
 

 

Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 8. ledna 2020  

(akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. 

Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, M. Vlach; zástupce SKAS P. Korscok (od 10:45) 

 

Omluveni: P. Kolman, P. Hnětynka, L. Skrbek. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a)   KD projednalo návrh směrnice děkana doplňující doporučená hlediska hodnocení pro 

habilitační řízení v novém oboru „Didaktika a historie matematiky a informatiky“ 

(akreditovaném od 7. 1. 2020 na 10 let) a v již akreditovaném oboru „Fyzika - 

didaktika fyziky“.  Prod. J. Trlifaj jako navrhovatel zdůraznil, že možnost formulace 

nových hledisek i pro již akreditovaný obor „Fyzika - didaktika fyziky“ schválil pror. 

A. Gerloch. Z diskuse na KD vzešlo doporučení formulovat nová hlediska pro tento 

obor odlišně. Sekční proděkani proto znovu požádají o vyjádření k hlediskům 

vedoucí KDF a KDM, odlišnou formulaci doporučení pro obor „Fyzika - didaktika 

fyziky“ vzhledem k plánované nepřítomnosti prod. J. Trlifaje na zasedání 22. 1. 2020 

předloží na tomto zasedání ke schválení kolegiu děkana prod. V. Baumruk. Směrnice 

bude účinná od 1. února 2020.  

 

b)   Prod. J. Trlifaj podal informaci z porady proděkanů pro zahraniční styky konané dne 

7. ledna 2020 na RUK. Podle informace pror. Rovné probíhá velmi intenzivní 

spolupráce na úrovni vedení univerzit v rámci aliance 4EU+, zatím si ale vše 

financují participující univerzity samy. Zpětně by měly být schválené výdaje 

financovány z 1/2 z MŠMT, 1/3 z EU a z 1/6 ze zdrojů UK. V dubnu 2020 bude 

v Bruselu vyhlášen nový call výhradně na podporu vědecké spolupráce uvnitř 

aliancí. Nezávisle na tom bude pokračovat i interní podpora na UK (viz bod f) níže). 

Vedoucí odboru zahraničních vztahů RUK Mgr. Kozák informoval o tom, že odbor 

se nově dělí již na tři oddělení: pro meziuniverzitní spolupráci (který vede on sám), 

evropskou kancelář (vede PhDr. Herglová) a centrum strategických partnerství 

(PhDr. Soukup). Strategickými partnery UK jsou pouze následující tři univerzity: 

Univ. Zurich, Univ. St. Andrews a Macquarie Univ. Problém je s novou pozicí Univ. 

Heidelbeg, která přestala být klíčovým partnerem vzhledem k tomu, že je součástí 

aliance 4EU+. Jako hlavní úkol pro nejbližší období vytyčil Mgr. Kozák revizi 

mezinárodních smluv, aby vyhovovaly GDPR. Upozornil, že např. německé 

univerzity považují takové revize za zbytečné, neboť GDPR platí nezávisle na tom, 

zda je, či není ve smlouvě explicitně zmíněn.  Pror. J. Škrha informoval, že Hlávkova 

nadace vypisuje nově stipendia i pro zahraniční studenty českého původu, a že 

možnost získat stipendium Václava Havla se nově otevírá i pro studium na UK 

v angličtině. Podle PhDr. Herglové bude měsíční podpora pro studenty v rámci 

programu Erasmus+ v roce 2020 zvýšena na 519 EUR.   
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c)    Rektor UK vydal opatření č. 43/2019, podrobnosti o vybraných povinnostech 

a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus. Výnos je 

účinný od 1. ledna 2020, jeho znění viz:  

   https://cuni.cz/UK-10139.html  

     

d)   Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: návrhy na udělení ceny za rok 2019 přijímá 

OVZS do 27. 2. 2020, v elektronické podobě. Statut ceny je dán Opatřením rektora 

č. 14/2018, viz:  

https://cuni.cz/UK-8983.html 

 

e)   Minigranty 4EU+: počátkem února vyzve RUK k podávání návrhů, podmínkou opět 

bude účast minimálně dvou zahraničních partnerů z členských univerzit aliance 

(členové viz: https://4euplus.eu/4EU-9.html, informace o alianci viz: 

https://4euplus.eu/4EU-10.html). OVZS doporučuje již nyní zvážit možnost 

případného zapojení se do spolupráce.  

 

f)   Fond mobility UK: termíny pro žádosti o finanční podporu z tohoto zdroje jsou pro 

rok 2020 následující: letní semestr - od 3. února do 31. března 2020, zimní semestr - 

od 21. září do 31. října 2020. Podrobnosti o Fondu mobility UK lze nalézt na webu 

zde: 

https://cuni.cz/UK-43.html 

Interní termín pro odevzdání žádostí stanoví OVZS poté, kdy bude na fakultu 

doručena oficiální výzva z RUK.  

 

g)   Na slavnostní části setkání při příležitosti 10. výročí založení Centra vizuální historie 

Malach dne 27. ledna 2020 zastoupí děkana fakulty prod. J. Trlifaj.   

 

Děkan  

h)   O Fulbrightovo stipendium se uchází pouze jeden zájemce (stipendium na vědeckou 

stáž).   

 

 Prod. V. Baumruk 

i)   Strouhalovskou přednášku letos pronese dr. Ondřej Pejcha z ÚTF, řešitel ERC grantu 

a laureát Ceny NEURON pro mladé vědce v oboru fyzika.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a)   KD projednalo návrh směrnice děkana o zajištění možnosti pokračovat ve studiu 

stejného nebo obdobného studijního programu. Dokument předložil a na zasedání 

komentoval prod. V. Kuboň. Prakticky jde o dodatek ke Směrnici děkana č. 14/2019, 

kterou projednal AS MFF UK dne 13. 11. 2019, a proto bude senát o věci zpraven ex 

post.   

Složení nových oborových rad bude zveřejněno na fakultním webu.  

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 1/2020, o zajištění možnosti 

pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu pro studenty 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=4415&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001726340
https://cuni.cz/UK-10139.html
https://cuni.cz/UK-8983.html
https://4euplus.eu/4EU-9.html
https://4euplus.eu/4EU-10.html
https://cuni.cz/UK-43.html
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oboru „Pravděpodobnost a matematická statistika“ studijního programu Matematika, 

viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-1-2020 

 

b)   Probíhá druhé kolo přijímacího řízení do doktorského studia; zájem o přijetí zatím 

projevilo celkem 34 uchazečů, z toho 19 do programů v anglickém jazyce. 

 

Prod. M. Vlach 

c)   KD vyslechlo informaci prod. M. Vlacha o vzdělávacím kurzu pro budoucí učitele, 

který pořádá ČVUT, viz např.: 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/jaderna-fakulta-chce-pomahat-

matematikarum-ze-zakladnich-a-strednich-skol-40307847).  

Kombinované studium učitelství a kurzy Vyučování všeobecně vzdělávacích 

předmětů v rámci CŽV by zasloužily větší propagaci a hlavně reformu.  

 

d)   Připravují se tradiční propagační akce Jeden den s informatikou a matematikou 

(29. 1. 2020) a Jeden den s fyzikou (13. 2. 2020), budou informovány Fakultní školy. 

Prod. M. Vlach také vyzdvihl úsilí předsedy Propagační komise doc. M. Cieslara 

(KFM), v loňském roce proběhlo dotazníkové šetření u vybraných přednášek, letos 

na základě jejich vyhodnocení (zejm. velké řady negativních ohlasů) nebudou 

pravděpodobně některé nabídky z pracovišť vyslyšeny a do programu zařazeny.  

 

Děkan 

e)   Fond Karla Urbánka - KD schválilo podmínky pro studijní pobyty v akademickém 

roce 2020/2021, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-

karla-urbanka 

 

f)   Postoj MŠMT k úhradě stipendií doktorandům v cizojazyčných programech v roce 

2020 prověří prod. V. Kuboň.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a)   Pronájem restauračních prostor v budově na MS po 1. 1. 2021: tajemník zahájí 

jednání s rektorátem ohledně dodatku k současné nájemní smlouvě, obsahujícího 

prolongaci trvání smlouvy do 31. 12. 2022. Doc. C. Matyska zmínil nespokojenost 

některých strávníků s kvalitou a malým výběrem jídla v trojském bufetu.  

 

b)   Kolegium schválilo, po předchozím souhlasu dotčených přednášejících, aby v letním 

semestru tohoto akademického roku byly zaznamenány následující přednášky: 

i) Úvod do kvantové mechaniky (NOFY027), přednášející doc. J. Zamastil 

ii) Vybrané partie z funkcionální analýzy (NMMA342), přednášející prof. J. 

Spurný. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=4415&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001726340
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-1-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-1-2020
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/jaderna-fakulta-chce-pomahat-matematikarum-ze-zakladnich-a-strednich-skol-40307847
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/jaderna-fakulta-chce-pomahat-matematikarum-ze-zakladnich-a-strednich-skol-40307847
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
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c)   MŠMT schválilo monitorovací zprávu vztahující se k udržitelnosti projektů OP 

VaVpI „Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra“ a „Modernizace vybavení 

pro fyzikální výzkum a výuku“.   

 

d)   Kolegium schválilo následující návrh rozpočtových úprav: 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 

RUK 7242-01/7242PROV 168 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia 

RUK 700-01/700PROV 220 838 neinvestice zahr. studenti – prostř. na pobyt 

RUK 700-01/700PROV 384 500 neinvestice školitelé mzdy+pojištění 

  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Doc. C. Matyska 

a)   Doc. C. Matyska přeposlal kolegiu k připomínkám dokument od RUK - pracovní 

verzi dokumentu upravujícího způsob výběru výzkumných, technických 

a administrativních pracovníků v připravovaném celouniverzitním projektu v rámci 

výzvy č. 53 OP VVV. Připomínky je třeba poslat dr. H. Nyklové, kopii doc. C. 

Matyskovi, termín pro jejich odeslání na RUK byl stanoven na 13. 1. 2020. 

 

Tajemník 

b)   KD vzalo na vědomí informaci o závěrech schůzky, která proběhla 3. 1. 2020 a které 

se zúčastnili proděkani L. Skrbek a J. Sgall, tajemník fakulty, vedoucí hospodářského 

oddělení a vedoucí Správy budov. Předmětem jednání byla příprava provozního 

režimu IMPAKT pavilonu v Troji (náklady na energie, náklady provozní – hlavně na 

úklid, dále náklady mzdové, servisní smlouvy a správa serverovny atd.). Závěry: 

i) Obsluha audio- a videotechniky bude spadat pod správu SISAL, personálně bude 

zabezpečena také dr. P. Žilavým (částečný pracovní úvazek).   

ii) Tajemník připravuje ceník pronájmů nových poslucháren. Kolegium 

akceptovalo jeho návrh, aby do září 2020 byly posluchárny zapůjčovány či 

pronajímány pouze fakultním zájemcům.  

iii) Prod. J. Sgall upozornil na bezpečnostní riziko vstupu do budovy skrz vjezd do 

garáží. Proběhla krátká diskuse, je třeba najít vhodný model zabezpečení. 

 

c)   Na MS nastoupí od 1. 2. 2020 nový správce budovy, pí Zimová skončí pracovní 

poměr k 28. 2. 2020 (odchod do penze), v průběhu února dojde k předání funkce. 

 

Prod. M. Vlach 

d)   Spolupráce s firmami: KD vzalo na vědomí sdělení prod. M. Vlacha o aktuální 

situaci ve fakultním Partnerském programu, vč. toho, že fakulta se definitivně 

nedohodla s firmou Google o vstupu do Partnerského programu (požadavky 

a navrhované změny smlouvy byly již pro fakultu neakceptovatelné), prod. M. Vlach 

zopakoval, že přístup ke studentům fakulty (propagace nabídek práce, ročníkové 

projekty atp.) je možný jen a pouze přes oficiální Partnerský program. Kolegium 

děkana se také zabývalo vzniklou situací, kdy v případě připravovaného partnerství 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=4415&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001726340
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s firmami ČEZ a Allianz jsou kontaktní osoby ze všech sekcí, rozdělení prostředků 

bude dle Směrnice děkana č. 2/2019, tzn. daná část rovným dílem na sekce.  

 

d)   Dny firem pro informatiku a matematiku jsou po dohodě proděkanů J. Sgalla a M. 

Vlacha naplánovány na 6. 4. 2020 a 9. 11. 2020. 

 

e)   KD vzalo na vědomí informace prod. M. Vlacha o jeho jednáních s CPPT (týkají se 

především pokračování univerzitního projektu, úvazků pro skauty v jeho rámci a 

finanční spoluúčast fakulty; námět RUK na smluvní platy pro úřednické pozice v 

projektech – s tím MFF UK nesouhlasí). KD vyjádřilo podporu stanoviskům prod. 

M. Vlacha a jejich uplatňování vůči CPPT/RUK. Prod. M. Vlach také zmínil, že je 

v kontaktu s proděkany jiných fakult a jsou připraveni postupovat jednotně. 

 

f)   Dne 17. 1. 2020 se uskuteční setkání skautů CPPT, za MFF UK se zúčastní Ing. B. 

Joudalová. Prod. M. Vlach požádal CPPT, aby relevantní informace a zprávy zasílalo 

na fakultu písemně a s dostatečným předstihem. 

 

g)   KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o závěrech jednání univerzitní 

Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty.  

Na fakultě platí Směrnice děkana č. 2/2019, o transferu znalostí a technologií a 

partnerském programu na MFF UK, která bude v dohledné době inovována 

v souvislosti se závěry univerzitní skupiny. Stejně tak dojde k úpravám smluv a 

jejich vzorů s externími subjekty (partneři, dárci a sponzoři). Text změn připraví 

prod. M. Vlach ve spolupráci s vedoucí OFSKP Ing. B. Joudalovou a fakultní 

právničkou. Pravděpodobně vznikne i tzv. fundraisingové oddělení RUK, daná 

agenda by dle názoru prod. M. Vlacha měla na MFF UK spadat pod OFSKP. 

Externím členem univerzitní Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou 

spolupráci s komerčními subjekty se po návrzích pror. J. Konvalinky a prod. M. 

Vlacha stali dr. J. Bičovský (FF UK) a doc. M. Nečaský (MFF UK). 

 

   Děkan 

h) Jednání děkana s JM dne 6. 1. 2020: nové opláštění objektu/objektů v Troji sice 

nefiguruje v univerzitním plánu investičních akcí na letošní rok, stavební akce by 

mohla být zařazena do plánu na rok 2021. Za RUK jednání povede Ing. P. Kostelecký.    

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Výběrová řízení na obsazení pracovních míst (dále VŘ) 

a)   Děkan vypsal VŘ na obsazení vědeckých míst typu „postdok“ v informatické sekci, 

s termínem pro podání přihlášek do 28. 2. 2020. Viz: 

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

rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-na-

informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2020 

Řízení bylo vypsáno v roce 2019, bude se tedy řídit předpisem platným do konce 

prosince 2019.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=4415&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001726340
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-na-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-na-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-na-informaticke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-28-unora-2020


KD MFF UK dne 8. ledna 2020 

 Čj. UKMFF/4415/2020 

 
 
 

6 

 

b)   Výsledek výběrového řízení na místa lektora/lektorky na Katedře jazykové přípravy 

MFF UK s termínem podání přihlášek 16. prosince 2019 (kód: 201912-L2-KJP) je 

zveřejněn na fakultním webu, viz: 

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

rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-mista-lektora-lektorky-na-

katedre-jazykove-pripravy-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-16-prosince-

2019 

 

c)   Nová VŘ zatím děkan vypisovat nebude, je třeba vyjasnit administrativní postupy po 

předání agendy zaměstnaneckému oddělení.   

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Novoroční zdravice děkana je na fakultním webu, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/novorocni-gratulace-2020  

 

b) Kolegium diskutovalo o projektu Česko! A jak dál?, shodlo se, že fakulta se do 

projektu zapojovat přímou participací nebude. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) Námět doc. M. Nečaského na inovaci v pojetí výroční zprávy fakulty (open data) 

projedná kolegium za jeho účasti na zasedání 18. 3. 2020. 

 

b) Ples MFF UK se bude konat 5. března 2020 na Žofíně. Prod. M. Vlach prosí 

o návrhy na pozvání hostů z řad firem, partnerů a dárců. 

 

c) Vzniklo mezinárodní výzkumné konsorcium zaměřené na modelování 

klimatických politik, MFF UK v něm zatím není, viz:  

https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/univerzita-karlova-povede-

mezinarodni-vyzkumne-konsorcium-zamerene-na-modelovani-klimatickych-

politik/?from=fb 

Proběhla jednání s pracovníky Katedry fyziky atmosféry (doc. P. Pišoft a Mgr. M. 

Žák), fakulta se do projektu/konsorcia zapojí.  

  

Prod. M. Rokyta 

d) Prod. M. Rokyta položil k diskusi otázku, zda se při tvorbě výročních zpráv 

nesoustředit na to, aby tyto obsahovaly mj. i všechna data, která by bylo možno 

využít při hodnocení organizací podle jednotlivých Modulů (typicky Modulů 3 - 5) 

v rámci Metodiky 17+. 

 

e) Pamětní medaile fakulty: prod. M. Rokyta doporučil stanovit obecná pravidla pro 

udělování fakultních medailí. Seznam dosud udělených medailí je na úložišti 

dokumentů KD.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=4415&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001726340
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-mista-lektora-lektorky-na-katedre-jazykove-pripravy-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-16-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-mista-lektora-lektorky-na-katedre-jazykove-pripravy-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-16-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-mista-lektora-lektorky-na-katedre-jazykove-pripravy-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-16-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-mista-lektora-lektorky-na-katedre-jazykove-pripravy-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-16-prosince-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/novorocni-gratulace-2020
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/univerzita-karlova-povede-mezinarodni-vyzkumne-konsorcium-zamerene-na-modelovani-klimatickych-politik/?from=fb
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/univerzita-karlova-povede-mezinarodni-vyzkumne-konsorcium-zamerene-na-modelovani-klimatickych-politik/?from=fb
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/univerzita-karlova-povede-mezinarodni-vyzkumne-konsorcium-zamerene-na-modelovani-klimatickych-politik/?from=fb
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Děkan 

i) V úterý 14. 1. 2020 se v 9:00 hodin na UK uskuteční setkání s panem Dr. Ko 

Wen-je, starostou Taipei a předsedou Tchaj-wanské lidové strany. Setkání se 

zúčastní pan děkan.   

 

 

Zasedání skončilo v 12:02 hodin.  

 

Zapsala: Jana Ježilová 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=4415&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001726340

