze starých do 

nových studijních programů: KD doporučilo stanovit účinnost děkanova výnosu 

k 1. 1. 2020. Text opatření navrhne prod. V. Kuboň a předloží ho kolegiu ke 

schválení na zasedání 30. 10. 2019. O přípravě výnosu bude informovat AS MFF 

UK na zasedání 13. 11. 2019.   

 

Děkan 

c) (UKRUK/285373/2019) JM požádala děkana MFF UK o promptní zaslání 

stanoviska, kdy lze očekávat spuštění modulu závěrečných zkoušek v SIS pro 

všechny typy studia na fakultě; na MFF UK jde konkrétně o doktorské studium. 

Odpověď připraví prod. V. Kuboň. V návrhu odpovědi zmíní, že modul byl již na 

MFF UK spuštěn a užívá se pro zhruba třetinu doktorandů. Prod. V. Kuboň také 

připraví dopis pro garanty studijních programů, v němž jim zdůrazní, že je 

žádoucí převést veškeré zpracování závěrečných zkoušek do elektronické podoby.    

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=290891&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001632161
https://cuni.cz/UK-9566.html


KD MFF UK dne 16. 10. 2019 

Čj. UKMFF/290891/2019 
 
 

3 

 

d) Vzdělávací akce v oblasti akademické integrity (e-mail z RUK, zaslaný 15. 10. 

2019 a poskytnutý celému kolegiu). Fakulta má na akce vyslat po minimálně pěti 

zástupcích akademické obce. Děkan požádal sekční proděkany, aby o pořádaných 

vzdělávacích příležitostech včas informovali potenciální zájemce.  

 

e) RUK vyhlásil 26. ročník soutěže o Bolzanovu cenu, datum pro podávání přihlášek 

vyprší 31. 10. 2019. Kolegium vzalo na vědomí přihlášku paní Debarati Das 

(velmi příznivé vyjádření k přihlášce napsal školitel prof. M. Koucký).  

 

Prod. F. Chmelík 

f) Kolegium schválilo, aby na Cenu rektora pro nejlepší absolventy UK byl navržen 

Mgr. Daniel Kondratyuk. Návrh podala ředitelka ÚFAL.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Ing. D. Lanková v zastoupení tajemníka fakulty 

a) Právě na fakultě probíhající kontrola z MŠMT je zaměřena na závislost bodů RIV 

jednotlivých zaměstnanců a jejich mezd vyplacených v roce 2018 z dotace na 

dlouhodobý koncepční rozvoj (projekty Primus, Progres, UNCE apod.).  

 

b) Děkan MFF UK rozhodl v souladu s Opatřením rektora č. 31/2019 o zavedení 

poskytování dnů zdravotního volna (DZV). Rozhodnutí je upraveno Směrnicí 

děkana č. 11/2019. Zaměstnancům náleží hrubá mzda se zákonnými odvody 

stejná jako za výkon práce. O čerpání DZV bude vedena interní evidence na 

pracovištích.  

 

Prod. M. Vlach 

c) KD souhlasilo s pronájmem prostor fakulty na akci Czechitas v prosinci 2019, za 

režijní cenu. Doporučili to proděkani M. Vlach a J. Sgall, náklady půjdou na vrub 

rozpočtu na propagaci (provozní fond PRoděkana). 

 

Prod. M. Rokyta 

d) Cestovní příkazy (CP):  prod. M. Rokyta tlumočil požadavek matematické sekce, 

aby byla zrušena povinnost posílat na děkanát v tištěné formě tu část CP, která se 

týká pojištění cesty do zahraničí. Děkan uvedl, že během jeho jednání s dr. P. 

Zakouřilem a Ing. D. Lankovou, svolaného v reakci na požadavek vyslovený na 

zasedání AS MFF UK, se o této možnosti hovořilo. Ing. D. Lanková vyložila, že 

tištěný formulář je užitečný/žádoucí, neboť slouží jako doplňující podklad 

k cestovnímu pojištění, obsahuje informace o délce služební cesty a o jejím 

případném přerušení. Dr. P. Zakouřil zadá požadavek na SIS, aby tyto doplňující 

informace bylo možno uvádět do poznámkového pole CP a současně aby byl 

elektronizován proces upozorňování na CP s nevyřízeným ppojištěním na HO.  

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=290891&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001632161
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) EK AS UK schválila dne 15. 10. 2019 dodatek č. 4 k SoD s firmou Auböck na 

výstavbu trojského pavilonu a dodatek č. 3 k investičnímu záměru. Mgr. Z. Cvejn, 

vedoucí odboru veřejných zakázek RUK, požádal o rozbor vícenákladů a také 

o prohlášení MFF UK ve věci návrhu dodatku č. 4 SoD na akci „UK – MFF – 

Výstavba pracovišť M a I v Troji“. Kolegium schválilo text prohlášení a to bylo 

po zasedání kolegia odesláno na RUK. 

Stalo se po KD: AS UK na svém pravidelném zasedání dne 18. 10. 2019 dodatky 

schválil.  

 

b) Označení nového trojského pavilonu a místností v něm: informatická sekce se 

neztotožnila s  písmenem D a navrhla písmeno N. V pracovní dokumentaci objekt 

nese dosud název Pavilon M a I. Musí být stanoveno do 18. 10. 2019. Výsledkem 

veřejného hlasování kolegia byl souhlas s písmenem N.  

 

c) Veřejná zakázka „Rekonstrukce výtahu v objektu MFF UK – Karlín“: dne 18. 10. 

2019 příslušná komise otevře obálky s nabídkami. 

 

Ing. D. Lanková 

d) Dynamický nákupní systém (DNS): Mgr. I. Dvořáková odeslala pracovištím 

fakulty pokyn o používání DNS při nákupu výpočetní techniky a PC materiálu. 

Tajemník vydá směrnici, která bude postup závazně upravovat.   

 

e) Kolegium schválilo jako provozní dobu trojského pavilonu časový interval od 

8:00 do 20:00 hodin, v pracovní dny.  

 

f) Někteří z bývalých členů SKAS nevrátili klíče od místnosti, kterou má SKAS 

k dispozici na Karlově společně s proděkany fakulty; budou vyzváni, aby klíče 

odevzdali.  Nově zvolení členové SKAS se obrátili na vedoucího SB p. P. 

Michálka s požadavkem na neomezený přístup do budovy Ke Karlovu 3, 

požadavek upřesní/usměrní Mgr. P. Korcsok. Mgr. P. Korcsok také zajistí, aby 

bývalí členové SKAS urychleně vrátili vedoucímu SB zapůjčené klíče.  

 

Prod. M. Rokyta 

g) Minulý pátek 11. 10. 2019 byla slavnostně otevřena v Karlíně posluchárna K1. 

Prod. M. Rokyta vyjádřil poděkování všem, kteří se o rekonstrukci posluchárny 

K1 zasloužili.   

 

Doc. C. Matyska 

h) Bylo zveřejněno avízo nové výzvy na mobilitu; UK může podat projekt v objemu 

68 mil. Kč (stávající projekt představuje sumu 91 mil. Kč); lze očekávat, že MFF 

UK by mohla získat prostředky na alespoň 10 postdokoroků.  

 

i) (UKRUK/285842/2019-13) Dopis pror. J. Hály - výzva č. 73 Zvyšování kvality 

interních grantových schémat: na přípravné koordinační setkání, pořádané na 

RUK 17. 10. 2019, za MFF UK půjdou doc. C. Matyska a Ing. A. Michálková.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=290891&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001632161
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Prod. M. Vlach 

j) Home Credit – nepodařená smlouva o partnerství s UK - jeden z důsledků: dne 

16. 10. 2019 přišla z UK (AS UK) e-mailem informace o úmyslu JM ustavit 

komisi pro partnerský program, která by měla vytvořit pravidla partnerského 

programu v rámci UK a hodnotit přidělování finančních prostředků z partnerského 

programu plynoucích, resp. definovat kritéria pro výběr komerčních partnerů pro 

UK. MFF UK byla požádána o nominování svého zástupce do komise. Pokud se 

nepodaří zástupcům MFF UK prosadit názor svůj a vedení fakulty, že centrální 

komise není potřeba, budou jako reprezentanti fakulty navrženi doc. J. Dolejší 

nebo prod. M. Vlach. 

Stalo se po KD: AS UK inicioval po dohodě s JM rektorem vznik skupiny, v níž mj. 

zasednou pror. L. Rovná, pror. J. Konvalinka, kvestorka UK Ing. M. Oliveriusová, 

prof. J. Přibáň, prod. M. Vlach ad.; celkem bude mít komise 9 členů. 

 

k) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o jednáních týkajících se CUIP 

a soutěže Česká hlava, dále o jednání s vedením s FF UK ohledně Charles Games.  

 

l) Fakultní web: prod. M. Vlach informoval o prvních "vlaštovkách" z redakčního 

systému, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/isam, https://www.mff.cuni.cz/ispma15 

 

m) KD vzalo na vědomí informace prod. M. Vlacha o partnerském programu fakulty.  

Ve stádiu pokročilého jednání je řada smluv, podepsána je smlouva o startovním 

partnerství s firmou Vistaprint. Firma Microsoft uhradila fakturu za své členství 

v partnerském programu.  

 

Prod. J. Sgall 

n) KD vzalo na vědomí informaci o dohodnuté dislokaci pracoven v novém trojském 

pavilonu.  

 

o) Na příští kalendářní rok se plánuje rekonstrukce Malostranského náměstí. 

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Konkursy – podzimní kolo, termín pro podání přihlášek 7. 11. 2019, viz: 

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

rizeni/akademicke-pozice-termin-podani-prihlasek-7-11-2019 

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Fyziklání online, partnerem soutěže, kterou tradičně jako hlavní organizátor 

pořádá MFF UK s cílem získat studenty, se stala FJFI ČVUT (důvodem je místo 

konání akce a bezplatné zapůjčení prostor ze strany FJFI), stanovisko vydáno 

prod. M. Vlachem.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=290891&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001632161
https://www.mff.cuni.cz/isam
https://www.mff.cuni.cz/ispma15
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-podani-prihlasek-7-11-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-podani-prihlasek-7-11-2019
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b) Vzdělávací veletrhy: příprava účasti fakulty na veletrzích běží, za OPMK 

koordinuje RNDr. N. Žaludová. Gaudeamus Bratislava (24. 9. - 26. 9. 2019, 

poděkování P. Schmidtové a P. Plškové), Gaudeamus Brno (22. 10. - 25. 10. 

2019) vč. doprovodného programu (SPIE/OSA, T. Bártlová, L. Veverka, V. 

Kopecká, P. Schmidtová, M. Bída), Gaudeamus Nitra (5. 11. – 6. 11. 2019, 

zúčastní se také prod. F. Chmelík), Pro Educo Košice (4. 12. – 5. 12. 2019, N. 

Žaludová, M. Němcová, V. Boček), Gaudeamus Praha (21. 1. – 23. 1. 2019). 

Prod. M. Vlach konstatoval svůj obecný poznatek, že nadchází doba kritického 

nedostatku zaměstnanců i voluntaristů ochotných tyto akce zabezpečovat.  

 

c) Na návrh prod. M. Vlacha jmenoval děkan 8. 10. 2019 do Propagační komise 

fakulty dva nové členy, a sice studenty Bc. Zuzanu Procházkovou a Vojtěcha 

Švandelíka. Složení komise viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=5 

 

d) Mistrovství světa v orientačním běhu: KD vzalo na vědomí informaci, že VŠSK 

MFF UK se 15. 10. 2019 usnesl jmenovanou sportovní akci pořádat. 

 

e) Zajímavosti a články na matfyz.cz:  
https://www.matfyz.cz/clanky/1412-ucast-v-grand-slamu-jsem-si-vypocital 

https://www.matfyz.cz/clanky/1416-ostravsti-studenti-navstivili-matfyz 

 

f) Nové knihy z vydavatelství MatfyzPress: Lineární algebra (nejen) pro 

informatiky (odborná edice) a Harry Potter a věda (popularizační edice). 

 

g) Fakulta má nové přispěvatele na Matfyz.cz, např. Bc. J. Pikoru jako autora 

příspěvku do webového seriálu Zápisky z Erasmu.  

 

h) Magistrát HMP odložil „Oznámení o konání shromáždění“, které obdržel od MFF 

UK za účelem „využití prostoru Malostranského náměstí v rámci  DOD MFF 

UK“ (na náměstí budou vystaveny stojany s plakáty, které budou kolemjdoucí 

upozorňovat na DOD a propagovat MFF UK). Jako důvod MHMP uvedl, že 

oznámený účel nenaplňuje obsah shromažďovacího práva ve smyslu ShrZ. 

Organizátoři (OPMK) tedy požádají o pronájem části Malostranského náměstí, 

konkrétně chodníku před budovou MFFUK, za úplatu. 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Termíny plánovaných zasedání AS MFF UK: 13. listopadu 2019, 4. prosince 

2019. 

 

 

Zasedání skončilo v 12:53 hodin.  

 

Zapsala: Jana Ježilová 

 
 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=290891&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001632161
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=5
https://www.matfyz.cz/clanky/1412-ucast-v-grand-slamu-jsem-si-vypocital
https://www.matfyz.cz/clanky/1416-ostravsti-studenti-navstivili-matfyz

