
 

 

Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 20. listopadu 2019  

(akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka (na část jednání), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, 

D. Lanková, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; na 

část jednání P. Korcsok jako zástupce SKAS  

na odpolední část jednání přizváni: Z. Strakoš, M. Menšíková, Z. Hocková. 

 

Omluveni: P. Kolman, A. Líska 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Informace z porady proděkanů konané dne 5. 11. 2019 (projekt Igráček, 

hodnocení vědy na UK, M17+).  

i) Projekt Igráček – univerzitní projekt OP VVV pro vytvoření nové grantové 

soutěže na UK, s rozpočtem cca 280 mil. Kč. Termín pro podání projektu na 

MŠMT je leden příštího roku, výsledek soutěže bude znám koncem léta 

2020. Do té doby bude příprava projektu předfinancovávána UK. Řešení 

projektu na fakultě bude vyžadovat projektového manažera, spadajícího pod 

OVZS, příslušné výkazy musí mít měsíční frekvenci. Interní univerzitní 

soutěž na dvouleté granty bude vypsána v červnu 2020 s termínem 

odevzdání projektu v září 2020 a začátkem realizace vybraných projektů od 

ledna 2021. Soutěž proběhne jen jednou, projekt Igráček skončí nejpozději 

v březnu 2023.   

ii) Hodnocení vědy na UK – zatím stále není k dispozici definitivní verze 

scientometrické části. Hodnoticí panely jsou tři: pro lékařské, humanitní a 

přírodní vědy. První zatím nemá předsedu, předsedou třetího je matematik 

prof. Loeser ze Sorbonne Univ. Nejbližším úkolem pro fakulty je dodání 

tzv. sebeevaluační zprávy do 15. 1. 2020.  

iii) M17+ je na UK ve stádiu přípravy podkladů pro moduly M3-M5 

k hodnocení za léta 2014-2018. Formulář M3 mají fakulty vyplnit 

v angličtině do 30. 11. 2019, dosud je ale k dispozici jen jeho česká verze, 

navíc povolený rozsah max. 4 normostran je pro větší fakulty zcela 

nedostatečný. K formulářům M4-M5 dodají fakulty na RUK jen 

podklady/data, konečnou verzi těchto formulářů připraví RUK za celou UK 

v lednu 2020. Dne 25. 11. 2019 se bude k formuláři M3 konat školení 

v Modré posluchárně UK. Kontaktní osobou pro aplikovaný výzkum bude 

Ing. B. Joudalová; prod. J. Sgall navrhl ještě doc. M. Nečaského. Otázky 

vykazování výsledků vědy a grantových financí bude řešit Mgr. J. Kuča ve 

spolupráci s Ing. D. Lankovou, Mgr. M. Menšíkovou a prod. J. Trlifajem, 

přehledy týkající se personálního složení Mgr. T. Jančák.    

 

b) ERC: Výsledky COG Call - Step 2: doc. C. Brom ani doc. Z. Dvořák ve druhém 

kole neuspěli, získali hodnocení B. Prod. J. Trlifaj stručně informoval o ERC Day 
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konaném 6. 11. 2019 na AVČR; úspěšnost žadatelů z ČR je stále asi 5x menší, 

než evropský průměr. Popis současného stavu podpory ERC na UK/MFF a výhled 

do budoucna kolegiu podrobně předestřel prof. Z. Strakoš při své odpolední 

návštěvě. Požadavek: termíny jsou stanoveny podle OR a po KD se chce, aby se 

všechny termíny dodržovaly a vedení fakulty bylo nekompromisní. Na fakultě by 

měla být pracovní skupina – panel expertů, která by měla posuzovat 

připravované návrhy ERC grantů. Měla by být větší informovanost mladých 

vědeckých pracovníků. Pokud vznikne nějaké pravidlo, tak musí platit a striktně 

se dodržovat.  

 

c) Ing. Z. Hocková představila nový web OVZS – anglickou verzi, dále náměty na 

zlepšení podpory tvorby webu na fakultě. Během své práce narazila při využívání 

webu na různé problémy, poděkovala v této souvislosti Bc. J. Suchomelovi za 

pomoc při přípravě své prezentace. Na závěr svého vystoupení poděkovala všem 

za spolupráci, které se jí během její zkušební doby na děkanátu dostalo. Děkan 

poděkoval Ing. Z. Hockové za její příspěvek.  

 

d) Informace o přípravě nového pětiletého memoranda of understanding mezi UK 

a Brown University, a o přípravě Consortium for Advanced Studies Abroad 

(CASA) Divisional Center na UK:  

Memorandum bylo rozšířeno během jednání prof. Fidler na MFF UK a na RUK, 

podepsáno by mělo být v únoru 2020. Z MFF UK budou nově participovat 

všechny tři sekce (matematika: styčná osoba doc. V. Kučera, fyzika: Mgr. T. 

Mančal, informatika: doc. V. Kuboň).  

Za MFF UK bude styčnou osobou pro CASA prod. V. Kuboň. Do  CASA je 

zapojeno jedenáct vynikajících univerzit - většina je z americké Ivy League, 

zahrnuje i Brown Univ. CASA Divisional Center pro střední Evropu by mělo mít 

sídlo buď v Praze, nebo v Budapešti, v rozsahu kanceláře + seminární místnosti. 

Skupina tří CASA inspektorů má přiletět do Prahy a Budapešti v lednu a posoudit 

vybraná místa. Na FF UK jsou prostory, kde by mohlo CASA sídlit, uvažuje se 

i o kampusu Hybernská.  

Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj poslal členům KD odkaz na webové stránky 

CASA, viz: 

https://www.brown.edu/academics/college/special-programs/international-

study/pinpoint-your-program/consortium-advanced-studies-abroad-casa 

 

e) Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce v oborech fyzika a computer science 

získali dr. Ondřej Pejcha a dr. Martin Balko z MFF UK. Cenu Neuron za 

významný vědecký objev získal absolvent MFF UK prof. Jan Nekovář, který 

dlouhodobě působí na Inst. Math. Jussieu v Paříži, blíže viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/excelentni-vedci-prevzali-ceny-

neuron 

 

f)      Cenu Arnošta z Pardubic převzali dne 17. 11. 2019 tito univerzitní učitelé:  

i)    v kategorii „vynikající vyučující“ politoložka z FSV UK prof. Říchová jako 

„pilíř české politologie na UK“,   

ii)  v kategorii „vynikající počin“ historička ekonomie z FSV UK prof. 

Doležalová za zavedení kurzu Cambridge Lectures in Economic History ve 

spolupráci s vyučujícími z Cambridge 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
https://www.brown.edu/academics/college/special-programs/international-study/pinpoint-your-program/consortium-advanced-studies-abroad-casa
https://www.brown.edu/academics/college/special-programs/international-study/pinpoint-your-program/consortium-advanced-studies-abroad-casa
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/excelentni-vedci-prevzali-ceny-neuron
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/excelentni-vedci-prevzali-ceny-neuron
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iii)  v kategorii „vynikající počin“ skupina toxikologů z FaF UK a LF HK UK za 

vytvoření on-line kurzu TOX-OER Toxicology through open educational 

resources. 

 

Prod. M. Vlach 

g) V pondělí 18. 11. 2019 proběhlo vzpomínkové odpoledne konané při příležitosti 

140. výroční narození prof. PhDr. Františka Závišky. Slavnosti se zúčastnil také 

prasynovec profesora Závišky a převzal, mezi dalšími, pamětní medaili vyraženou 

k Záviškovu jubileu. Z původního záměru udělit při této příležitosti 140 těchto 

medailí Knihovna MFF UK na žádost Knihovní rady fakulty ustoupila, podle 

sdělení Mgr. J. Kuči bylo 18. 11. 2019 uděleno hostům slavnosti jen cca 50 

medailí. Prod. M. Vlach poděkoval vedoucímu knihovny, pracovníkům OPMK 

a prof. J. Valentovi za zajištění hladkého průběhu akce. Více o paralelně 

připravené výstavě zde:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/mala-galerie-vedeckeho-obrazu/frantisek-

zaviska-1879-1945. 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Cena děkana za nejlepší bakalářskou nebo magisterskou práci za akad. rok 

2018/2019: návrh komise a seznam všech nominovaných poslal prod. F. Chmelík 

dne 19. 11. 2019 kolegiu e-mailem. Většina návrhů byla velmi kvalitní, proto 

komise doporučila některé ceny dělit mezi dva studenty. Kolegium předložený 

návrh akceptovalo. Ceny budou slavnostně vyhlášeny na zasedání VR MFF UK 

dne 4. 12. 2019.    

 

b) Podpora studujícím rodičům (průzkum RUK, e-mail z 11. 11. 2019, Mgr. Blanka 

Štefaničová, UK Point – Centrum Carolina). Prod. F. Chmelík poslal kolegiu na 

vědomí kopii sdělení, kterým STUD odpovědělo na RUK, i vděčnou odpověď od 

RUK.   

 

c) Dopis z RUK (UKRUK/310774/2019) obsahující informace o změně rozhodovací 

praxe týkající se uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a účinné od 

1. 1. 2020 byl předán na STUD. Prod. F. Chmelík poslal jeho znění kolegiu e-

mailem 19. 11. 2019. Zahraniční vysokoškolské vzdělávání bude nově 

posuzováno pouze na RUK a na základě toho, zda jsou splněny podmínky 

stanovené zákonem o VŠ a případně i Lisabonskou úmluvou.  

 

d) Stipendia za studentský mentoring - dotaz dr. K. Houžvičkové Šolcové (e-mail ze 

dne 13. 11. 2019), jaká bude výše těchto stipendií, jak se bude určovat. Na KMA 

mají tutora/mentora, který má úřední hodiny a je s ním uzavřena DPP  s odměnou 

stejnou, jako dostávají studenti, učící jedno cvičení týdně. U studentů učitelství by 

mohl být mentoring chápán jako příprava na budoucí povolání, a tedy vyplaceno 

stipendium. V sekci informatické funguje mentoring na základě DPP 

s doktorandy. To předpokládá pevně stanovená pravidla, znalost (alespoň 

přibližnou) počtu hodin předem a výši finanční odměny.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/mala-galerie-vedeckeho-obrazu/frantisek-zaviska-1879-1945
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/mala-galerie-vedeckeho-obrazu/frantisek-zaviska-1879-1945
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KD souhlasilo s tím, aby odborný mentoring poskytovaný studenty MFF UK 

financovaly sekce ze svého rozpočtu, ostatní (mentoring zajišťovaný přes Kariérní 

poradenské centrum OFSKP) bude odměňován formou mimořádného stipendia, a 

to za odvedenou mentoringovou činnost. Návrh na stipendia prod. F. Chmelíkovi 

bude předkládat prod. M. Vlach, resp. pracovnice OFSKP vč. měsíčního přehledu 

o tom, kdo a v jakém hodinovém rozsahu rady poskytl. Další závěry (změna 

v logice financování atp.) budou učiněny po vyhodnocení alespoň jednoho 

semestru běhu těchto mentoringových aktivit. 

 

e)  Prod. F. Chmelík poslal 19. 11. 2019 kolegiu text e-mailu pro studenty, a sice 

ohledně dotazníkového šetření, které má za cíl zmapovat zkušenosti zahraničních 

studentů studujících na VŠ v ČR. Šetření se týká i zahraničních studentů 

v českých programech, a proto budou také obesláni. Prod. F. Chmelík požádá 

RUK o informace, jaká byla na dotazníkové šetření odezva/zpětná vazba.    

 

f) V předepsaném termínu bylo podáno 44 návrhů SFG, budou posouzeny obvyklým 

způsobem.    

 

Prod. V. Kuboň 

g) Spolupráce s NCSU: doc. P. Kaplický, který dosud zajišťoval výuku pro NCSU, 

nemůže kvůli svému časovému zaneprázdnění tuto úlohu nadále plnit. Prod. M. 

Rokyta mu tedy za jeho dosavadní práci poděkoval. Kurs matematiky navštěvuje 

malý počet posluchačů (aktuálně pouze dva), z hlediska fakulty není příliš 

perspektivní, a proto prod. M. Rokyta navrhl dokončit nasmlouvanou výuku 

v letním semestru a včas avizovat NCSU, že o pokračování není na MFF UK 

zájem. Prod. V. Kuboň zjistí u doc. O. Čepka, zda má sekce I do budoucna zájem 

o výuku informatiky pro NCSU.  

 

h) Dopis ohledně převodu studentů do nových akreditací (UKRUK/312126/2019) 

obsahující požadavek, aby byl RUK informován, které studenty kterých studijních 

programů fakulta již převedla do nových akreditací, a pak byl o tomtéž 

informován průběžně: předáno k vyřízení prod. V. Kuboňovi.  

Stalo se po KD: E-mail s požadovanými informacemi byl na studijní odbor RUK 

odeslán proděkanem Kuboněm 26. 11. 2019. 

 

i) Po kladném projednání fakultním akademickým senátem byla s účinností od 

15. 11. 2019 vydána Směrnice děkana č. 14/2019, o zajištění možnosti pokračovat 

ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu. Výnos je na webu zde: 

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

dekana/smernice-dekana-c-14-2019 

 

Prod. M. Rokyta 

j) Přehled zahraničních stáží studentů fakulty: vinou chyby v SIS nebyly evidovány 

některé zahraniční stáže studentů fakulty v letech 2017, 2018 a 2019, celkem 72 

doktorandů. Děkan si přeje nechat prověřit také ne/evidenci zahraničních výjezdů 

studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia.  

Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík se na STUD ujistil, že studentů Bc. a Mgr. se 

tento problém netýkal.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-14-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-14-2019
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Ing. D. Lanková zjistí, jak se tato chyba promítla do rozpočtu fakulty, tj. kolik 

finančních prostředků fakulta tratila.  

Stalo se po KD: Ing. D. Lanková zjistila, že rozdíl v přídělu příspěvku ukazatele 

K pro rok 2019 činí celkem 174 tis. Kč. 

 

k) Proces schvalování a následné výplaty stipendií typu "jednorázové navýšení 

doktorandského stipendia dle čl. 12 odst. 4. Stipendijního řádu UK": navrhovatelé 

stipendií budou upozorněni, že k výplatě je třeba ještě napsat pokyn. Viz také bod 

3. b) tohoto zápisu.  

 

Prod. M. Vlach 

l) V sobotu 23. 11. 2019 se koná Informační den UK, za MFF UK se zúčastní prod. 

F. Chmelík a pracovnice STUD. Více na webu, viz: 

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-118.html.   

 

Mgr. P. Korcsok, zástupce SKAS 

m) Uspořádání textu na informačních panelech, které ukazují cestu k Refektáři, by 

mělo být zejména v době promocí na MS přehlednější.     

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Ing. D. Lanková v zastoupení tajemníka fakulty 

a) Kolegium schválilo následující rozpočtové úpravy: 

 

Odkud Kam Částka 

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky Úprava bude 

provedena dne  

RUK 100-01/100PROV 947 000 neinvestice dodatečný příspěvek 22. 11. 2019 

RUK 200-01/200PROV 497 000  neinvestice dodatečný příspěvek 22. 11. 2019 

RUK 300-01/300PROV 663 000 neinvestice dodatečný příspěvek 22. 11. 2019 

RUK 700-01/700PROV 230 957 neinvestice dodatečný příspěvek 22. 11. 2019 

RUK 901-01/901PROV 30 000 neinvestice dodatečný příspěvek 22. 11. 2019 

RUK 700-01/700PROV 2 294 000 neinvestice školitelé mzdy+pojištění 22. 11. 2019 

 

b) Refundace odměn školitelům doktorandů: STUD dává podklad pro výplatu 

financí vedoucímu zaměstnaneckého oddělení Mgr. T. Jančákovi a teprve poté je 

vypravena na ekonomický odbor RUK žádost o refundaci. V letošním roce došlo 

ke změně metody zpracování těchto výplat - podklady se zadávají do elektronické 

aplikace, přičemž samotné zadání do aplikace nestačí, k vyplacení je potřeba 

vydat ještě zvláštní pokyn. Vedoucí STUD pohlídá včasné předání návrhů na 

proplacení odměn (T: 25. 11. 2019, Z: prod. F. Chmelík), aby mohly být včas 

vyplaceny. Konkrétní postup dohodnou Ing. D. Lanková s Ing. D. Rejnušovou.  

 

c) Návrh Směrnice děkana č. 15/2019, oběh dokladů MFF UK, dostali členové 

kolegia předem. V diskusi upozornili na menší formulační nedostatky. Ing. D. 

Lanková předloží upravený text k definitivnímu schválení na příští zasedání KD. 

 

d) Metodika pro vykazování poplatků za studium od zahraničních studentů: Ing. D. 

Lanková informovala o nové metodice zaúčtování poplatků za studium v AJ. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-118.html
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Nově jsou platby od studentů zaúčtovávány na příslušné sekční podúčty průběžně 

po jednotlivých studentech a s časovým rozdělením výnosu za aktuální 

akademický rok na 1/3 za aktuální kalendářní rok (podzim) a 2/3 za následující 

kalendářní rok (jaro). V souvislosti s touto změnou prod. J. Sgall požádal 

o pravidelné zasílání přehledu vybraných poplatků sekčním proděkanům ve třech 

termínech - ke konci října, ke konci kalendářního roku a definitivní vyúčtování 

akademického roku na jaře. KD vzalo na vědomí změnu metodiky. 

 

e) Ředitel KaM UK vzal, s poděkováním, zpět žádost o půjčku od MFF UK. 

 

f) AS MFF UK schválil dne 13. 11. 2019 závěrku hospodaření fakulty ke dni 30. 9. 

2019.  

 

g) Rozšířené kolegium rektora schválilo dne 4. 11. 2019 rozdělení výsledku 

hospodaření UK za rok 2018. Maximální limit přídělu do dílčích fondů MFF UK 

činí 6 464 280,90 Kč. Kolegium doporučilo, aby děkan předložil Akademickému 

senátu fakulty návrh převést celou částku nerozděleného zisku ve prospěch FRIM. 

Stalo se po KD: Děkan návrh předložil AS MFF UK na jednání 4. 12. 2019.  

 

h) Kolegium schválilo žádost vedoucího KTV o finance na ceny pro vítěze 

víkendových sportovních akcí KTV v roce 2020, v celkové výši 22 tis. Kč, 

z centrálních prostředků.  

 

i) Pronájmy, zapůjčení prostor 

i)     Žádost CETIN o prodloužení nájmu v Troji: je třeba jednat o pronájmu 

společně s pronájmy v budově na MS a uvažovaným pronájmem služeb 

CETIN, aby byla zajištěna celková vyváženost smluv. Jednání bude 

probíhat v součinnosti tajemníka, Ing. D. Lankové a dr. L. Forsta. 

ii) Žádost prof. J. Pokorného o prominutí nájemného za zapůjčení Refektáře 

pro koncert hudebního uskupení Musica Marcato dne 5. ledna 2020: je třeba 

zjistit bližší informace.   

 

j) Návrh na natáčení přednášek v LS 2019/2020 žádá tajemník fakulty dostat do 

20. prosince 2019, na e-mail: liska@dekanat.mff.cuni.cz. 

 

k) Spolupráce mezi MFF UK a FSV UK: smlouva mezi fakultami byla uzavřena 

pouze na dobu platnosti předchozí akreditace, a bude proto potřeba ji obnovit. Do 

konce roku 2019 se uskuteční schůzka, kterou zorganizuje prod. M. Rokyta.  

Stalo se po KD: První schůzka se zástupci FSV UK se uskutečnila za přítomnosti 

prod. M. Rokyty a Ing. D. Lankové dne 29. 11. 2019. Byly na ní dohodnuty 

principy nové smlouvy. Návrh smlouvy pošle k dalšímu jednání tajemník FSV.  

 

l) Příjem požadavků na nákup ICT vybavení prostřednictvím Dynamického 

nákupního systému byl s ohledem na blížící se konec kalendářního roku 

pozastaven (e-mail Mgr. I. Dvořákové). ICT vybavení je možné pořídit přímým 

nákupem, nákupem neinvestičního charakteru. Připravuje se interní předpis k 

Dynamickému nákupnímu systému, s předpokládanou účinností od ledna 2020. 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
mailto:liska@dekanat.mff.cuni.cz
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon M a I: kolegium vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka. Prod. J. 

Sgall upřesní ve spolupráci s vedoucím SB pasportizaci budovy. Prod. Vlach je 

připraven zajistit virtuální 3D prohlídku pro prezentaci budovy, a proto žádá 

o informaci, až bude vše hotovo. 

 

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

budov MFF UK na příští rok 2020 žádá prod. L. Skrbek dostat do konce listopadu 

2019.  

 

Doc. C. Matyska 

c) Výsledky hodnocení projektů podaných do výzvy „Výzkumné infrastruktury II“:  

uspěly projekty FAIR - CZ - OP II  (74 bodů tj. 4. - 8. místo; 44,3 mil. Kč; MFF 

UK spoluřešitel, žadatel ÚJF AV ČR), Fermilab 2 (71 bodů tj. 12. -13. místo; 

3,4 mil. Kč), LINDAT/CLARIAH-CZ (70 bodů tj. 14. místo; 32,0 mil. Kč), 

CERN-CZ  (68 bodů tj. 18. -19. místo; 15,0 mil. Kč; MFF UK spoluřešitel, 

žadatel FZÚ AV ČR), SPL-MSB II (67 bodů tj. 20. - 21. místo; 32,3 mil. Kč).  

Neuspěl projekt MGML (61 bodů tj. 3. místo pod čarou; požadavek na 89,1 mil. 

Kč), bylo podáno odvolání proti hodnocení – poslední úspěšný projekt má 64 

bodů.  

Přes urgence nebyl doc. C. Matyskovi zřízen přístup v systému ISKP 14+ 

k projektu CERN-CZ ze strany FZÚ AV ČR; přístup je přislíbený teprve po 

podepsání partnerské smlouvy.  

 

d) Nový projekt na mobilitu: podle předběžného návrhu by dělení prostředků mezi 

fakulty mělo odrážet hlavně rozdělení institucionálních prostředků na vědu (bez 

specifického výzkumu), takže MFF UK by měla mít k dispozici 24,8 %,  

tj. 16 864 000 Kč, což by postačilo na financování 138 postdokoměsíců. Je třeba 

dohodnout rozdělení mezi sekce a naplánovat harmonogram výběrových řízení 

(VŘ). Sekční proděkani dodají specifika a charakteristiku pozic, VŘ budou 

vypsána během ledna 2020.   

 

Doc. P. Hnětynka 

e) Informace o postupu implementace GSuite for Edu: pokračuje bez potíží dál. 

 

Prod. M. Vlach 

f) Partnerský program 

i)     Setkání s firmami 11. 11. 2019, velmi přínosná akce (z reakcí firem) - 

prezentace jednotlivých sekcí jsou k dispozici na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/ofskp  

Matfyz na setkání reprezentovali doc. K. Mathis, doc. M. Kopa a doc. M. 

Nečaský. Zástupce firem přivítal za vedení fakulty prod. M. Vlach, účastnil 

se též prod. V. Kuboň. 

ii)      Prod. M. Vlach informoval o připomínkách CPPT k Partnerské smlouvě 

(udělování licence studentem fakultě), bude adekvátně upravena fakultní 

partnerská smlouva.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
https://www.mff.cuni.cz/cs/ofskp
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iii)     Odmítnutí smlouvy s JetBrains (některé body pro fakultu neakceptovatelné 

(po poradě s fakultní právničkou, např. vracení vstupního poplatku)).  

iv)     „Inovace“ partnerského programu: a) „diamantový partner“ (forma 

partnerství a zároveň velkých dárců), b)  industrial Ph.D. student. Obojí 

k diskuzi pro Pracovní skupinu, která bude mít v dohledné době setkání. 

v)     Nový partner Qminers – startovní partner, kontaktní osoba doc. M. Kulich 

(KPMS MFF UK). 

 

g) OFSKP (Ing. B. Joudalová) bylo přizváno RUK k účasti při externím 

auditu/hodnocení UK. Externí hodnoticí komise konstatovala, že třetí role a 

transfer na UK se posunuje správným směrem. U kapitoly service to society 

konstatovala velký pokrok, pozitivně ohodnotila soustředění se na společensko-

vědní oblast (zmíněna spolupráce MFF UK, FF UK a ÚSD AV ČR při přípravě 

Charles Games s.r.o.). Finální písemná zpráva bude k dispozici až během příštích 

týdnů.  

 

h) Prod. M. Vlach byl panem rektorem jmenován do univerzitní Pracovní skupiny 

pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty, a to do 31. 10. 

2020. Předsedou komise je Mgr. Michal Zima, člen KR UK. První schůze 

proběhla dne 18. 11. 2019, jsou naplánovány další. Podle názoru prod. M. Vlacha 

by odborná spolupráce s firmami měla zůstat v gesci fakulty.  

 

i) Spin-off Charles Games s.r.o.: dne 13. 11. 2019 se sešli zástupci CUIP, vedení 

fakult matematicko-fyzikální a filozofické s reprezentací zamýšlené spin-off 

firmy. Je dohodnuto, že bude založena v lednu 2020.  

 

j) Proběhl první seminář k problematice duševního vlastnictví na MS a v Troji.  

 

k) Veřejná zakázka na projekt ISPA (v rámci projektu IP UVT 2019-2020). 

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Administrace výběrového řízení na obsazení pracovních míst a na obsazení funkcí 

(dále konkursů) po nabytí účinnosti nového Řádu výběrového řízení Univerzity 

Karlovy, tzn. po datu 1. 1. 2020. Kolegium souhlasilo, aby se administrace 

konkursů přesunula ze sekretariátu děkana na zaměstnanecké oddělení. Návrhy na 

vypsání konkursů budou zasílány Mgr. T. Jančákovi, přičemž do konce prosince 

je potřeba dopracovat digitální formulář na zadávání inzerátů. Dne 19. 11. 2019 

proběhla schůzka děkana s doc. M. Nečaským, Mgr. T. Jančákem a Mgr. T. 

Drbohlavem. Příštího jednání se zúčastní ještě Mgr. P. Jedelský.  

 

b) Návrhy na jmenování vedoucích Katedry didaktiky fyziky a Katedry jazykové 

přípravy: příslušné komise pro výběrové řízení děkanovi doporučily jmenovat do 

čela KDF doc. RNDr. Mgr. Vojtěcha Žáka, Ph.D., do čela KJP pak PhDr. Milušu 

Bubeníkovou, Ph.D. Děkan oba návrhy předloží k vyjádření vědecké radě na jejím 

zasedání dne 4. 12. 2019.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
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c) Prod. J. Sgall navrhl děkanovi, aby pověřil doc. M. Lopatkovou řízením ÚFAL na 

jeden rok od 1. 2. 2020 (druhé funkční období jako ředitelky pracoviště vyprší 

doc. M. Lopatkové koncem ledna 2020). Kolegium děkana toto řešení doporučilo.    

 

d) Děkan vypsal výběrové řízení na obsazení pracovních míst v sekci informatické 

a v sekci fyzikální, viz: 

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

rizeni/akademicke-pozice-na-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-

28-unora-2020  

 

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

rizeni/pracovni-mista-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-9-

prosince-2019  

 

e) Děkan vypsal výběrové řízení na obsazení místa lektora na Katedře jazykové 

přípravy, viz: 

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

na-katedre-jazykove-pripravy-termin-podani-prihlasek-16-prosince-2019  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) DOD 21. 11. 2019 se koná na MS, za účasti děkana fakulty; soudě z registrace 

zájemců bude plno. Poděkování garantům programu a pracovníkům OPMK. Více na 

webu:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/2019 

 

b) RUK připravuje aktualizaci Opatření rektora č. 31/2016, pravidla jednotného 

vizuálního stylu Univerzity Karlovy (čj. UKRUK/316368/2019 ze dne 12. 11. 

2019). Prod. M. Vlach byl na dotaz na vedení UK ubezpečen mluvčím UK, že 

změny se MFF UK nedotknou. 

 

c) OPMK připravuje novou formu propagace MFF UK, a sice v prostředcích MHD 

v Košicích (SK) a Olomouci. 

 

d) Mezinárodní setkání učitelů přírodních věd Science on Stage v roce 2022: bude se 

konat v České republice, MFF UK se připojí jako spolupořadatel včetně 

finančního podílu (pravděpodobně formou úhrady části nájmu Kongresového 

centra). Tuto část zajistí OMPK, organizačně by ale akci měl garantovat (dle 

předběžných dohod) Elixír do škol.  

 

e) Mistrovství světa v orientačním běhu (trail) v roce 2022: z podnětu dr. L. Forsta 

se bude na organizaci soutěže pořadatelsky podílet VŠSK MFF. MFF UK bude 

hrát úlohu zejména mediálního podporovatele akce, příp. pomůže s právními 

radami atp. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-na-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-na-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-na-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/pracovni-mista-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-9-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/pracovni-mista-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-9-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/pracovni-mista-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-9-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/lektor-na-katedre-jazykove-pripravy-termin-podani-prihlasek-16-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/lektor-na-katedre-jazykove-pripravy-termin-podani-prihlasek-16-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/2019
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f) Podpis statutu mezi zástupci MFF UK, JČMF, ČFS, FPS, Svět Techniky Ostrava, 

Elixír do škol a Česká hlava o vzniku Ceny Albertus pro učitele fyziky a 

informatiky proběhne během fakultního DOD na setkání se zástupci Fakultních 

škol. 

 

g) Poprvé fakulta vyzkouší cílenou reklamu v kinech po ČR a prostřednictvím videa 

na YouTube atp.: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/uz-brzy-ve-vasi-hlave 

Měřeno počtem zhlédnutí filmeček se těší značnému zájmu, má více než 150 tis. 

zhlédnutí.  

 

h) Oslavy 17. 11.: iniciativa Svobodný listopad, celkem 13 akcí (včetně představení 

knihy Tenkrát v listopadu), více viz:  

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/221-tenkrat-v-listopadu.html 

a  

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8820&locale=cz 

Publikaci bude distribuovat knihkupectví Kosmas.  

 

i) RUK organizuje schůzku kvůli možné centralizaci náborových kampaní UK: 

s ohledem na časovou zaneprázdněnost prod. M. Vlacha se jednání zúčastní Mgr. 

L. Veverka, vedoucí OPMK. 

 

j) Den otevřených dveří na SPŠST Panská proběhne 4. 12. 2019, fakultu při 

prezentaci zastoupí Bc. J. Suchomel (pracovník OMPK a absolvent této školy).  

 

Děkan 

k) Festival Open House 2020 (z e-mailu organizátorů: Rádi bychom do festivalu 

Open House Praha, který se uskuteční ve dnech 16. - 17. května 2020, zařadili 

i budovy architekta Karla Pragera v trojském areálu Matematicko-fyzikální 

fakulty UK. … Základní myšlenka festivalu je prostá – na jeden víkend  

v roce zdarma otevřít veřejnosti jindy nepřístupné, architektonicky či jinak  

významné budovy.). Kolegium akceptovalo stanovisko OPMK s podporou prod. 

M. Vlacha, totiž festivalu se nezúčastnit.  

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Zasedání RKR konané dne 4. 11. 2019: podklady pro jednání a zápis z jednání 

kolegium dostalo e-mailem.  

 

b) Univerzitní Strategický záměr 2021-2025: připomínky a náměty k návrhu, který 

poslala vedoucí Oddělení analýz a strategií RUK dne 15. 11. 2019, mohou fakulty 

zaslat v průběhu tohoto týdne. Děkan požádal členy kolegia, aby mu konkrétně 

formulované připomínky - budou-li nějaké mít - zaslali nejpozději do 21. 11. 2019 

do 17:00 hod.  

 

c) Ing. Miroslava Oliveriusová rezignovala dne 14. 11. 2019 na funkci kvestorky 

Univerzity Karlovy a pan rektor její rezignaci přijal.  Výkonem agendy kvestora 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/uz-brzy-ve-vasi-hlave
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/221-tenkrat-v-listopadu.html
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8820&locale=cz
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UK byl od 14. 11. 2019 pověřen vedoucí Ekonomického odboru RUK Ing. 

Roman Karaš.  

 

d) Objekt v Zahrádkách u České Lípy nabídne UK k odkoupení; prodejní cena se 

pohybuje odhadem v rozmezí mezi 8 až 36 mil. Kč. Náklady na rekonstrukci 

objektu se odhadují na zhruba 600 mil. Kč.   

 

e) Prod. M. Vlach poslal na vedení UK informaci, že MFF UK se může 

konstruktivní formou podílet na diskuzi o klimatických změnách, k níž vedení UK 

vyzval AS UK. Prod. M. Vlach po dohodě v kolegiu děkana oslovil pracovníky 

KFA MFF UK (doc. P. Pišoft, dr. P. Huszár a dr. M. Žák).   

 

f) Kolegium schválilo návrh harmonogramu svých zasedání po Novém roce. 

Termíny jednání KD jsou na fakultním webu zde:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2 

Obligátní schůzka, na které se „doladí“ čerpání rozpočtu 2019, se uskuteční dne 

27. 12. 2019 formou individuálních setkání sekčních proděkanů s Ing. D. 

Lankovou. 

 

g) Tradiční setkání s důchodci – bývalými zaměstnanci fakulty, které pořádá fakultní 

odborová organizace, se letos uskuteční v pondělí 16. 12. 2019 od 15:00 hod. 

v restauraci Profesní dům na MS. Děkana fakulty při této příležitosti zastoupí 

prod. V. Baumruk.   

 

h) Vánoční koncert skupiny Humbuk se koná v pondělí 16. prosince 2019 ve 20:00 

hod. v posluchárně K1 v Karlíně. Tzv. Humbuk Tříkrálový je naplánovaný na 

úterý 14. ledna 2020, 19:30 hod., do Refektáře na MS.  

  

 

Zasedání skončilo v 16:35 hodin.  

 

Zapsala: Jana Ježilová 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=314085&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001661912
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2

