
 

 

Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 18. prosince 2019  

(akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

 

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

Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach, P. Kolman (na část 

jednání); P. Korcsok jako zástupce SKAS (na studijní záležitosti). 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) GAČR – dílčí zprávy za rok 2019 je třeba poslat na OVZS do 9. ledna 2020, 

závěrečné zprávy pak do 23. ledna 2020. Další aktuální termíny a instrukce jsou 

na fakultním webu, viz: 

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

 

b) Akreditace oboru habilitačního řízení Didaktika a historie matematiky 

a informatiky. Protože tento obor souvisí s oblastí vzdělávání Učitelství (v jejím 

základním tematickém okruhu Oborová didaktika), bude po získání akreditace 

připravena směrnice děkana, která pro tento obor doplní Doporučená hlediska 

hodnocení. Pokud vše proběhne v pořádku, budou analogicky doplněna 

i Doporučená hlediska hodnocení pro obor habilitačního řízení Fyzika - didaktika 

fyziky.   

Stalo se po KD: Rada NAÚ udělila akreditaci habilitačnímu řízení v oboru 

Didaktika a historie matematiky a informatiky pro uskutečňování Matematicko-

fyzikální fakultou Univerzity Karlovy na dobu 10 let s platností od 7. 1. 2020 (čj. 

NAU-334/2019-10).  

 

c) Aktualizovaný seznam odborných časopisů s roztříděním do oborů a kvartilů 

(rozeslal 12. 12. 2019 Mgr. J. Kuča). Třídění do kvartilů bylo provedeno podle IF 

časopisů, což neodpovídá nové metodice. Mgr. Kuča třídění přepracuje podle 

nové metodiky, tj. s tříděním podle AIS, a opravenou verzi rozešle členům 

kolegia.  

 

d) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku/člena předsednictva 

Technologické agentury ČR - termín pro dodání elektronického návrhu na RUK 

byl stanoven na 21. 1. 2020. Momentálně je za UK v Radě TAČR prof. J. Hajič. 

KD doporučilo navrhnout do předsednictva prof. V. Matolína, jeho ochotu nechat 

se nominovat zjistí prod. J. Trlifaj.   

Stalo se po KD: Prof. V. Matolín poděkoval za důvěru, jeho rozsáhlé aktivity 

(částečně spojené i s TAČR) mu však v dohledné době neumožní vykonávat 

žádnou časově náročnější novou funkci.      

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/ovzs
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e) Podpora internacionalizace na UK - výzva programu POINT 2019-20 - podzimní 

kolo: informace o výsledku pro MFF UK byla kolegiu zaslána e-mailem dne 13. 

12. 2019.  

 

f) Na návrh MFF UK jmenoval rektor UK dne 1. 12. 2019 hostujícím profesorem 

Univerzity Karlovy prof. Jespera Møllera a emeritními profesorkami Univerzity 

Karlovy prof. RNDr. Marii Huškovou, DrSc., a prof. RNDr. Janu Jurečkovou, 

DrSc. Dekrety budou předány na zasedání vědecké rady fakulty dne 4. března 

2020.  

 

g) Interní termín na OVZS pro podávání  

- průběžných a závěrečných zpráv projektů Mobility a programu Inter-

Excellence je dne 23. 1. 2020, 

-  zpráv pokračujících projektů GAUK dne 20. 1. 2020, a  

- žádostí do Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2020 dne 27. 1. 

2020. 

 

h) Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ: kolegium doporučilo 

předložit vědecké radě fakulty návrh na udělení této podpory prof. Petru Němcovi 

z KCHFO, pro příští rok předběžně doporučilo návrh z informatické sekce, a sice 

na udělení Donatia prof. E. Hajičové.  

 

l) Cena Josefa Hlávky za rok 2019 – cena je udělována za původní knižní práci 

z oblasti vědecké a odborné literatury publikované v České republice 

v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech vědních oblastech: 

 společenské vědy 

 vědy o neživé přírodě 

 vědy o živé přírodě a lékařství 

Každá z cen je spojena s finanční odměnou ve výši 50 000,- Kč. Ceny jsou 

udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na zámku 

v Lužanech u Přeštic. OVZS prosí o zaslání nominací do 19. ledna 2020. 

Informace bude rozeslána sekčním proděkanům.  

 

m) Anglická verze formuláře M3 Metodiky 17+ je za MFF za léta 2014-2018 hotová 

ve své textové části a byla odeslána na RUK. Rozsáhlé přílohy (tabulky) ale 

vyžadují např. u smluvního výzkumu podrobné údaje, které nejsou uvedeny v 

žádné databázi (GAP ve své původní verzi nepožadoval, a ani neumožňoval, 

jejich zadání). Problém řeší Mgr. M. Menšíková v koordinaci s RUK.      

 

n) Fakultní sebehodnotící zprávu pro interní hodnocení vědy na UK (podle 

požadavku RUK v rozsahu 10-20 stran v anglickém jazyce) zpracuje prod. J. 

Trlifaj, předběžnou verzi pošle kolegiu e-mailem v první polovině ledna 2020.  

 

o) Na OVZS nastoupí od 2. 1. 2020 Mgr. Lenka Mervová, bude mít na starosti 

granty a, vzhledem ke své výborné znalosti angličtiny, také přípravu anglického 

webu OVZS.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=352127&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001709964
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p) Ministr školství předal dne 18. 12. 2019 dekrety o jmenování nových profesorů, 

viz: 

http://www.msmt.cz/ministr-predal-jmenovaci-dekrety-69-novym-rofesorkam-

a 

Z MFF UK převzali jmenovací dekret prof. Tomáš Bureš a prof. Zdeněk Doležal. 

 

Prod. Skrbek 

q) Prod. L. Skrbek a prod. J. Trlifaj kolegiu přeposlali pozvánku na 3. výroční 

setkání řešitelů Primus "PRIMUS DAY", konané 15. 1. 2020. Prod. J. Trlifaj se 

vzhledem ke své zahraniční služební cestě tentokrát setkání nezúčastní. 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Podzimní kolo soutěže o SFG. Všechny návrhy, které byly podány, byly přijaty až 

na jeden, který podal student PřF UK. 

 

b) (Podnět prod. J. Sgalla): Doktorandská stipendia studentů v anglických 

programech, zejména navýšení za úspěšnou zkoušku z angličtiny. Kolegium 

pověřilo prod. F. Chmelíka, aby tuto věc zařadil při projednávání novely 

fakultních Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK a Směrnice děkana č. 

13/2018 (výplata stipendií) na zasedání AS MFF. Kolegium navrhuje komplexní 

navýšení výše doktorandského stipendia na 11 000,- Kč v prvním roce studia a na 

12 500,- Kč od druhého roku studia s tím, že příplatek za zkoušku z angličtiny by 

byl zrušen. Změna by přitom platila jak v českých tak i anglických programech. 

 

Prod. V. Kuboň 

c) Dle zprávy/informace Mgr. J. Fialky z oddělení doktorského studia RUK byli 

v listopadu jmenováni zbylí členové oborových rad pro doktorské studium.  

 

Děkan 

d) Informace o Newsletteru doktorského studia (zásilka od RUK, adresovaná 

předsedům OR). 

 

Prod. M. Rokyta 

e) Prod. M. Rokyta připomněl, že podle čl. 10 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu 

UK je možno studenta doktorského studijního programu převést z prezenční do 

kombinované formy studia pouze na základě jeho žádosti, přičemž před 

uplynutím standardní doby studia je tak možno učinit pouze na základě 

doporučení školitele a zpravidla též oborové rady. Doktorandské stipendium je 

však studentům v prezenční formě studia vypláceno (podle čl. 12 Stipendijního 

řádu UK) nejvýše po dobu standardní doby studia. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=352127&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001709964
http://www.msmt.cz/ministr-predal-jmenovaci-dekrety-69-novym-rofesorkam-a
http://www.msmt.cz/ministr-predal-jmenovaci-dekrety-69-novym-rofesorkam-a
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Tajemník 

a) V souladu s novelou nařízení vlády č. 567/2006 sb. o minimální mzdě dochází 

s účinností od 1. 1. 2020 k navýšení minimální mzdy ze současných 13 350,- Kč 

na 14 600,- Kč. Navýšení se na fakultě týká převážně zaměstnanců správy budov, 

minimální mzda se pomalu přibližuje výši mzdy kvalifikovaných pracovníků.   

 

b) Kolegium děkana s drobnými připomínkami schválilo text návrhu Směrnice 

děkana č. 15/2019 „Oběh účetních dokladů“. Směrnice byla vydána, viz:  

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

dekana/smernice-dekana-c-15-2019 

 

c) Kolegium děkana schválilo návrh příkazu děkana o rozpočtovém provizoriu, text 

výnosu viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-8-2019 

Tajemník požádal sekční proděkany, aby upozornili pracoviště, že výnos čerpání 

financí nezapovídá, jen stanoví jeho přiměřenost.  

 

d) Návrh Směrnice děkana č. 16/2019 „O výkonu spisové služby na MFF UK“: text 

výnosu připravila fakultní koordinátorka spisové služby Bc. Ž. Floriánová, ve 

smyslu univerzitního opatření. Kolegium děkana směrnici schválilo.  

 

e) Kolegium schválilo návrh tajemníka na výplatu jednorázové mimořádné odměny 

pro pracovníky děkanátu, KTV a KJP ve výši 50 % jejich měsíčního platu.  

 

f) Tajemník upozornil na skutečnost, že uzavřené smlouvy a objednávky nad 

50 000,- Kč, které je třeba dle zákona č. 340/2015 Sb. neprodleně zadat do 

registru smluv, dodávají pracoviště do sekretariátu tajemníka často s velkým 

zpožděním. Vyzývá proto všechna pracoviště fakulty, aby smlouvy a objednávky 

ke zveřejnění doručovali odpovědní pracovníci pokud možno ihned po 

vystavení/uzavření nebo schválení.  

 

g) S ohledem na blížící se kolaudaci pavilonu IMPAKT v Troji a jeho předání do 

užívání fakultě byl připraven dodatek k pojistné smlouvě na pojištění majetku a 

odpovědnosti za škody zahrnující pojištění pavilonu.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon IMPAKT: v pátek 13. 12. 2019 byl objekt za účasti technického dozoru 

investora (Ing. Hošna, Ing. Randuška a Ing. Janoušek) převzat. Zhotovitel požádá, 

v souladu se smlouvou, o kolaudaci díla tak, aby proběhla před 28. 2. 2020.  

Prod. L. Skrbek navrhuje mimořádnou odměnu pro pány P. Michálka, M. 

Doležala, dr. P. Žilavého, Dr. D. Obdržálka a Ing. M. Himmela, kteří se 

dlouhodobě jako zástupci investora realizaci díla pravidelně v rámci kontrolních 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=352127&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001709964
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-15-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-15-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-8-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-8-2019
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dnů i daleko nad jejich rámec podle aktuální situace aktivně věnovali.  Děkan 

přislíbil  mimořádné odměny těm, kdo se na výstavbě pavilonu z pohledu MFF 

UK významně podíleli; tyto odměny budou vyplaceny po kolaudaci díla. 

 

b) Závěr zasedání poroty pro uzavřené výběrové řízení na návrh a realizaci 

uměleckého 3D díla v areálu MFF UK v Troji: porota nedoporučila udělení 

prvního, druhého ani třetího místa, naopak doporučila fakultě vypsání nové 

soutěže, např. ve spolupráci s Galerií hl. města Prahy. 

Děkan navrhl vyplatit z fondu děkana autorům „skicovné“. Kolegium souhlasilo.   

Kolegium se přesunulo do proděkanské místnosti, kde byly prezentovány návrhy 

uměleckých děl. Proběhlo hlasování, s tímto výsledkem: 7 pro návrh 

„BIOMECH“ a 7 nemít raději nic.  

 

Tajemník 

c) Tajemník eviduje žádost dr. P. Žilavého na pronájem/zapůjčení velké posluchárny 

v novém trojském pavilonu na konferenci „Veletrh nápadů učitelů fyziky“ v srpnu 

2020. Všechny žádosti o velkou posluchárnu v pavilonu IMPAKT bude posuzovat 

kolegium děkana. Žádosti shromažďuje tajemník, posuzovány budou teprve po 

kolaudaci objektu. Cena za pronájem bude teprve stanovena.     

 

Doc. P. Hnětynka 

d) Informace o průběhu schůzky se správci IT MFF UK.   

 

e) Informace o postupu implementace GSuite for Edu: čeká se na vyjádření firmy 

Google. 

  

f) IT v nové budově IMPAKT má ve správě SISAL, serverovna zůstává ve správě 

pracoviště Počítačová síť Troja (dále PST). SISAL i PST jsou s rozdělením 

srozuměni. 

 

Prod. M. Vlach 

g) CPPT RUK – setkání s vedením fakult UK se bude konat ve čtvrtek 6. 2. 2020 od 

10 hod v Malé aule Karolina, předběžně potvrdil účast prod. M. Vlach a Ing. B. 

Joudalová, program: 1) Konkrétní příklady transferu z humanitních, sociálních, 

lékařských i přírodních věd řešené v roce 2019, 2) Výsledky transferu za rok 2019 

a výhled na rok 2020, 3) Nabízený servis CPPT a CUIP pro fakulty, role skautů 

v tomto servisu a kontext rozvoje univerzitní inovační sítě v rámci projektu RKV 

UK II. 

 

h) Partnerský program: a) s Qminers startovní partnerství uzavřeno, kontaktní osoba 

doc. M. Kulich (KPMS), b) JetBrains – smlouva na stupeň Partner po jednání 

v připomínkovacím řízení na straně budoucího partnera, c) DHL – obnovená 

jednání o úrovni Strategický partner, d) SUSE – jednání spějí ke statutu 

Strategický partner, e) Meteopress – v přípravě jako startovní partner (kontaktní 

osoba doc. P. Pišoft (KFA)), e) o partnerství uvažuje firma Bizmachine, napojení 

na aktivity doc. O. Bojara, f) Allianz - připomínky ke smlouvě řešeny s fakultní 

právničkou JUDr. Semíkovou, g) Google – jednání pokračují (již několik měsíců) 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=352127&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001709964
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– firma chce spolupráci, nicméně odstoupila od příslibu vstoupit do Partnerského 

programu a navrhla vlastní smlouvu. Prod. M. Vlach zopakoval stanovisko, že 

pokud chce firma do spolupráce ve smyslu přístupu ke studentům, zadávání prací 

a propagace pracovních pozic, pak jedině přes fakultní Partnerský program, h) 

informace o stavu vstupu Generali České pojišťovny do Partnerského programu, 

je vhodné narovnat vztahy, zájem o spolupráci má KPMS. 

 

i) Kurzy duševního vlastnictví s dr. M. Machů (RUK), setkání se zástupci Pracovní 

skupiny pro partnerství s firmami – naplánováno na 18. 3. 2020 odpoledne.   

 

j) Informace z univerzitní Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou 

spolupráci s komerčními subjekty. Jednání směřují k dokumentu 

(pravidlům/obecným kritériím) závazným pro univerzitu a fakulty, 

pravděpodobně bude nutné připravit odpovídající Směrnici děkana, kde budou 

určitým způsobem nadefinována pravidla pro tuto spolupráci, např. posuzování 

spolupráce, rozhodovací proces a odpovědnost. O činnosti komise vznikla stránka 

na webu UK:  

https://cuni.cz/UK-10047.html 

 

k) Celkový úvazek pro MFF UK v projektu "HR Award II" (RKV UK II) byl 

projednán, trvat bude do roku 2022.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Výběrová řízení na obsazení pracovních míst 

i)      Děkan vypsal výběrové řízení na obsazení místa profesora v oboru 

matematika v MÚUK, viz: 

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

rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-profesora-v-oboru-matematika-v-

matematickem-ustavu-univerzity-karlovy (hostující profesor, nástup od 

1.2 nebo 1.9.)  

ii)      Děkan vypsal výběrové řízení na obsazení pracovních míst asistentů 

s termínem podání přihlášek 30. ledna 2020, viz: 

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

rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-asistentu-s-

terminem-podani-prihlasek-30-ledna-2020 

iii)      Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovních míst v matematické 

sekci MFF UK s termínem podání přihlášek 7. listopadu 2019 viz: 

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

vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-

pracovnich-mist-v-matematicke-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-

prihlasek-7-listopadu-2019 

iv) Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovních míst ve fyzikální sekci 

MFF UK s termínem podání přihlášek 9. prosince 2019 viz: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=352127&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001709964
https://cuni.cz/UK-10047.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-profesora-v-oboru-matematika-v-matematickem-ustavu-univerzity-karlovy
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-profesora-v-oboru-matematika-v-matematickem-ustavu-univerzity-karlovy
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-profesora-v-oboru-matematika-v-matematickem-ustavu-univerzity-karlovy
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-asistentu-s-terminem-podani-prihlasek-30-ledna-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-asistentu-s-terminem-podani-prihlasek-30-ledna-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-asistentu-s-terminem-podani-prihlasek-30-ledna-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-v-matematicke-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-7-listopadu-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-v-matematicke-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-7-listopadu-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-v-matematicke-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-7-listopadu-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-v-matematicke-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-7-listopadu-2019
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https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-

vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-

pracovnich-mist-ve-fyzikalni-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-

prihlasek-9-prosince-2019 

 

Prod. M. Vlach 

b) BcA. Luboš Svoboda k 31. 12. 2019 odchází z fakulty, OPMK hledá grafika 

a fotografa. 

 

c) Navazuje na bod 4d) a 4h) tohoto zápisu: V rámci projektu „HR AWARD II“ 

(RKV UK II) byl MFF UK prostřednictvím CPPT nabídnut úvazek ve výši 1,1 

(prod. M. Vlach na základě jednání v září 2019 svým dopisem potvrdil v listopadu 

2019 zájem MFF UK o úvazek ve výši 1,5), a to od února 2020, při zachování 

zaměstnaneckého poměru na MFF UK (nikoli tedy pod CPPT). Prod. M. Vlach na 

základě těchto nových skutečností po dohodě s vedoucí OFSKP, kam by primárně 

projektové mzdové peníze připadly, navrhl rozdělení úvazků a pracovních 

povinností. Je možné, že v průběhu roku dojde k přeskupení agendy i úvazků 

hrazených z projektu HR Award II. Kolegium děkana se shodlo, že na OFSKP 

přibývá agenda, je náročnější, a požadavek prod. M. Vlacha na další částečný 

úvazek je oprávněný. Zároveň je v zájmu fakulty, aby mzdové náklady pracovnic 

OFSKP, zejm. Ing. B. Joudalové, byly hrazeny z prostředků fakulty (tedy nejen 

z projektu CPPT). Kolegium děkana souhlasilo s navýšením úvazku na OFSKP a 

posílením úvazku o 0,5 i v případě, pokud se nepodaří úvazek hradit z prostředků 

CPPT. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Pror. M. Králíčková - Science on Slam (krátká stand-upová vystoupení), jako 

kontaktní osoba nahlášena dr. T. Bártlová (OPMK), financováno z OP VVV, 

pravidelné schůzky jednou za 14 dní a pravidelné měsíční zprávy.  

 

b) Zajímavá čísla: bydliště „Košický kraj“ – 17 osob z 1. ročníků má trvalé bydliště 

v Košickém kraji.  

 

c) Informace z jednání správní rady Elixír do škol, z. ú., o Strategii 2020–2023, 

podpoře vzdělávání učitelů, rozšiřování aktivit na MŠ,  otázka nedostatku učitelů 

matematiky a fyziky. K problematice by se měla uskutečnit schůzka s ředitelkou 

Elixíru do škol Ing. P. Proškovou, zúčastní se děkan, proděkani M. Vlach, V. 

Kuboň a M. Rokyta. Schůzku sjedná prod. M. Vlach. 

Stalo se po KD: Schůzka se pravděpodobně uskuteční 23. ledna 2019 od 13:00 

hodin v budově na MS. 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=352127&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001709964
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-ve-fyzikalni-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-9-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-ve-fyzikalni-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-9-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-ve-fyzikalni-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-9-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-pracovnich-mist-ve-fyzikalni-sekci-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-9-prosince-2019
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7. RŮZNÉ 

 

a) Děkana bude v době jeho zahraničních pobytů zastupovat prod. J. Trlifaj, 

konkrétně jde o tyto termíny: 11. až 15. května a 23. až 26. června 2020. 

 

b) Po dobu nepřítomnosti prof. J. Sgalla v době od 14. 1. do 4. 2. 2020 bude 

proděkana pro informatickou sekci zastupovat ve vyřizování běžné agendy doc. 

RNDr. Antonín Kučera, CSc. Pokud bude schůze kolegia, přijde i na ni.  

 

 

Prod. M. Vlach 

c) Informace o účasti MFF UK na „Otevření Národního zdravotnického 

informačního systému“ (viz https://nzis-open.uzis.cz), informace o založení 

neformální „Martinské společnosti“. 

 

d) Odpověď na dotaz prod. M. Vlacha, proč jsou fakultní kalendáře odesílány 

doporučeně, a tudíž musejí být evidovány v ESSS, spočívá ve faktu, že rozměr 

kalendáře umožnil poslat ho jako doporučenou zásilku, která je momentálně 

levnější než balík (rozdíl činí 60,- Kč na jedné zásilce).   

 

e) Aktivity týkající se firemní spolupráce po doc. J. Křivánkovi převezme doc. 

Alexander Wilkie. Stříbrnou pamětní medaili fakulty, kterou děkan udělil doc. 

Jaroslavu Křivánkovi in memoriam, převzala na pohřbu partnerka zesnulého. 

 

Děkan 

f) Elektronický program na vypisování výběrových řízení na obsazení pracovních 

míst: na základě upozornění dr. T. Drbohlava navštívil děkan dne 17. 12. 2019 

kancléře UK, aby ho požádal o participaci UK na vývoji programu (provázání 

s databází WHOIS tak, aby nebylo třeba pracoviště zadávat ručně). 

  

g) KD vzalo na vědomí dokument od Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní 

otázky (AMO) týkající se vlivu Číny v českém akademickém prostředí. 

 

 

 

Zasedání skončilo v 12:06 hodin.  

 

Zapsala: Jana Ježilová 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=352127&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001709964
https://nzis-open.uzis.cz/

