
 

 

Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 5. února 2020  

(akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka, J. Kratochvíl, V. Kuboň, C. Matyska, M. Rokyta, J. 

Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach, D. Lanková zastupující tajemníka fakulty 

P. Korscok (od 10:25 – studijní záležitosti) 

 

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

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a)   Je vydána Směrnice děkana č. 2/2020, doporučená hlediska hodnocení pro habilitační 

řízení v oborech „Didaktika a historie matematiky a informatiky“ a „Fyzika – 

didaktika fyziky“, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-2-2020 

  

b)   Únorový termín pro podávání návrhů na ERC Consolidator granty byl pro výpadek 

systému o den prodloužen, za fakultu nebyl podán žádný návrh.  

 

c)   Konference k 10. výročí založení Centra Malach se zúčastnil také pan rektor. 

Centrum má daleko širší záběr než v období svého vzniku.  Více na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/centrum-malach-slavi-jubileum-

uz-neni-jen-studnici-pribehu-holokaustu 

 

d)  Projekty - průběžné a závěrečné zprávy, žádosti. 

i) MŠMT: za MFF UK byly v termínu do 31. 1. 2020 odeslány závěrečné 

a průběžné zprávy projektů v rámci Inter-Excelence (16 zpráv), mobility 

(12 zpráv), ECSEI (2 zprávy). 

ii) MŠMT - Velké výzkumné infrastruktury: podány 3 závěrečné zprávy a 5 zpráv 

průběžných.   

iii) GAUK: odesláno 61 žádostí o pokračování projektů. 

iv) SVV: odesláno 17 závěrečných zpráv projektů SVV za roky 2017-2019 a 17 

návrhů na další období 2020-2022; viz též bod e). 

v) Odeslána souhrnná závěrečná zpráva GAUK a SVV projektů za rok 2019.  

vi) GAČR: za hlavní řešitele z MFF UK odesláno 131 zpráv, z toho 86 dílčích a 

45 závěrečných. Ze závěrečných zpráv mj. vyplývá, že za ukončené projekty 

GAČR je zasílána vratka ve výši cca 1 188 tis. Kč. Polovina řešitelů nedodržela 

fakultní termín na odesílání zpráv a odeslané zprávy byly neúplné a špatně 

zpracované. KD rozhodlo předat jména řešitelů, kteří nedodrželi fakultní termín 

o 4 a více dnů, sekčním proděkanům.  

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-2-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-2-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/centrum-malach-slavi-jubileum-uz-neni-jen-studnici-pribehu-holokaustu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/centrum-malach-slavi-jubileum-uz-neni-jen-studnici-pribehu-holokaustu
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e)    MŠMT změnilo klíč pro dělení prostředků na SVV, vedení UK se následně rozhodlo 

použít stejný klíč k rozdělení prostředků mezi fakulty, informaci o tom ale dostala 

fakulta až koncem ledna, těsně před termínem odevzdání zpráv (viz bod d) iv)), 

návrhy rozpočtu projektů na léta 2020-2022 proto už nemohly na toto rozhodnutí 

reagovat. MFF UK nové dělení postihuje ze všech fakult UK nejvíce, celkové 

krácení je o cca 3 mil. Kč. Prod. Trlifaj požádá Mgr. Nohela z RUK o vysvětlení 

vzorečku/klíče. Po obdržení oficiálních údajů od prof. P. Volfa budou finanční 

prostředky rozděleny na jednotlivé sekce stávajícím způsobem podle počtu 

doktorandů v prvním až pátém ročníku, tedy ne podle změněného klíče.  

 

f)   Univerzitní XII. výzva na pozice post-docs: oslovený náhradník dr. Hossein Moosaei 

nabídku přijal, nastoupí k 15. 7. 2020. 

 

g)   Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: za MFF UK je navržen RNDr. Martin 

Kozák, Ph.D., z KCHFO. Nominace byla kolegiem schválena a odeslána na RUK.  

 

h)   Soutěž vysoce kvalitních monografií v roce 2020: termín na doručení materiálů na 

OVZS je 17. 3. 2020 (termín RUK: 20. 3. 2020). Seznam monografií, které lze 

nominovat, pošle Mgr. J. Kuča. Informaci zajistí prod. J. Trlifaj. 

 

i)   Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020: interní termín pro zaslání 

vyplněného formuláře přihlášky na OVZS je stanoven na 24. 2. 2020, stačí 

elektronicky.  

 

j)   K 31. 1. 2020 nastal Brexit. V tuto chvíli byla podepsána dohoda („deal“) s EU 

a nastalo tak přechodné období končící 31. 12. 2020, do kdy VŠ z Velké Británie na 

programu Erasmus budou moci standardně plně participovat. Dle informace OZV 

RUK lze ale britské školy do výběrových řízení Erasmus zařazovat i pro LS 

2020/2021. Pokud by se po 1. 1. 2021 Velká Británie nemohla nadále zúčastnit 

programu Erasmus, dofinancuje RUK studentské výjezdy na SMS i SMP 

z rektorátního podílu ukazatele D.  

 

k)   Je vyhlášeno jarní kolo Fondu mobility, instrukce přes ovzs-l a stud-l: interní termín 

OVZS je 24. 3. 2020.  

 

l)   Zahájen provoz Staff Welcome Centre (Celetná 13, Praha 1), které by mělo 

zajišťovat servis zahraničním výzkumníkům působícím na UK (stávajícím 

i budoucím). Informace o nové aktivitě RUK byla rozeslána přes ovzs-l. Kontaktní 

osobou na RUK je Mgr. Simona Teplá (simona.tepla@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 898).  

 

m)   Výzva strategického uskupení CENTRAL pro rok 2020 – Centrum strategických 

partnerství UK – termín pro podávání přihlášek je 21. 2. 2020 na OVZS. Kontaktní 

osobou na UK je Mgr. Barbora Bednaříková, Centrum strategických partnerství, e-

mail: Barbora.Bednarikova@ruk.cuni.cz . 

 

n)   Otázka participace MFF UK na nově vznikající meziuniverzitní dohodě připravované 

RUK s málo známou „M. K. Ammosov North Eastern Federal University“, Jakutsko, 

Rusko. Oslovena byla již pracoviště (přes katedry@mff.cuni.cz) a studijní oddělení, 

zatím bez projevení zájmu.  

 

mailto:simona.tepla@ruk.cuni.cz
mailto:Barbora.Bednarikova@ruk.cuni.cz)
mailto:katedry@mff.cuni.cz
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o)   MFF UK se připojila jako participující fakulta k revidovanému MoU se slavnou 

 Collège de France.  

 

p)   Dne 28. 2. 2020 proběhne na RUK setkání ze zástupci Kanazawa University, která 

projevila zájem o rozšíření vědecké spolupráce s dalšími fakultami UK, mezi nimi 

i s MFF UK.  

 

q)   Na RUK byla odevzdána anglická verze formuláře Modulu M3 – Společenská 

relevance za MFF UK, která se po korekturách stane součástí univerzitní zprávy pro 

Národní hodnocení podle M17+. Formulář zahrnuje rozsáhlé tabulky řešených 

projektů, problémy jsou se smluvním výzkumem, který nebyl v původních verzích 

GAPu dostatečně evidován.  

 

r)   Sebeevaluační zpráva pro hodnocení vědy na UK (2014-2018) – část za MFF UK 

zpracovává prod. J. Trlifaj ve spolupráci s OVZS.  

 

s)   Závěry kontroly MŠMT (vedoucí kontrolní skupiny Ing. J. Ferda), jejímž předmětem 

bylo hospodaření s finančními prostředky na výzkum a vývoj z kapitoly 

333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za účetní období roku 2018 

(projekty Progres, Primus, UNCE): informaci podali prod. J. Trlifaj a Ing. D. 

Lanková. Počínání Ing. Ferdy v záležitosti odměňování akademických pracovníků 

podle získaných RIVových bodů bylo ostře kritizováno pror. UK Konvalinkou. Cena 

za ubytování na služebních cestách (typicky účasti na konferencích) je omezena pro 

zaměstnance RUK opatřením kvestorky, fakulta ale nepovažuje vzhledem k složitosti 

této problematiky za vhodné ji upravovat směrnicí děkana. Na vyúčtování cestovních 

příkazů schází údaj o době trvání konference. Závěr KD: zaměstnanci musejí do 

cestovní zprávy/vyúčtování cestovního příkazu napsat termín konání konference; 

zkontroluje to vedoucí pracoviště.  

Stalo se po KD: Podle informace prod. J. Trlifaje se dne 7. 2. 2020 podařilo Mgr. P. 

Jedelskému upravit modul služebních cest v SIS tak, aby reflektoval námitky 

kontrolorů. Pokud zadá účtovatel v SIS před cestou variantu „Konference“, bude po 

skončení cesty v rubrice „Důležitá sdělení o cestě“ automaticky předepsáno - kromě 

řádku „Název konference:“-  též „Místo a data konání konference (od-do):“.  

 

t)   Pracovnice OVZS Mgr. K. Gáliková, DiS., podala 31. 1. 2020 výpověď. 

 

Prod. L. Skrbek  

u)   VR UK na svém zasedání dne 30. 1. 2020 tajným hlasováním velmi přesvědčivým 

výsledkem schválila návrhy MFF UK na jmenování doc. K. Mathise a doc. A. 

Shukurova profesory.  

 

Prod. M. Rokyta 

v)   Prod. M. Rokyta informoval o setkání se zástupci Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (Cermat), které se uskutečnilo dne 4. 2. 2020 v posluchárně K1 v Karlíně. 

Setkání bylo hojně navštíveno. K zajímavým tématům patřila například diskuse 

o zavedení více úrovní maturity z matematiky, či zda by bylo dobré rozlišit ukončené 

středoškolské vzdělání (bez maturity) a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. 
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a)   Připomínky k harmonogramu akademického roku 2020/2021 byly poslány na UK, 

RUK poté poslal k harmonogramu další návrh, a sice stanovit datum zahájení 

semestru na 29. 9. 2020. Posunutí začátku semestru ničemu nevadí, a proto kolegium 

s návrhem souhlasilo. Bude ošetřeno opatřením děkana.  

 

b)   Harmonogram přijímacího řízení 2021/2022 – návrh na posunutí nástupu doktorandů 

ze zahraničí na 1. 4.: RUK žádosti MFF UK nevyhověl.     

 

Prod. M. Vlach 

c)   KD vzalo na vědomí informace o závěrech a podnětech, které vzešly ze setkání 

děkana, proděkanů M. Rokyty, V. Kuboně a M. Vlacha s ředitelkou Elixíru do škol.  

 

d)   Požadavek na uzavření trojstranné smlouvy vztahující se k prodeji diplomové práce 

studenta fakulty: podrobnosti poslala ve zvláštním e-mailu Ing. B. Joudalová. 

Kolegium se k záležitosti vrátí na svém příštím zasedání, za přítomnosti proděkana 

pro studijní záležitosti. Prod. F. Chmelík připraví návrh řešení a požádá o právní 

názor. CPPT nedoporučuje podpis smlouvy.  

 

e)   OPMK připravilo dotazník s několika jednoduchými otázkami. Je určen pro ty 

uchazeče, kteří byli na MFF UK přijati, ale ke studiu nenastoupili; jeho cílem je 

zjistit, proč se tak rozhodli. Podle názoru právníka Mgr. P. Chrásky nebude dotazník 

v rozporu s GDPR, bude-li anonymní. Dotazník zaštítěný podpisy proděkanů V. 

Kuboně a M. Vlacha studentům rozešle studijní oddělení. 

 

Ing. D. Lanková 

f)   Z poplatků od studentů, připsaných ve prospěch studijního oddělení, byl uhrazen 

záporný rozdíl doktorandských stipendií. Z provozních prostředků byly uhrazeny 

výdaje na stipendia vyplacená ze stipendijního fondu. 

 

Děkan 
g)   Děkanka PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích reagovala na připomínku 

děkana MFF UK ke stránce Studuj učitelství pro SŠ, viz: https://www.ucitelstviss.cz/,  

a přislíbila nápravu. Informace na uvedené stránce nejsou úplné/správné.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty 

a)   Návrh směrnice děkana „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

(VZMR) a pro dynamický nákupní systém (DNS) na MFF UK“: do textu je třeba 

promítnout všechny připomínky, další verzi návrhu projedná KD na svém zasedání 

19. 2. 2020.  

 

Děkan 
b)   Požadavek zastupujícího kvestora UK, aby fakulta zapůjčila rektorátu UK sumu 

15 mil. Kč na nákup pozemků v Troji. Ing. D. Lanková upozornila, že zůstatek ve 

fakultním FRIM představuje 18 mil. Kč. Děkan bude jednat o podmínkách půjčky se 

https://www.ucitelstviss.cz/
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zastupujícím kvestorem, jednou z podmínek fakulty je, aby půjčka byla částečně 

splacena ještě v roce 2020. Návrh „Dohody o zapůjčení finančních prostředků“ 

připraví a s JUDr. M. Semíkovou projedná Ing. D. Lanková.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a)   Pavilon IMPAKT 

i) Dne 28. 1. 2020 proběhla druhá fáze kolaudace IMPAKT pavilonu v Troji - 

tentokrát šlo o budovu samotnou. Kolaudaci předcházela prohlídka objektu 

pracovníky Hasičského záchranného sboru, a to ve čtvrtek 23. 1. 2020. Nebyly 

shledány žádné podstatnější závady, které by mohly mít negativní dopad na 

kolaudační rozhodnutí.  

ii) V budově je však stále ještě třeba doladit poměrně velké množství nedodělků, 

drobných závad a detailů, které zhotovitel přislíbil odstranit/dopracovat. Teprve 

potom bude vydáno kolaudační rozhodnutí a následně sestaven harmonogram 

obsazování prostor IMPAKT pavilonu, postupného stěhování zaměstnanců IS 

a knihovny a úpravy rozvrhu s využitím nových poslucháren.  

iii) Aby mohl pavilon správně fungovat, je třeba doplnit IT vybavení (switche 

a další, předpokládané náklady jsou cca 2 mil. Kč) a navrhnout optimální 

personální obsazení objektu (ostraha, AV technika, počítačové laboratoře atd.) 

Požadavky na financování budou projednány se sekčními proděkany, schůzka se 

uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2020 v 15:30 hod. u prod. L. Skrbka. Bude zřízeno 

nové nákladové středisko 902-01/IT. Kolegium se zřízením nového střediska 

a dokoupením IT techniky souhlasí.     

Stalo se po KD: schůzka proběhla a její závěry budou předmětem diskuze na 

následujícím KD.  

iv) Vybrané prostory v pavilonu IMPAKT by mohly být vyzdobeny grafikami Z. 

Netopila. Prod. Skrbek bude jednat o vyzdobení prostor s architekty.  

v) Členové kolegia navrhují pojmenovat velkou posluchárnu po prof. J. 

Matouškovi.  

vi) Dne 4. 2. 2020 proběhlo otevírání obálek a posouzení nabídek na dodávku 

počítačů do pavilonu IMPAKT v rámci veřejné zakázky projektu OP VVV. Zdá 

se, že vysoutěžený dodavatel by měl dodat počítače za nižší cenu, než byl 

kvalifikovaný odhad.  

 

Doc. C. Matyska 

b)   Předběžné informace o OP Jan Amos Komenský (OP JAK), který bude nástupcem 

OP VVV: 

 jedná se o období 2021 až 2025+2, ale jednání s Evropskou komisí má zpoždění, 

takže první relevantní výzvy budou možná až v r. 2022, 

 bude méně peněz z EU, tedy spoluúčast ze státního rozpočtu bude muset být 

vyšší; v případě Prahy možná až 60 %, a tak hrozí, že pražské projekty budou 

nějakou formou redukovány,  

 bude asi méně ex-ante a více ex-post financování (naše projekty v OP VVV jsou 

financovány ex-ante, takže ani u velkých projektů nebylo třeba shánět finanční 

prostředky na jejich rozjezd), kofinancování bude možná 7 % u neinvestičních a 

10 % u investičních projektů. 
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Zaměření Prioritní osy 1: 

 Rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací (podpora zisku HR 

Award, vytváření welcome office, grant office, rozvoj strategického řízení VO), 

 Internacionalizace výzkumu (podpora mobilit do/z ČR, podpora účasti českých 

VO v mezinárodních programech pro VaV), 

 Excelence ve výzkumu (podpora víceletých projektů VaVs vysokým 

výzkumným potenciálem a řešících celospolečenská témata, synergie s Horizont 

Evropa (2021+)), 

 Rozvoj infrastruktury VaV (modernizace klíčového výzkumného vybavení, 

nová výstavba pro strategické projekty), 

 Rozvoj lidských zdrojů pro VaV (mobility, vzdělávání, získávání kvalitních 

pracovníků ze zahraničí, zapojení doktorandů či perspektivních preg. studentů 

do výzkumných projektů), 

 Rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací v souladu s Národní 

RIS3 strategií (navazování a rozvoj spolupráce na výzkumných projektech, 

vzdělávacích aktivitách i průřezově s aplikační sférou), 

 Strategické a koordinované řízení systému VaVaI na národní a regionální 

úrovni, 

 Open science (open access, open data, EOSC), 

 Visibilita českého VaVaI. 

 

Zaměření Prioritní osy 2: 

Investiční projekty: 

 Rekonstrukce a adaptace nevyhovujících vzdělávacích prostor (včetně vybavení) 

pro potřeby studentů se specifickými nároky,  

 Modernizace výukových prostor, které slouží pro studijní programy 

vyučované ve spolupráci s českou/zahraniční vysokou školou, studijní 

programy zaměřené na praxi, kombinované/distanční studium apod., 

 Pořízení studijních pomůcek a mobiliáře, 

 Rozvoj a modernizace laboratoří včetně souvisejícího vybavení pro vzdělávací 

účely, 

 Rozvoj a modernizace sportovních zařízení vysokých škol sloužících pro výuku 

studentů, 

 Nová výstavba pro strategické projekty v oblasti vysokoškolského 

vzdělávání. 
Neinvestiční projekty: 

 Modernizace studijních programů a modernizace forem výuky ve stávajících 

studijních programech, 

 Internacionalizace vysokoškolského prostředí, 

 Snižování studijní neúspěšnosti a práce se zájemci o studium, 

 Zlepšení podmínek pro studium studentů se specifickými potřebami a 

talentovaných a mimořádně nadaných studentů, 

 Podpora zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání pedagogických 

pracovníků, 

 Podpora celoživotní učení. 

 

c)   Igráček - koordinační schůzky s Ing. J. Baťkovou na RUK dne 10. 2. 2020  

se zúčastní také Ing. A. Michálková z OVZS. 
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Doc. P. Hnětynka 

d)   Kategorizace IT služeb na MFF UK: materiál byl projednán s IT na všech budovách 

a bude podkladem pro další jednání o restrukturalizaci IT.   

 

e)   KD schválilo nastavení automatické odpovědi (potvrzující přijetí e-mailu) na e-maily 

doručené na adresy  konkurzy@ a granty@.  

Stalo se po KD: Odd. PSíK zajistilo schválené nastavení a odpovídání je od 10. 2. 

nasazeno.  

 

f)   Informace o postupu implementace GSuite for Edu: po určité době se podařilo opět 

navázat kontakt, nicméně zatím není žádný posun s nasazením.  

 

Prod. V. Baumruk 

g)    MŠMT oznámilo zahájení kontroly projektu OP VaVpI „Modernizace vybavení pro 

fyzikální výzkum a výuku“. Šetření na místě bude probíhat dne 26. 2. 2020, 

předpokládaný čas zahájení je: 8:30 hodin.  

 

 Prod. M. Vlach 

a)   Shrnutí výsledků/výstupů Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou 

spolupráci s komerčními subjekty, jejímž je prod. M. Vlach členem - výstupy:  

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

Vybrané ohlasy např.:  

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/uk-home-credit-sponzori-

pravidla/r~b8cf475640fd11ea8776ac1f6b220ee8/?utm_source=mediafed&utm

medium=rss&utm_campaign=mediafed 

 

b)   Informace o možném vzniku Nadačního fondu UK a rektorátního 

„fundraisingového“ oddělení. 

 

c)   3D umělecké dílo do areálu MFF UK v Praze – Troji: prod. M. Vlach pověřil dr. K. 

Houžvičkovou Šolcovou, aby iniciovala schůzku se zástupci Prahy 8 a ředitelkou 

Galerie hl. m. Prahy; schůzka proběhne ve čtvrtek 6. února odpoledne. Děkan 

doporučuje vše ještě jednou projednat a  případně vyhlásit na umělecké dílo novou 

soutěž.  

 

d)   Informace o možné přípravě výroby fakultního piva, proběhne schůzka v jednom tzv. 

středně velkém pivovaru, na které by mohly být dohodnuty podmínky distribuce piva 

a převod licence a ochranné známky. 

 

e) Informace o založení spin-off Charles Games, vedení fakulty reprezentoval prod. M. 

Vlach, více na: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vznika-unikatni-univerzitni-

spin-off-charles-games a na https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16648.html  

 

f) Partnerský program: a) probíhá jednání s ČNB o vstupu do programu, b) Allianz – 

smlouva podepsána, c) Kooperativa – smlouva podepsána, d) Generali Česká 

pojišťovna – schůzka vedoucího KMPS, doc. Nečaského, prod. M. Rokyty, prod. M. 

Vlacha a Ing. B. Joudalové vedla k dohodě, vedoucí OFSKP vypořádá připomínky ke 

smlouvě, e) DHL – smlouva v přípravě, náročně vypořádávání připomínek ke 

smlouvě, f) Datlowe – před podpisem smlouvy, g) Suse – před podpisem smlouvy, 

https://cuni.cz/UK-10047.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/uk-home-credit-sponzori-pravidla/r~b8cf475640fd11ea8776ac1f6b220ee8/?utm_source=mediafed&utmmedium=rss&utm_campaign=mediafed
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/uk-home-credit-sponzori-pravidla/r~b8cf475640fd11ea8776ac1f6b220ee8/?utm_source=mediafed&utmmedium=rss&utm_campaign=mediafed
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/uk-home-credit-sponzori-pravidla/r~b8cf475640fd11ea8776ac1f6b220ee8/?utm_source=mediafed&utmmedium=rss&utm_campaign=mediafed
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vznika-unikatni-univerzitni-spin-off-charles-games
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vznika-unikatni-univerzitni-spin-off-charles-games
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16648.html
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právně a účetně se řeší rozdělení vstupního poplatku na 2. části, h)  Spacetti – jednání 

o vstupu do programu s absolventem Aakashem Ravim (kontaktní osobou bude 

pravděpodobně doc. P. Kolman), i) neformální zájem dalších 2 zájemců o program, 

schůzky vedou pracovnice OFSKP. 

 

g) Informace o projektu Rozvoj kapacit VaV na UK (RAKEV2): pro MFF UK bude 

úvazek 1,1, administrativní realizace je již v procesu (změny pracovních náplní 

připravil prod. M. Vlach a ing. B. Joudalová, tajemník fakulty odsouhlasil), 

Připravené Prohlášení na přefakturaci mezd (návrh podalo CPPT) bylo zkontrolováno 

vedoucí HOSP ing. D. Lankovou. Prod. M. Vlach zmínil, že finální informace 

o spoluúčasti nejsou dosud jasné, v Prohlášení je nyní uvedeno 0%, nicméně 

z korespondence s CPPT z 28. 1. 2020 plyne, že RUK má vůli najít ve svém rozpočtu 

celou částku na kofinancování, nicméně podle posledních informací ze schůzek 

nebude tato informace známá minimálně do března. Dle neformální konzultace je však 

větší pravděpodobnost, že se finance na kofinancování z RUK najdou, a proto je 

v Prohlášení uvedena dohoda o vnitrofakturaci na proplacení 100 % nákladů. Nicméně 

možnost, že bude ještě otázka kofinancování otevřena, není nereálná. Text společného 

Prohlášení podepíše za CPPT ředitelka Mgr. et. Mgr. H. Kosová, za MFF UK pak 

prod. M. Vlach.  

 

h) Informace o možném vzniku inkubátoru studentských firem v Kampusu Hybernská, 

prod. M. Vlach zmínil výsledky svého jednání o tomto nápadu s kancléřem UK a 

prod. Z. Filipovou z FF UK. Pokud by přišla nabídka na členství ve správní radě 

možného zapsaného ústavu Kampus Hybernská, MFF UK tuto nabídku 

pravděpodobně využije. Kolegium děkana si vzalo za své námět k úvaze, kdo by mohl 

být členem správní rady, případné kandidáty do týdne k rukám prod. M Vlacha.  

 

i) Dne 6. 2. 2020 se uskuteční setkání vedení fakult UK s CPPT. Za fakultu se zúčastní 

proděkani J. Trlifaj a M.Vlach a vedoucí OFSKP Ing. B. Joudalová.  

 

      Děkan 

j) Odeslal na UK připomínky k sebeevaluační zprávě UK pro moduly M4-M5. Žádá 

členy kolegia o další připomínky (problémy s komunikací na RUK, minimální mzda, 

zákoník práce apod.), návrhy a nápady do pátku 7. 2. 2020.  

 

k) Setkání 4EU + Working Group for Education and Flagships (Kodaň, 20. a 21. 2. 2020) 

se zúčastní prod. V. Kuboň.   

 

      Prod. J. Sgall 

l) Obdržel od organizátora MaSo (matematická soutěž) Bc. J. Hadravy žádost 

o pronájem poslucháren S5, S6 a S7, chtějí v posluchárnách i přespat. Jedná se 

o školení pro mimopražské organizátory. Garantem soutěže – MKS je doc. Z. Pawlas. 

Odpověď: pronájem bez přespání ano a s přespáním za určitých podmínek (přítomnost 

odpovědné osoby z řad zaměstnanců a vyloučení veškerého alkoholu). 

 

      Prod. L. Skrbek 

m)  Doc. P. Svoboda zpracoval průběžnou zprávu programu „Institucionální podpora na 

dlouhodobý koncepční rozvoj“ a bude v práci na programu pokračovat i nadále. Prod. 

L. Skrbek a M. Vlach poděkovali doc. P. Svobodovi za jeho práci a navrhli udělit mu 
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mimořádnou finanční odměnu. Kolegium souhlasilo. Odměna bude vyplacena 

z centrálních zdrojů. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Děkan vypsal výběrové řízení na obsazení vědeckých míst typu „postdok“ 

v matematické sekci, viz: 

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

rizeni/vedecka-mista-typu-postdok-na-matematicke-sekci-s-terminem-podani-

prihlasek-15-brezna-2020 

 

b) Směrnice děkana č. 3/2020, o poskytování dnů osobního rozvoje, je účinná od 1. 2. 

2020, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-3-2020 

 

Ing. D. Lanková  

c) Nabídka spolku PaLetA, Alma Mater a registru ČNRDD uspořádat pro studenty 

MFF UK náborovou akci do registru dárců kostní dřeně (KD dostalo text nabídky 

e-mailem) bude přeposlána Studentské komoře  AS, o jejím event. přijetí rozhodne 

senát fakulty.  

  

d) Nedávno se uskutečnila akce „Daruj krev s Matfyzem“, podle sdělení Mgr. P. 

Korscoka se jí zúčastnilo jen 5 studentů, z toho 3 byli členy SKAS.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Proběhl JDIM (souběžně s DOD FIT ČVUT), úspěšně; organizátoři a všichni, kdo 

se na zdaru akce podíleli, si zaslouží poděkování. O akci informoval také časopis  

iForum, viz:  

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16651.html 

 

b) JDF dne 13. 2. 2020: za vedení fakulty se zahájení ujmou prod. V. Baumruk (F1), 

prod. M. Vlach (F2) a prod. F. Chmelík (M1). Po loňském úspěchu bude opět 

zařazeno setkání s absolventem MFF UK, letos s dr. Leo Eisnerem (absolvent 

geofyziky na MFF UK, doktorát získal na Kalifornském technologickém institutu 

v oboru geologických a planetárních věd), který při té příležitosti pronese 

přednášku Geotermální energie – řešení klimatických změn, nebo pohroma 

lidstva?. Více na fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-

fyzikou/2020 

 

c) Fakultní cena za reprezentaci a propagaci (dle Směrnice děkana č. 0/2014) - 

evidovány jsou zatím dva návrhy. 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedecka-mista-typu-postdok-na-matematicke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-15-brezna-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedecka-mista-typu-postdok-na-matematicke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-15-brezna-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedecka-mista-typu-postdok-na-matematicke-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-15-brezna-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2020
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16651.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-fyzikou/2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-fyzikou/2020
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm
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d) Informace o systému ISPA (financovaný z IP UVT 2019–2020) a vyhodnocení 

finanční efektivity akcí za rok 2019 prod. M. Vlach připravuje, předloží na 

některém z příštích KD. 

 

e) Cena Miroslava Petruska za prezentaci za rok 2019: vedení fakulty navrhne tým 

vedený Mgr. Vojtěchem Pleskotem, Ph.D., za aktivity The Big Bang Stage na 

Colours of Ostrava. 

 

f) Brontosauři v Himalájích – žádost o pomoc při šíření informace o plánu na vznik 

pravidelné výuky fyziky, chemie a biologie v nové školní budově se 

specializovanými třídami v Tibetu. 

 

g) Podklady pro žebříček v časopisu Týden odeslal vedoucí OPMK. 

 

h) Časopis Forum bude mít nový formát a nové rubriky, novou grafickou podobu 

dostal také univerzitní internetový časopis iForum, prod. M. Vlach se sejde 

s novým šéfredaktorem médií UK dr. Martinem Rychlíkem, více na webu: 

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-1.html. 

 

i) Projekt Česko! A jak dál? – téma „doprava“ v Liberci nesouvisí s MFF UK, děkan 

účast odmítl. Prod. M. Vlach požádá oficiálně koordinátora, aby veškerá 

komunikace ohledně projektu byla přes pana děkana, prod. M. Vlacha nebo Mgr. L. 

Veverku. Nabídka na zapojení do debat o „klimatických změnách“ od MFF UK 

trvá. 

Stalo se po KD: Koordinátor projektu prod. M. Vlachovi odpověděl s tím, že se 

omlouvá za nekoordinovanost v komunikaci, akce v Liberci byla zrušena. Ohledně 

účasti na tématu „klimatických změn“ bude fakulta nejspíš požádána oficiální 

cestou. 

 

j) Dotace MŠMT na fakultní soutěže pro talentované studenty – byla zveřejněna, 

nárůst o cca 20 % oproti roku 2019, výše dotace (cca 550 tis. Kč celkem). 

Poděkování Ing. M. Němcové a dr. T. Bártové za přípravu žádostí. 

 

k) Zveřejněn článek o unikátní aplikaci pro nevidomé diabetiky: 

   https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16646.html 

 

Prod. M. Rokyta 

l) V rámci Mezinárodního dne matematiky (IDM), připadajícího na 14. 3. 2020, se 

koná na různých místech světa řada akcí, viz https://www.idm314.org/. MÚ AV ČR 

přišel s aktivitou, jestli by se do podobných akcí neměla zapojit i Praha. Prod. M. 

Rokyta se dotázal organizátorů soutěže Náboj, která se koná 13. 3. 2020, zda by 

byli pro to, aby se Náboj konal pod hlavičkou oslav IDM, a čeká na vyjádření 

celého mezinárodního organizačního týmu. Členové KD tuto aktivitu vítají. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Návrh na jmenování prof. RNDr. J. Haslingera, DrSc., emeritním profesorem UK: 

kolegium per rollam doporučilo předložit návrh vědecké radě fakulty na jejím 

zasedání dne 5. 2. 2020.  

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-1.html
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16646.html
https://www.idm314.org/
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Stalo se po KD: Vědecká rada MFF UK se k návrhu vyjádřila kladně.   

 

b) Výstup komise etiky vědecké práce a problematiky související s plagiátorstvím na 

UK „Prevence a posuzování plagiátorství na UK“ ze dne  11. 11. 2019, doplněný o 

další informace - harmonogram a způsob šíření materiálu - postoupil děkan celému 

kolegiu. Připomínky lze poslat Jeho Magnificenci do 10. února 2020 na adresu 

„rektor@cuni.cz“. Některé připomínky již byly odeslány, další odešle hromadně e-

mailem pan děkan.   

 

Prod. M. Vlach 

c) Prod. M. Vlach přislíbil své členství ve správní radě projektu Česká hlava. 

 

d) Matfyzácký ples: prod. M. Vlach prověřoval pozvání pro reprezentaci firmy Crytur, 

která je Strategickým partnerem fakulty a také podporovatelem fakultní účasti 

v soutěži České hlavičky.  

 

Děkan 

e) Výjezdní zasedání KD na chatě Šámalka: jednání se bude konat ve středu 25. 3. 

2020.  

 

f) Koronavirus: v průběhu zasedání KD přišlo několik e-mailů týkajících se 

aktuálních hygienických opatření.  

Stalo se po KD: Na fakultním webu je příslušná aktualita Univerzity Karlovy, viz: 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9473&locale=cz 

 

g) Fakultní víno πnot - křest nového ročníku se tentokrát nebude konat 14. března. 

Navrženy jsou jiné termíny, a sice 27. 2. 2020 odpoledne (večer se koná koncert 

MFF UK) nebo 5. 3. 2020 před Matfyzáckým plesem. Bude upřesněno po dohodě 

s ředitelem společnosti Znovín.  

Stalo se po KD: Termín 27. února 2020 není reálný. Křest je dohodnutý na 31. 3. 

2020. 

 

Prod. L. Skrbek 

h) Slavnostní otevření pavilonu IMPAKT je předběžně plánováno na přelom měsíců 

března a dubna, případně na dobu po Velikonocích. Účast přislíbil pan rektor.  

 

i) Dle e-mailové informace ředitele Fyzikálního ústavu AV dr. M. Prouzy proběhne 

ve dnech 24. 6. – 25. 6. 2020 v Praze setkání s nositelem Nobelovy ceny za fyziku 

za rok 2018 Gerardem Mourou.  Prod. L. Skrbek navrhuje zorganizovat toto setkání 

v nové posluchárně pavilonu IMPAKT. Kolegium souhlasilo.  

Stalo se po KD: Proděkani L. Skrbek a V. Baumruk informovali v tomto duchu 

ředitele FZU. Návrh bude přednesen vědeckému atašé francouzské ambasády 

v Praze panu Mathieu Wellhoffovi. 

 

Zasedání skončilo v 13:36 hodin.  

 

Zapsala: Jana Ježilová 

 

 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9473&locale=cz

