
 

 

Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 19. února 2020  

(akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, V. Kuboň (přišel později), C. Matyska, 

M. Rokyta, L. Skrbek (na začátek jednání), M. Vlach 

Omluveni: P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, J. Sgall, J. Trlifaj (od 11:00 hodin)  

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin. 

 

Jednání v děkanově zastoupení řídil prod. J. Trlifaj (cca do 11:00 hod.), následně prod.  M. 

Rokyta. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Informace z porady proděkanů pro vědu konané na RUK dne 11. 2. 2020. 

i)    Projekt OP VVV Igráček – výsledky soutěže se očekávají již v dubnu 2020. 

ii)    Informace o průběhu státního hodnocení vědy v r. 2020, a o nárůstu dotace 

MŠMT na vědu pro UK v r. 2020 o cca 287 mil. Kč. 

iii)   Novinky ve 4EU+. Rada rektorů 4EU+ ustanovila novou funkci generálního 

tajemníka 4EU+, do které byl vybrán sociální vědec Volker Balli. Podpora 

minigrantů – interní termín na podávání návrhů na OVZS je 24. 2. 2020. 

iv)   Hodnocení EUA – IEP je vedením UK interpretováno pozitivně, jeho plný 

text viz:  

https://cuni.cz/UK-4058-version1-iep_follow_up_report.pdf  

 

b) Informace o situaci kolem Multiannual Financial Framework, na kterém podstatně 

závisí rozpočet a konkrétní implementace nového rámcového programu Horizon 

Europe: 

https://ec.europa.eu/info/files/orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-

europe_en 

   

c) Sebeevaluační zpráva MFF UK v angličtině pro interní hodnocení vědy na UK. 

Prod. J. Trlifaj poděkoval za připomínky ke zprávě, bude dle nich upravena a 

projednána na zasedání VR MFF 4. 3. 2020.   

Stalo se po KD: VR MFF UK tuto zprávu 4. 3.2020 projednala s tím, že pověřila 

vedení fakulty upřesněním formulací zprávy týkajících se bibliometrické podpory 

hodnocení.   

 

d)    Pozvánka na Strouhalovskou přednášku dne 4. března 2020 byla členům kolegia 

předána, pro veřejnost je na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/data/web/obsah 

puvodni/verejnost/pozvanky/20200304.pdf 

 

e) Program Point UK přiděluje podporu projektům studentů UK na zahraniční 

pobyty bez vědomí fakult. Vzhledem k tomu, že přidělené prostředky mohou být 

https://cuni.cz/UK-4058-version1-iep_follow_up_report.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe_en
https://www.mff.cuni.cz/data/web/obsah%20puvodni/verejnost/pozvanky/20200304.pdf
https://www.mff.cuni.cz/data/web/obsah%20puvodni/verejnost/pozvanky/20200304.pdf
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kráceny oproti požadavku studenta o více než 50 %, nestačí často na pokrytí 

nutných nákladů přísl. služebních cest (diety, zdravotní pojištění apod.). Na 

základě podnětu OVZS MFF UK zavede Point UK od jarního kola soutěže 2020 

v žádosti studenta rubriku pro vyjádření fakulty (ohledně případného 

kofinancování projektu apod.). 

 

f) Seznam hlavních řešitelů grantů GAČR, kteří nedodrželi termín odesílání dílčích 

nebo závěrečných zpráv, byl zaslán sekčním proděkanům. 

 

g) Informace o vývoji spolupráce mezi MFF UK a Brown University. 

 

h) Informace o krácení prostředků SVV na rok 2020 pro MFF UK o cca 3 mil. Kč. 

 

i) OVZS prosí o zaslání podkladů pro tzv. Soutěž vysoce kvalitních monografií na 

UK do 17. 3. 2020. 

 

Prod. M. Vlach 

j) Informace o chystaných tématech v rámci tzv. open science (vzájemné 

poskytování vědeckých dat) v ČR, probíhá debata na různých úrovních, např. 

v TAČR.   

 

Prod. M. Rokyta 

k) Cestovní příkazy – požadavek na úpravu elektronického formuláře tak, aby 

nápověda k tomu, že je potřeba vyplnit termín trvání konference, byla přímo v 

textu formuláře. 

Stalo se po KD: Problém byl vysvětlen - v situaci, kdy je CP vystaven za účelem 

cesty na konferenci, se tato nápověda skutečně objeví v textu formuláře, v jiných 

případech ne. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Prod. F. Chmelík obdržel prostřednictvím Ing. B. Joudalové návrh smlouvy pro 

studenta P. Laitocha, na základě které by mu současný zaměstnavatel (firma 

působící v USA) poskytl data potřebná k vypracování diplomové práce. Smlouvu 

posoudil právník CPPT RUK Mgr. M. Hoša a vyjádřil k ní podstatné výhrady. Po 

prostudování všech dokumentů doporučil prod. Chmelík smlouvu ve stávající 

podobě nepodepisovat a vyjádřil i pochybnosti k tomu, zda vůbec bude možno 

znění smlouvy v době potřebné pro vypracování diplomové práce uvést do 

podoby přijatelné pro všechny smluvní strany. Toto stanovisko tlumočil i ostatním 

smluvním stranám a v současné době probíhá jednání o tom, zda je americká 

strana vůbec schopna akceptovat bez výhrad požadavky kladené českou 

legislativou na vypracování a archivaci diplomové práce. Prod. F. Chmelík se 

domnívá, že řešením takové situace by bylo, kdyby UK měla do budoucna 

připraven návrh smlouvy pro podobné případy. Vzhledem k tomu, že Mgr. M. 

Hoša projevil v zásadě ochotu takový návrh vypracovat, navrhl prod. F. Chmelík 

být v této věci nápomocen informacemi o relevantních studijních předpisech 

a upozornil též na možné finanční náklady spojené s takovým postupem.  
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Kolegium s návrhem prod. F. Chmelíka vyjádřilo souhlas a pověřilo ho 

součinností s právníkem. 

 

b) Magisterská promoce 21. 4. 2020, 10:30, Velká aula Karolina: zúčastní se děkan 

prof. J. Kratochvíl, promotorem bude prof. M. Feistauer.   

 

c) Cena Arnošta z Pardubic za rok 2019/2020, pro vynikajícího vyučujícího UK a za 

vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK: návrhy přijímá RUK do 31. 5. 

2020. (Dopis od RUK, čj. UKRUK/33670/2020, datovaný 5. 2. 2020, byl rozeslán 

celému kolegiu e-mailem 10. 2. 2020.). Prod. M. Vlach zmínil, že v loňském roce 

Cenu za vynikající počin získala KDF MFF UK za aktivity podporující učitele 

fyziky a rozvoj fyzikálního vzdělávání na školách. 

 

d) Výsledky studentské ankety budou známy příští týden. Nejlépe hodnocení 

vyučující by mohli být navrženi na Cenu Arnošta z Pardubic.   

 

e) Bolzanovu cenu v kategorii přírodovědných oborů dostala RNDr. Markéta 

Bocková, Ph.D.; převezme ji na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže dne 6. 4. 

2020 v Karolinu.  

 

Prod. V. Kuboň 

f) Volby specializací – otázku jak formálně provést vyvolala informatická sekce. Po 

projednání s Mgr. Jedelským se budou studenti do specializací přihlašovat 

prostřednictvím SIS, podobně jako u zapisování předmětů. Do. 30. 9. mají 

studenti právo na změnu volby specializace. 

  

g) Výzva k doplnění předmětů na akademický rok 2020/2021 byla rozeslána 

garantům a sekčním proděkanům. V bakalářském a magisterském studiu budou 

předměty dle akreditovaných oborů. Uvažovalo se o rozdělení Karolinky na dvě: 

bakalářskou a magisterskou. Karolinka je v elektronické podobě a pro archivaci 

na pracovištích stačí jeden výtisk. Většina preferuje pouze jeden svazek (Bc. a 

Mgr. dohromady) a bude oranžová. 

 

h) Harmonogram akademického roku 2020/2021 – imatrikulace bude v úterý a Den 

otevřených dveří ve čtvrtek. Mgr. T. Jaroš navrhuje pro letošní rok udělat 

děkanský sportovní den některý den v listopadu (v pondělí nebo v pátek). Prod. 

M. Rokyta navrhuje v budoucnu zvážit sloučení Rektorského sportovního dne 

(RSD) a Děkanského sportovního dne (DSD). V případě zachování samostatného 

DSD ho navrhuje přesunout do letního semestru (např. na únor nebo březen). 

O vhodném termínu pro konání DSD bude jednat s vedoucím KTV.    

Stalo se po KD: Mgr. T. Jaroš, vedoucí KTV, nabízel pro konání DSD úterý 10. 

11. 2020, nebo středu 11. 11. 2020. Na základě pověření od KD se s ním prod. M. 

Rokyta dohodl na termínu čtvrtek 12. 11. 2020, protože v ZS příštího 

akademického roku připadá na úterý a středu méně dnů.  

 

Prod. M. Vlach 

i) Prod. Vlach navrhl, aby „Den otevřených dveří“ byl ve čtvrtek 26. listopadu 2020. 

Kolegium s termínem DOD souhlasí, OPMK zajistí rezervaci Refektáře na Malé 

Straně.  



KD MFF UK dne 19. února 2020 

Čj. UKMFF/55855/2020 
 
 

4 

 

Prod. J. Sgall – Den firem v budově na Malostranském náměstí je předběžně 

plánovaný na pondělí 9. listopadu 2020 (bez rušení výuky).  

 

j) Žádost UK Point na pilotní akreditaci/výuku na MFF UK předmětu zaměřeného 

na karierní start. Prod. M. Vlach požádá UK Point o doplňující informace, např. 

na koho bude předmět zaměřen, kdo bude hradit přednášejícího/vyučujícího. 

V případě možného souhlasu se kolegium shodlo, že by byl předmět vypsán 

nejspíš pod studijním oddělením a byl by to volitelný/výběrový předmět. 

 

k) Běží dotazníkové šetření „proč ne na Matfyz“…, u studentů, kteří splnili 

podmínky přijímacího řízení, ale ke studiu nenastoupili.  

 

l) V přípravě je „inovace“ kritérií pro fakultní školy, např. bude zhodnocena účast 

na soutěžích, prod. M. Vlach zmínil, že je ale nutné, aby hlavní – finální - slovo 

měla i nadále Pracovní skupina pro fakultní školy. Řada škol chce mít tento titul 

kvůli své propagaci či na přednostní přístup na pokusy v IFL KDF MFF UK ad. 

Podklady pro diskusi a projednání na skupině připravuje předsedkyně dr. D. 

Mandíková ve spolupráci s pracovnicí OPMK dr. T. Bártlovou. 

 

 

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“ - verze 

rozeslaná e-mailem 12. 2. Při úpravách vypadly limity, budou upraveny tak, aby 

odpovídaly odstavcům kategorií. Směrnice byla předána k doplnění Mgr. 

Dvořákové. Po úpravách a schválení bude směrnice vydána.   

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 5/2020, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-5-2020 

 

b) Nájemní smlouva s firmou CETIN – příloha poslána e-mailem 17. 2. Návrh 

smlouvy s účinností od 1. 4. 2020 byl projednán s dr. Semíkovou. Informatická 

sekce navrhla sloučit nájemní smlouvy Malá Strana a Troja do jedné. Na 

Malostranském náměstí je připravena výpověď nájemní smlouvy a v Troji je 

připraven návrh nové nájemní smlouvy.   

 

c) Prof. J. Nešetřil požádal o pronájem refektáře na Malostranském náměstí za cenu 

1.000,- Kč, pro konání matematického kolokvia. Žádost přišla až po zahájení 

akce. Kolegium žádosti vyhovělo.    

 

d) Žádost od Lagrangeova environmentálního spolku o pronájem místa ve vestibulu 

v Troji a zapůjčení stolků, židlí atd., za účelem pořádání rozprav o klimatu pro 

studenty a k uspořádání „studentského blešího trhu“. Spolku bude odpovězeno, 

aby kontaktoval zástupce SKAS nebo spolku Matfyzák a případné další akce 

tohoto typu pořádal pod hlavičkou Spolku Matfyzák nebo SKAS.   

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-5-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-5-2020
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon IMPAKT 

i) Podle informace p. Babůrka je kolaudační rozhodnutí před podpisem. 

V pondělí 24. 2. 2020 bude další jednání s firmou Auböck a proběhne 

prohlídka místností. Prod. Skrbek byl pověřen k jednání s p. Netopilem 

o výzdobě pavilonu. Proběhlo jednání a návrh grafik byl rozeslán členům 

kolegia mailem. Výběr grafiky byl odložen na příští kolegium, až budou 

přítomni všichni jeho členové.  

ii) Náklady na pracovní místa v IMPAKT – základem diskuse bylo, jaké 

úvazky budou k tíži informatické sekce a jaké k tíži centra. Audiovizuální 

(AV) techniku v celém areálu Troja bude mít na starosti dr. P. Žilavý. 

Budou zřízena dvě nákladová střediska: 902 IT a 902 AV.   

iii) Náklady na IT - tabulku poslal prod. J. Sgall e-mailem 13. 2. 2020. 

Kolegium děkana vzalo materiál na vědomí a souhlasilo s ním. Náklady na 

úvazek dr. P. Žilavého budou hrazeny ze střediska 902 AV, ostatní náklady 

v tabulce ze střediska 902 IT. 

 

b) Plán investičních akcí a oprav na rok 2020 byl zpracován společně s vedoucím SB 

p. Michálkem. Celkový objem akcí je cca 25 mil. Kč. (Klimatizace pro komfort 

v letošním roce nebudou realizovány.) V pátek 28. 2. 2020 bude schůzka 

s památkáři a na základě jejich rozhodnutí (povolení či nepovolení větších oken – 

méně nebo více plnohodnotných míst) se rozhodneme, zda budeme či ne 

realizovat půdní vestavbu na Karlově.  

  

Doc. C. Matyska 

c) Projekt Igráček (příloha byla rozeslána e-mailem dne 17. 2. 2020). Proběhla 

koordinační schůzka na UK. Projekt byl podán, ale zatím ještě není schválen. 

V květnu nebo červnu proběhne školení pracovníků, kteří budou na projektu 

pracovat na fakultách. Projekt by měl začít v březnu 2021 a bude na dva roky. 

Fakulta bude potřebovat pracovnici, která bude mít na starosti zabezpečení chodu 

nové grantové agentury na fakultě. 

 

d) Kontrola projektu Urbi Pragensi ze strany MHMP proběhla bez  

problémů, bude následovat kontrola z Ministerstva financí.  

 

Doc. P. Hnětynka 

e) Informace o postupu implementace GSuite for Edu: zatím žádný posun, zasílány 

průběžné urgence.  

 

Prod. M. Vlach 

f) Partnerský program (PP): 1) GČP - odsouhlasené texty smluv (jak PP, tak též 

smlouva darovací na 100 tis. Kč), první bude podepisovat partner, 2) Spacetti – 

z důvodů personální obměny na straně možného startovního partnera došlo ke 

zdržení, doc. P. Kolman souhlasil s tím být kontaktní osobou za naši stranu, 3) na 

dotažení stále čeká ČEZ, úpravy smluv ze strany partnera jsou v řadě případů 

neakceptovatelné, budou vedena další jednání, 4) DHL, Suse, Datlowe – smlouva 

před podpisem, Barclays, Eyen a Apify – obnova/prodloužení startovní 
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partnerství, 5) v jednání je KB a.s., velký zájem i o konzultační služby a smluvní 

výzkum (kontaktní osoba nejspíš doc. D. Hlubinka). 

 

g) Informace o setkání vedení fakult s CPPT nad projektem Rozvoj kapacit VaV na 

UK (RAKEV 2) dne 6. 2. 2020, zúčastnil se prod. J. Trlifaj a M. Vlach: přehled 

úspěchů CPPT, „Prověřeno v poušti“, idea vzniku Center kompetence na 

propojování oborů (možná souvislost s aktivitami Equilibrium), vznik UK fondu - 

pravděpodobně institucionálního - na podporu poznatků do praxe s předběžným 

názvem KOMTES. 

 

h) Socha/umělecké 3D dílo v areálu Praha-Troja: ze dvou variant vybralo kolegium 

děkana variantu „Dočasné umění ve veřejném prostoru“, spoluúčast fakulty by 

byla do výše 250 tis. Kč, to bylo velmi kvitováno ze strany Galerie hl. m. Prahy 

(GHMP), která pošle do cca 14 dnů návrh smlouvy. MFF UK předala kompletní 

podklady z původní soutěže, v ideálním případě tak bude umístěno dílo 

garantované uměleckou kvalitou GHMP a bude zapůjčené na „dobu neurčitou“, 

fakulta bude mít právo nominovat členy do poroty.  Pověřenou osobou na 

komunikaci bude dr. K. Šolcová Houžvičková.  

 

i) O víkendu 28. – 29. 3. 2020 bude pořádat Auto Škoda a. s. na MFF UK na 

Malostranském náměstí tzv. hackaton. Škoda Auto by uvítala zástupce vedení 

fakulty do poroty a na zahájení (sobota v 10:00 hod.), vyhodnocení by bylo 

v neděli do cca 12:00 hod. Delegát bude vybrán na příštím kolegiu děkana. 

  

j) Ve čtvrtek 23. 4. 2020 se koná od 9:00 do 13:00 hod. v Troji „Den firem pro 

fyziku“, je rezervována posluchárna T1 (dle aktuálního rozvrhu začíná výuka ve 

13:10 hod.). 

 

k) Kampus Hybernská: informace o možném zapojení ČVUT, odezva z MFF UK na 

možnou spolupráci v Kampusu Hybernská je (bohužel) velmi slabá. Prod. M. 

Vlach vidí velký potenciál rozvoje (např. inkubátor IT studentských firem ad.).   

 

l) Na zasedání KD 18. 3. 2020 v 9:00 hod. je dohodnuta návštěva doc. M. 

Nečaského a od 9:30 hod. pak dr. M. Machů (kurz duševního vlastnictví) 

z CPPT/CUIP. 

 

m) Prod. M. Vlach informoval o dopise JM pana rektora – poděkování za přípravu 

podkladů v pracovní skupině pro sponzorskou a partnerskou spolupráci.  

 

n) Prod. M. Vlach společně s doc. P. Hnětynkou: 

i) „nová“ adresa:  mff@mff.cuni.cz jakožto alias pr@mff.cuni.cz, z iniciativy 

OPMK je v plánu též vznik stránky s kontakty, kde by pak bylo rozepsané, 

na jaké e-maily psát dané typy dotazů.  

ii) Správa serverů propagace + e-shopu Matfyzpress, nutnost v dohledné době 

vyřešit správu, nyní částečně na Malé Straně či u externích subjektů, bude 

nutné doprogramování nového modulu EET, doc. P. Hnětynka zjistí 

možnosti vzniku nového systému e-shopu u firmy, která dodává fakultní 

CMS hlavních webových stránek.   

mailto:pr@mff.cuni.cz


KD MFF UK dne 19. února 2020 

Čj. UKMFF/55855/2020 
 
 

7 

 

iii) Bc. J. Suchomel z OPMK vedl školení pro informatickou sekci o fakultním 

CMS a možnostech připojení kateder do redakčního systému webu. Doc. P. 

Hnětynka zmínil pochvalu od prof. Kouckého na úroveň školení a webu 

(redakční systém). Prod. M. Vlach poděkoval za pozitivní zprávy, zmínil, že 

Bc. J. Suchomel dělá tuto práci dobře, je ovšem pracovníkem propagace, 

který má na starost zejména sociální média, a že bude nutné v dohledné 

době koncepčně řešit právě podporu redakčního systému webu a případná 

školení pro fakultní zájemce. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) (Navazuje na zprávu děkana z RKR konaného 10. 2. 2020): definice pojmu 

„akademický pracovník“. 

-  Akademický pracovník je ten, který vykonává jak pedagogickou, tak tvůrčí 

činnost, a to je dáno jen a jen popisem práce. 

-  Vědecký pracovník může učit na DPP/DPČ, ale není akademický pracovník. 

-  Lektor je pedagogický pracovník (pokud nemá tvůrčí činnost v popisu práce), 

tedy není akademický, nevolí a nemůže být volen do senátu, ale také nemusí 

byt obsazován konkursem. 

O názor byla požádána dr. Semíková a zároveň bylo posláno k právnímu názoru 

dr. Wagnerovi na RUK, zatím nemáme odpověď. Měla by být přesně stanovena 

charakteristika, kdo je lektor a ne to stanovovat popisem práce. Bude řešeno na 

příštím kolegiu.  

Stalo se po KD: Jak z názoru JUDr. M. Semíkové, tak z názoru právního odboru 

RUK jasně plyne závěr, že pokud vědecký pracovník neakademický učí na základě 

DPP nebo DPČ, nestává se tím akademickým pracovníkem, nemá nárok na 

8 týdnů dovolené, nemůže volit a být volen do senátu; oba právní názory souzněly 

ve vyhodnocení takové praktiky jako praktiky nesprávné, neboť může být úspěšně 

napadnuta jako obcházení zákonného požadavku vykonávat jeden druh práce 

(v tomto případě vědecko-pedagogické) u jednoho zaměstnavatele v rámci jedné 

smlouvy. Na MFF UK takové případy nejsou. V otázce lektorů je vysvětlení 

takové, že lektor je buď akademický, nebo neakademický, obě možnosti jsou 

přípustné.  

 

b) Návrh na udělení zlaté fakultní pamětní medaile doc. I. Stulíkové (návrh kolegiu 

poslal prod. V. Baumruk e-mailem 17. 2.). Kolegium děkana schválilo udělení 

medaile doc. I. Stulíkové, medaile jí bude předána na zasedání vědecké rady MFF 

UK v dubnu. Doc. I. Stulíkovou bude informovat prod. V. Baumruk.   

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) V sobotu 18. 4. 2020 od cca 12:30 hod. budou Zlaté promoce v Karolinu (za MFF 

UK organizuje dr. K. Houžvičková Šolcová). MFF UK bude mít opět samostatnou 

promoci, ročník 1970, cca 80 absolventů. Roli promotora převzal pro aktuální 

ročník po doc. J. Bečvářovi emeritní rektor prof. I. Wilhelm. Za pedagogy byli 
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osloveni (bez titulů): Hušková, Jurečková, Pultr, Zvára, Bičák, Anděl. Do taláru 

za vedení půjdou prod. F. Chmelík, V. Baumruk a V. Kuboň. Dr. K. Houžičková 

Šolcová připomene dotyčným ještě e-mailem. Prod. M. vlach se letos nemůže 

zúčastnit.  

 

b) Festival absolventů a Den CŽV – 18. 4. 2020 v areálu Karolina – kontaktní 

osobou za MFF UK je dr. N. Žaludová z OPMK (organizace účasti fakulty). 

 

c) Žebříček časopisu Týden - fakulta se umístila na prvním místě. Umístění: 

1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (19,51 b.), 

2. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (15,05 b.), 

3. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (14.67 b.), 4. Přírodovědecká 

fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (14,66 b.), 5. Chemická 

fakulta Vysokého učení technického v Brně (12,65 b.).  

 

d) „Česko. A jak dál?“ – téma Doprava na TU v Liberci zrušeno, prod. M. Vlach 

vyjádřil dopisem na RUK ochotu se účastnit debaty našich odborníků v rámci tzv. 

klimatických změn, nikoli však formou garance dané akce. 

 

e) Dne 25. 9. 2020 bude Noc vědců, v plánu je spojení organizace s PřF UK, aby 

bylo zabráněno kolizi různých programů, kontaktní osobou za MFF UK bude dr. 

N. Žaludová (OPMK). Vhodná lokalita – Albertov a Karlov.   

 

f) Efektivita propagačních akcí – OPMK zpracovává přehled a orientační srovnání, 

kolik stojí jednotlivé propagační akce, jaká je na nich spoluúčast fakulty, kolik je 

příspěvek účastníků (tábory, semináře apod.) atp. U některých akcí je orientační 

fakultní náklad na „přesvědčeného“ i cca 15 tis. Kč, prod. M. Vlach zmínil, že se 

za poslední cca 3 roky daří ale u řady akcí získávat finance i z mimofakultních 

zdrojů, např. z dotací MŠMT či ze sponzorské a partnerské spolupráce (darovací 

smlouvy a smlouvy o reklamě a propagaci).   

 

g) Juniorská univerzita UK – v přípravě je mobilní aplikace (připravuje CPPT), která 

ale vyžaduje nutnost montáže schránky na vzkazy (přístup 24/7). Prod. M. Vlach 

vysvětlil situaci, kdy po prvotním odmítnutí nakonec, po dohodě s CPPT, 

předběžně umístění přislíbil, přičemž kontaktní osobou za MFF UK je dr. T. 

Bártlová. Závěr KD: bude pouze jedna schránka s ideálním pevným umístěním na 

vhodném místě v areálu Troja. Bude projednáno se správou budov (p. P. Michálek 

a M. Doležal), zajistí Ing. D. Lanková; za OPMK bude věc koordinovat jeho 

vedoucí Mgr. L. Veverka.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Návrh ADZ pro rok 2020 + návrh zprávy o plnění ADZ pro rok 2019 – 

dokumenty rozeslány e-mailem 18. 2. Prod. Rokyta seznámil členy kolegia 

s opravenou verzí návrhu dlouhodobého záměru (upravený a doplněný 

o připomínky pana děkana). Kolegium dokumenty projednalo a souhlasí, aby byly 

postoupeny VR MFF UK a AS MFF UK.   
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b) RKR dne 10. 2. 2020: podklady a oficiální zápis z RUK poskytl děkan celému 

kolegiu.  

 

c) Prod. M. Vlach se omlouvá ze zasedání KD dne 4. 3. 2020, kvůli jednání 

v TAČR.  

 

d) V průběhu zasedání vzalo KD na vědomí dopis Ing. Karaše, pověřeného agendou 

kvestora, „Vyřízení námitek podaných proti kontrolnímu zjištění uvedeném 

v protokolu o kontrole čj.: MSMT-24539/2019-3“ (čj.: UKRUK/51174/2020-3).   

 

e) Prod. L. Skrbek oznámil smutnou zprávu, že ve věku 94 let zemřel dr. Stanislav 

Šafrata, bývalý vedoucí KFNT.  

 

f) Prod. M. Vlach informoval, že Institut studia strategických regionů UK oslovil 

MFF UK s prosbou o spolupráci v oblasti práce s velkými daty a korpusové 

analýzy se zacílením na online media v těchto regionech a jejich analýzy. Výstupy 

by měly být jednak vědecké a metodické, jednak také mediální. Prod. M. Vlach 

poprosil proděkany z informatické sekce, zda by informaci nepředali na relevantní 

místa, např. na ÚFAL MFF UK (tým vedený prof. J. Hajičem).  

 

 

Zasedání skončilo v 12:35 hodin.  

 

Zapsala: Jana Ježilová 

 

 


