
 

 

Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 30. října 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, V. Kuboň, D. Lanková (v zastoupení 

tajemníka fakulty), C. Matyska, M. Rokyta (na část jednání), J. Trlifaj, J. Sgall, 

L. Skrbek, M. Vlach 

za SKAS Mgr. P. Korcsok (na část jednání) 

 

Omluveni: P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin, v zastoupení děkana ho řídil prod. J. Trlifaj. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Návrh směrnice o hodnocení originality habilitačních prací poslal prod. J. Trlifaj 

kolegiu e-mailem 29. 10. 2019. Směrnice navazuje na změny univerzitního Řádu 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a na několik s nimi 

souvisejících opatření rektora. KD vydání směrnice schválilo.  

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 13/2019, k hodnocení originality 

habilitačních prací, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-13-2019 

 

b) Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy: za děkana fakulty se zúčastní prod. J. 

Trlifaj, na závěrečném vyhodnocení pak děkana zastoupí dne 1. 11. 2019 v 10:30 

hod. ve Vlasteneckém sále prod. V. Baumruk.  

 

c) (Navazuje na KD konané 16. 10. 2019) Návrh změny v Jednacím řádu VR MFF 

UK, totiž vynechat bod 3. čl. 6., připraví prod. J. Trlifaj nejprve pro jednání 

vědecké rady, poté pro AS MFF UK. Jde o vnitřní předpis, tedy se na něj vztahuje 

lhůta pro předložení nejméně 21 dní před plánovaným zasedáním senátu.  

Odpovědnost za administraci a zabezpečení vědecké rady fakulty bude přenesena 

na OVZS, vzhledem k personální situaci na OVZS však toto přenesení nebude 

okamžité: KD vzalo na vědomí, že Ing. Z. Hocková odchází z OVZS k 31. 10. 

2019, tj. ještě ve zkušební lhůtě.  

 

d) GAMA2 – vyhlášení 1. kola interní soutěže na UK: soutěž na UK řídí CPPT, na 

MFF UK administruje OVZS. Každý projekt podávaný do soutěže je potřeba před 

podáním konzultovat s CPPT. Termín pro registrace konzultací je do 6. 11. 2019. 

Prod. J. Trlifaj učiní na UK/CPPT dotaz, co dělat v případě, že se nepodaří 

stihnout termín registrace konzultací.   

Stalo se po KD: Podle informace ing. Ondráčka z CCPT, je na odůvodněnou 

žádost emailem na evzen.ondracek@ruk.cuni.cz možná individuální výjimka 

z vyhlášených termínů. 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-13-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-13-2019
mailto:evzen.ondracek@ruk.cuni.cz
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e) Cena Františka Běhounka byla udělena doc. J. Kalbáčové Vejpravové. Na 

slavnostním předání dne 27. 11. 2019 zastoupí děkana fakulty prod. V. Baumruk.  

 

f) Čestný doktorát UK pro prof. Manfreda Oeminga (11. 11. 2019 v 15:00 hodin): 

děkana fakulty zastoupí doc. P. Kolman. Pozvánky na účast v taláru budou 

uplatněny na pracovištích fakulty (jsou celkem 3), pozvánky k využití studenty 

předala T. Pávková zástupci SKAS.  

 

g) Vyhlášení soutěže výzkumných vzdělávacích záměrů – spolupráce s SÚJV 

v Dubně: informace jsou na webové stránce OVZS. 

 

h) Návrh na obměnu oborové rady GAUK ve skupině pro informatiku: prof. Daniel 

Kráľ rezignuje na členství, novým navrženým členem je dr. Jan Volec. S návrhem 

souhlasí kolegium i-sekce i KD. Návrh bude předložen Vědecké radě MFF UK 

dne 6. 11. 2019.  

 

i) GAČR: je potřeba aktualizovat nominace na členství v hodnoticích panelech, 

interní termín: 25. 11. 2019, lhůta GAČR: 30. 11. 2019. Podklady zachycující 

současný stav i dřívější nominace poslala členům KD Mgr. M. Menšíková. 

Neúspěšné nominace je třeba aktualizovat a obnovit, u pokračujících panelistů ale 

není nová nominace potřeba.   

 

Prod. M. Vlach 

j) Prof. V. Matolínovi byl dne 21. 10. 2019 udělen čestný doktorát Uzhgorodské 

národní university, po současném rektorovi druhý na UK. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Bolzanova cena: kolegium schválilo, aby na RUK byl odeslán návrh na ocenění 

Markéty Bockové.  

 

b) Schůze komise pro nominace na Cenu děkana za nejlepší bakalářskou 

a magisterskou práci (Směrnice děkana č. 2/2014) se bude konat 18. 11. 2019 od 

13:15 hodin. Nominace budou k dispozici na KD dne 20. 11. 2019.  

 

c) Společná rigorózní promoce fakult UK se koná dne 3. 12. 2019 v 10:30 ve Velké 

aule Karolina, děkana zastoupí prod. F. Chmelík. 

 

Prod. V. Kuboň 

d) (Navazuje na KD konané 16. 10. 2019). Návrh opatření děkana - v daném případě 

směrnice děkana - o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo 

obdobného studijního programu poslal prod. V. Kuboň kolegiu e-mailem. Po 

drobných úpravách textu a po vyjádření právníka bude se směrnicí seznámen AS 

MFF UK, poté bude směrnice vydána.  

 

e) (Navazuje na KD konané 16. 10. 2019). Odpověď prod. V. Kuboně byla na RUK 

odeslána dne 29. 10. 2019. Zněla v tom smyslu, že digitální modul pro SZZ byl již 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=302232&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001646592
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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.    

 

f) Kontrola podmínek zakončení předmětů – statistika, jak jsou na jednotlivých 

fakultách UK vyplněny informace o zakončení předmětů, s termínem kontroly 

k datu 30. 10. 2019 a následným projednáním na zasedání RKR dne 4. 11. 2019: 

prod. V. Kuboň seznámil kolegium s dopisem pror. M. Králíčkové, přílohu 

k dopisu z RUK poskytl e-mailem. Prod. V. Kuboň připraví děkanovi fakulty 

shrnutí za fakultu a návrh bodů k projednání na nejbližším RKR.  

 

g) (Navazuje na KD konané 2. 10. 2019, bod 2. h)): Studující v angličtině 

a minimální počet kreditů. KD věc projedná, až bude připraven návrh na 

příslušnou změnu předpisu.    

 

h) Hodnocení studentů v doktorském studiu: prod. V. Kuboň seznámil KD 

s výsledky kontroly hodnocení doktorského studia. Konstatoval, že hodnocení 

studentů kombinovaného studia bylo provedeno zodpovědně a využilo celou 

hodnotící stupnici. Převážná většina studentů studujících déle než 5 let byla 

hodnocena známkou B. 

 

i) Zpráva o přijímacím řízení: prod. V. Kuboň pošle kolegiu e-mailem údaje o počtu 

přijatých/zapsaných studentů, v dělení podle jednotlivých oborů studia.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Ing. D. Lanková v zastoupení tajemníka fakulty 

a) Půjčka od MFF UK ve prospěch KaM UK. Děkan požádal členy KD o hlasování 

per rollam, s termínem vyjádření do 24. 10. 2019. Výsledek: 7 členů KD se 

vyjádřilo pro, 4 se zdrželi, 1 se nevyjádřil. KD tedy doporučilo předložit smlouvu 

o půjčce ve výši 15 mil. Kč ke schválení fakultnímu senátu. Jednání AS MFF UK 

dne 13. 11. 2019 se zúčastní Ing. Macoun, ředitel KaM UK. 

 

b) Návrhy závěrky hospodaření fakulty ke dni 30. 9. 2019 bude předložen 

k projednání KD a poté AS MFF UK.  

 

c) Kolegium schválilo návrh výnosu děkana k provedení inventarizace.  

Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 7/2019, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-7-2019 

 

d) Návrh příkazu tajemníka č. 2/2019, zpracování roční účetní závěrky 2019: 

v souvislosti s navrženým výnosem upozornila Ing. D. Lanková na nedostatky 

v čerpání financí na řešení projektů GAUK. Konkrétní přehled nečerpaných 

grantů pošle Ing. D. Lanková sekčním proděkanům a OVZS.  

Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz tajemníka č. 2/2019, viz: 

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

tajemnika/prikaz-tajemnika-c-2-2019 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=302232&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001646592
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-7-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-7-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-tajemnika/prikaz-tajemnika-c-2-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-tajemnika/prikaz-tajemnika-c-2-2019
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Kolegium vzalo na vědomí aktuální zprávu prod. L. Skrbka o situaci ve výstavbě 

trojského pavilonu. Přes drobné problémy bude stavba převzata a zkolaudována 

v plánovaném termínu. Prod. L. Skrbek vyjádřil pochvalu pracovníkovi SB p. M. 

Doležalovi za napojení podlahového topení.   

 

b) Požadavky a návrhy na investiční akce a opravy pro zařazení do plánu správy 

budov MFF UK na příští rok (bude součástí návrhu rozpočtu fakulty na rok 2020): 

prod. L. Skrbek požádal o návrhy na stavební akce tak, aby mohly být předloženy 

kolegiu děkana na zasedání dne 4. 12. 2019.  

 

c) Prod. L. Skrbek požádal jménem správy budov o možnost zahájit  veřejné soutěže 

na nutné stavební investiční akce 2020 s předstihem, tzn. již letos, protože 

předepsané administrativní postupy jsou časově náročné. Kolegium takový postup 

doporučilo.  

 

d) Nový pavilon v Troji – slovní označení budovy: kolegium děkana navrhlo 

IMPAKT centrum (tj. Informatické a Matematické Posluchárny, Auditorium a 

Knihovna – Troja). 

 

Ing. D. Lanková  
e) Vedoucí správy budov p. P. Michálek navrhuje vypsat výběrové řízení na úklid 

trojského pavilonu. Prod. J. Sgall preferuje centrální úklid všech prostor patra 

pracoven, s možnou výjimkou robotické a grafické laboratoře. Režim 

v laboratořích upřesní dr. D. Obdržálek přímo P. Michálkovi či SB. 

 

f) Probíhá výběrové řízení na dodavatele technických plynů (helium), je třeba vypsat 

výběrové řízení na dodavatele kancelářských potřeb (smlouva s firmou Mefisto 

vyprší v prosinci t. r.).   

 

g) Žádost spolku Matfyzák o rozšíření přístupů do fakultních budov (neomezený 

přístup do místnosti T-113 v Troji): s ohledem na to, že spolek Matfyzák 

neuzavřel s fakultou žádnou smlouvu o pronájmu prostor, ani neexistují jiné 

pádné důvody pro kladné vyřízení, byla žádost zamítnuta. Toto stanovisko zaujala 

většina přítomných členů KD.  

 

Doc. C. Matyska 

h) Posílení kontroly přímých osobních výdajů v projektech financovaných z OP 

VVV: doc. C. Matyska seznámil kolegium se stanoviskem PřF UK a přečetl 

závěr. Kolegium se ztotožnilo s názorem PřF UK, připojí se k němu.  

 

Doc. P. Hnětynka 

i) Informace o stavu vyjednávání ohledně zpřístupnění služeb GSuite for Edu: firma 

Revolgy provede iniciální zpřístupnění a nastavení GSuite for Edu. Nabídka za 

toto nastavení je 75 tis. Kč (jednorázová platba). Vlastní licence na GSuite for 

Edu budou zdarma (podléhá schválení ze strany Google, ale není důvod, proč by 

nemělo být schváleno). KD souhlasí.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=302232&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001646592
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Prod. M. Vlach 

j) Rozpočtové provizorium: OPMK bude v souvislosti s přijímacím řízením ve 

větším objemu počátkem roku 2020 inzerovat; v důsledku toho požádá o povolení 

čerpat rozpočet ve větším objemu než 1/15 stávajícího rozpočtu v daných 

měsících.   

 

k) Umělecké dílo před nový pavilon v Troji: z 13 předběžných přihlášek jsou 

závazně potvrzené 4. Dodání modelů návrhů a podkladů je termínované do 15. 11. 

2019. Z: dr. K. Houžvičková Šolcová (OFSKP). 

 

l) KD vzalo na vědomí aktuální informace o dění v Partnerském programu fakulty, 

jednání s firmami JetBrains, ČEZ, Allianz, Spaceti, DHL a Qest. O partnerském 

programu informoval i Český rozhlas, viz: 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/spolupraci-firem-a-vysokych-skol-si-pochvaluji-

obe-strany-partneri-jsou-ale-take-8096412 

 

m) Informace o Charles Games (+ záměr na tzv. Kreativní dílnu) obdrželi členové 

KD e-mailem, schůzka se zástupci CUIP, Charles Games, proběhne 13. 10. 

odpoledne/večer (dle časových možností děkana MFF UK), pravděpodobně se 

zúčastní prod. M. Vlach, prod. M. Rokyta a další.  

 

n) Setkání studentů a firem se uskutečnilo v Refektáři dne 21. 10. 2019, 

zaznamenána účast cca 110 studentů. Prod. M. Vlach vyslovil poděkování 

zúčastněným kontaktním osobám za MFF UK, Ing. B. Joudalové za skvělou 

organizaci a JUDr. D. Macharové za urgentní obeslání studentů před akcí. 

 

o) Setkání kontaktních osob s firemními partnery je zorganizované v rámci Dne 

firem dne 11. 11. 2019 od 18 do 21 hodin. Účast potvrdilo již cca 30 firem 

a zhruba 50 zástupců. Jednotlivé sekce fakulty budou reprezentovat doc. M. Kopa, 

doc. M. Nečaský a doc. K. Mathis. Dále se představí v krátké prezentaci i CUIP 

a CPPT RUK.  

 

p) Ve dnech 13. a 18. 11. 2019 proběhnou semináře k problematice duševního 

vlastnictví. Prod. M. Vlach požádal, aby STUD obeslalo s touto informací 

studenty fakulty. Text připraví vedoucí OFSKP Ing. B. Joudalová. 

 

q) Proběhlo jednání s ředitelkou CPPT, zástupci fakulty byli požádáni o účast dne 

30. 10. na externím auditu UK, v části zaměřené na třetí roli UK a transfer 

technologií a znalostí. Za MFF UK se zúčastní Ing. B. Joudalová. 

Stalo se po KD: Z předběžných závěrů auditu (zpráva prostřednictvím CPPT) 

vyplynulo, že se „transfer posunuje správným směrem, u kapitoly „servis to 

society“ je velký pokrok, pozitivně hodnocena práce CUIP, CPPT, fakultních 

skautů a soustředění se na společensko-vědní oblast“, resp. vzorem společensko-

vědní spolupráce byla prezentována příprava Charles Games, jakožto výsledek 

spolupráce MFF UK, FF UK a ÚSD AV ČR. 

 

r) Dne 11. 11. 2019 proběhne za účasti zástupců MŠMT ČR obhajoba projektu 

L01312 Výzkumné senzorické centrum v Praze a vývojová varna – udržitelnost a 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=302232&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001646592
https://radiozurnal.rozhlas.cz/spolupraci-firem-a-vysokych-skol-si-pochvaluji-obe-strany-partneri-jsou-ale-take-8096412
https://radiozurnal.rozhlas.cz/spolupraci-firem-a-vysokych-skol-si-pochvaluji-obe-strany-partneri-jsou-ale-take-8096412


KD MFF UK dne 30. 10. 2019 

Čj. UKMFF/302232/2019 
 
 

6 

 

rozvoj v programu Národní program udržitelnosti I, v jehož rámci vzniká i projekt 

fakultního piva, za MFF UK se zúčastní prod. M. Vlach. 

 

s) Dne 22. 10. 2019 proběhla konference Absolventi vysokých škol v České republice 

- mezinárodní, národní a institucionální perspektiva (viz zápis KD ze dne 2. 10. 

2019), společný příspěvek za UK přednesla dr. Šťastná (RUK) a Ing. B. 

Joudalová (OFSKP MFF UK). 

 

t) Dne 5. 11. 2019 v 10:30 hod navštíví fakultu kancléř UK, proběhne schůzka 

vedení fakulty (za účasti děkana a prod. M. Vlacha), zástupců MFF UK v AS UK 

a pracovníků matematické sekce (signatáři dopisu – žádost o vyjádření ke 

spolupráci UK s firmou Home Credit). 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Překlady některých formulářů do angličtiny (dovolenka, DPP, DPČ – zajistila 

vedoucí KJP dr. M. Bubeníková, návrhy poslal prod. M. Rokyta kolegiu e-mailem 

26. 10.): prod. M. Rokyta požádal o připomínky k navrženým textům, a sice do 

neděle 3. 11. 2019. Ve spolupráci s vedoucím zaměstnaneckého oddělení Mgr. T. 

Jančákem budou vybrány další formuláře, které je vhodné přeložit do angličtiny 

(popis práce, platový výměr, smlouva).    

 

b) Děkan jmenoval komise pro výběrová řízení na obsazení pracovních míst 

akademických pracovníků a na obsazení funkcí vedoucích pracovišť.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Cena pro učitele fyziky a informatiky – předsedou poroty se na návrh ČFS stane 

doc. J. Dolejší.  Slavnostní podpis Statutu Ceny je směřován na DOD. 

 

b) MatfyzPress: slavnostní křest knihy Tenkrát v Listopadu je předběžně 

naplánovaný na 8. 11. 2019, v režii RUK u příležitosti univerzitní tiskové 

konference zahájení oslav 17. listopadu. K vydání se připravují vybrané texty 

písní skupiny Humbuk v Edici popularizace. 

 

c) Televizní série Rande s Fyzikou II: ČT zvažuje o spolupráci s MFF UK na nové 

řadě seriálu, osloven byl prod. M. Vlach a doc. Z. Drozd, s ohledem na časovou 

vytíženost (zejm. prod. M. Vlacha) bude osloven také dr. P. Kácovský z KDF 

a dr. T. Bártlová z OPMK.  

 

d) DOD – pronájem prostor (zábor) chodníku před budovou fakulty na 

Malostranském náměstí: k jednání za fakultu byla zplnomocněna vedením fakulty 

pracovnice OPMK pí A. Kotěšovcová.  

 

e) Redakce Hospodářských novin požádala o interview s mladou vědkyní nebo 

mladým vědcem, narozeným v roce 1989. Za MFF UK zprostředkoval jméno 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=302232&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001646592
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vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka, doporučena do HN byla dr. H. Švihlová z MÚ 

UK. 

 

f) Reportáže z otevření Bolzanovy posluchárny, Českých hlaviček a konference 

Neutrino Geoscience 2019:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matematici-pokrtili-bolzanovu-

poslucharnu 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceske-hlavicky-maji-sve-viteze 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/neutrino-geoscience-2019-

prague 

 

g) Nové zajímavé články na matfyz.cz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1424-sebeuvedomeni-je-prvnim-krokem-k-

uspechu 

https://www.matfyz.cz/clanky/1421-sef-nejstarsiho-hi-tech-inkubatoru-ceska-

startupova-scena-cni-nad-ostatnimi 

https://www.matfyz.cz/clanky/1422-nekdo-to-rad-studene 

 

h) Ohlasy na České hlavičky. Informace např. na webu viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceske-hlavicky-maji-sve-viteze 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Na program zasedání AS MFF UK 13. 11. 2019 předkládá děkan návrh podmínek 

pro přijetí do doktorského studia (odesláno 22. 11. 2019), návrh smlouvy o půjčce 

pro KaM UK, návrh směrnice děkana o zajištění možnosti pokračovat ve studiu 

stejného nebo obdobného studijního programu.  

Stalo se po KD: K uvedeným bodů ještě přibyla závěrka hospodaření fakulty ke 

dni 30. 9. 2019. Podklady zaslala Ing. D. Lanková kolegiu a Ekonomické komise 

AS MFF UK dne 1. 11. 2019. (Viz bod 3. b) tohoto zápisu.) 

 

b) Univerzita Hradec Králové - slavnostní inaugurace děkana PřF a děkana FF dne 

26. 11. 2019: děkan MFF UK se kvůli pracovnímu zaneprázdnění omluví.  

 

c) Ve večerních hodinách dne 29. 10. 2019 se v katedrálním objektu v Troji 

uskutečnila studentská slavnost Beánie. Za vedení MFF UK pronesl v zastoupení 

děkana krátké úvodní slovo prod. M. Rokyta.  

Paralelně proběhl v Refektáři fakultní koncert Jana Smigmatora & Friends. Za 

vedení MFF UK pronesl v zastoupení děkana krátké úvodní slovo prod. M. Vlach. 

 

         Mgr. P. Korcsok, zástupce SKAS 

d) Příspěvek na podporu zahraničních studentů – dotaz na situaci s finančním 

fondem: po Mgr. K. Kysilkové, Ph.D., agendu převzala Mgr. S. Petracchi. 

Čerpání fondu bude zajištěno do poloviny prosince 2019. 

 

Zasedání skončilo v 12:22 hodin.  

Zapsala: Jana Ježilová 
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