
 

 

Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 4. března 2020  

(akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

V. Baumruk, J. Kratochvíl, D. Lanková, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. 

Skrbek 

 

Omluveni: P. Hnětynka, F. Chmelík, P. Kolman, V. Kuboň, A. Líska, J. Sgall, M. Vlach 

 

Zasedání bylo zahájeno v 8:58 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) GAČR: bylo vypsáno nové kolo soutěže GAČR, instrukce pro podávání projektů 

obsahují změny, GAČR zveřejní na svém webu prezentaci, tradiční školení se ale 

letos konat nebude. Školení na fakultě bude probíhat v týdnu od 16. března 2020, 

důraz bude položen na změny v pokynech pro podávání návrhů.    

Stalo se po KD: prod. M. Rokyta poslal kolegiu souhrn změn v zadávací 

dokumentaci projektů oproti podmínkám soutěže na rok 2020, vypracovaný novou 

administrativní pracovnicí matematické sekce Ing. Vaňatovou (Junior STAR, 

standardní projekty). 

 

b) Kariérní řád UK – vývoj návrhu v rámci HR Award 1: akademičtí členové  

Steering Committee odmítli původní návrh na každoroční hodnocení všech 

akademických pracovníků, nová verze návrhu zavádí hodnocení odborných 

asistentů jednou za tři roky (obvykle v pololetí před termínem ukončení tříleté 

pracovní smlouvy), docentů jednou za pět let, a profesorů jednou za deset let. 

Častější hodnocení bude probíhat pouze při výskytu problémů a může být 

iniciováno i hodnoceným akademickým pracovníkem.     

 

c) Časový harmonogram VR UK: KD vzalo na vědomí kritické sdělení prod. J. 

Trlifaje o tom, jakým způsobem je organizováno zasedání VR UK a zvaní hostů 

na ně (požadovaný čas vystoupení hosta před VR UK může být i o hodinu dříve 

než byl avízovaný předpokládaný čas vystoupení).   

 

d) Ve dnech 5. a 9. 3. 2020 proběhnou pohovory s uchazeči/uchazečkami o pracovní 

pozici na OVZS (náhrada za Mgr. K. Gálikovou). Předpokládaný nástup je 1. 4. 

2020.    

 

Prod. M. Rokyta 

e) Prod. M. Rokyta, z pověření děkana a po konzultaci se sekčními proděkany 

a proděkanem pro vědu, navrhl rozdělení dotace na podporu vědy (tj. prostředků 

Progres) na sekce, resp. na jednotlivé fakultní projekty Progres. Návrh rozdělení 

vychází ze stejného principu, jaký byl na fakultě uplatněn v předchozích letech. 

Podle dopisu rektora UK z 24. 2. 2020 je celková dotace na podporu vědy pro 

MFF UK pro rok 2020 celkem 373 340 804 Kč. Návrh jejího rozdělení na 

jednotlivé Progresy je následující: 
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Q14:         500 000 Kč  

Q16:         615 000 Kč  

Q17:         700 000 Kč 

Q18:         320 000 Kč  

Q47:  249 009 567 Kč 

Q48:    61 095 373 Kč  

Q49:    61 100 864 Kč. 

Kolegium děkana s tímto rozdělením souhlasilo. Protože principy rozdělení se na 

fakultě nezměnily, bude návrh dán Akademickému senátu MFF UK na vědomí.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Dotaz z RUK, zda fakulta plánuje změnit výši poplatků za studium v cizím jazyce 

(čj. UKRUK/52356/2020 ze dne 19. 2. 2020): prod. V. Kuboň doporučil tuto výši 

neměnit. KD s jeho stanoviskem souhlasilo.    

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty 

 

a) Účetní závěrka hospodaření fakulty za rok 2019 bude projednána s ekonomickou 

komisí AS MFF UK, současně ji vedoucí HO pošle kolegiu děkana a jednateli 

akademického senátu.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon IMPAKT 

i) V pátek dne 28. února proběhlo přejímací řízení a byl podepsán "Předávací 

protokol k předání a převzetí řádně ukončeného a zkolaudovaného díla" 

(oficiální název stavby: Výstavba objektu M a I pracovišť MFF UK v Troji) 

mezi objednatelem (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) a 

zhotovitelem (Společnost UK MFF Troja: Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 

Boršov nad Vltavou, IČ 26089785 a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 

Brno, IČ 46342796). K předání a převzetí díla došlo v souladu se Smlouvou 

o dílo z 16. 3. 2018 (ve znění Dodatku č. 1 z 16. 3. 2018, Dodatku č. 2 ze 

14. 12. 2018, Dodatku č. 3 z 1. 7. 2019 a Dodatku č. 4 z 6. 11. 2019). Byly 

předány veškeré kolaudační souhlasy opravňující objednatele k užívání díla, 

dokumentace skutečného provedení díla potvrzená příslušným stavebním 

úřadem a doklady o provedených funkčních zkouškách. Současně 

s převzetím bankovní záruky za kvalitu díla objednatel vrátil originál 

bankovní záruky za řádné provedení díla zhotoviteli. Zhotovitel tudíž předal 

a objednatel přebral řádně dokončené a zkolaudované dílo. 

ii) V současné době probíhá inventarizace vybavení pavilonu, zprovoznění 

informačních technologií a dalšího vybavení pavilonu, které nebylo součástí 

projektu (instalace WIFI, telefonů a počítačů do počítačových učeben atd.). 
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Případné dodatečně zjištěné nedostatky budou řešeny v rámci reklamace. 

První akcí, která v IMPAKT proběhne, bude schůze kolegia informatické 

sekce dne 19. 3. 2020.   

iii) Umělecká výzdoba: návrhy byly rozeslány e-mailem, stejnou cestou 

proběhla diskuse členů kolegia děkana. Převážil názor dekorovat grafickými 

listy prostor před velkou posluchárnou, případně podél schodiště. Kolegium 

pověřilo prod. L. Skrbka, aby ve smyslu debaty jednal s grafikem akad. mal. 

Z. Netopilem. Panely na zavěšení se s kladnou odezvou nesetkaly. Návrh na 

pojmenování posluchárny po profesoru Jiřím Matouškovi musí projednat 

kolegium informatické sekce.  

iv) Slavnostní otevření pavilonu je předběžně naplánované na druhou polovinu 

dubna, termín bude konzultovat děkan fakulty s JM. 

Stalo se po KD: Otevření se mělo odehrát v úterý 21. dubna 2020 ve 13:00 

hodin, ale v důsledku koronavirové pandemie bylo i toto zrušeno.    

 

Doc. P. Hnětynka (korespondenčně) 

b) Výroční zpráva Univerzity Karlovy za rok 2019: doc. P. Hnětynka se ujal 

koordinace sběru dat pro výroční zprávu, na základě výzvy od RUK.  

 

c) Doc. P. Hnětynka a pan děkan se zabývali soupisem „Kategorizace IT služeb na 

MFF UK“, připravují schůzku s fakultními IT pracovníky.   

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

d) Partnerský program:  

i)    GČP smlouvy (PP i dar) jsou v podpisovém kolečku, smlouva je podepsána.  

ii)    DHL v běhu – zdržení z důvodů vypořádávání připomínek právníků, stejně 

tak smlouva od ČEZ. 

iii)    Barclays a Apify – v podpisovém kolečku, smlouvy jsou podepsány. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (podle univerzitního předpisu): 

otázka, zda je nutné požadovat od uchazečů oskenovanou vlastnoručně 

podepsanou přihlášku. Z jednání děkana s vedoucím zaměstnaneckého oddělení 

se zdá, že vlastnoruční odpis nutný není. Mgr. T. Jančák věc ještě projedná 

s JUDr. M. Semíkovou.  

 

b) Firma DERS poslala cenovou nabídku na zadávání inzerátu elektronicky (cca 

150 tis. Kč). Uskuteční se schůzka zástupců fakulty s reprezentací DERS, na které 

budou upřesněny všechny požadavky na upgrade programu.   

Stalo se po KD: Schůzka původně dohodnutá na 18. 3. 2020 byla kvůli koronaviru 

odložena.  

 

c) Kolegium schválilo návrh děkana udělit fakultní pamětní medaili RNDr. Karolině 

Houžvičkové Šolcové, a sice za dlouhodobou organizaci podpůrných akcí ve 

prospěch propagace MFF UK. Medaile bude předána ve čtvrtek 5. 3. 2020 na 

Matfyzáckém plese.    
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

a) Zajímavost: článek v časopise Reflex, viz:  

https://www.reflex.cz/clanek/divoky-kacer/99831/vypocet-dph-na-pivo-je-tak-

slozity-ze-se-dostal-do-prijimacich-zkousek-na-matfyz.html 

 

b) Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK za rok 2019 získala, na základě 

doporučení Propagační komise MFF UK, aktivita: „Myslíte si, že je znáte…“, 

propagační video MFF UK (Youtube a kina). Cenu předá děkan fakulty na 

Matfyzáckém plese 5. 4. 2020. Realizační tým propagačního spotu byl 

následující: Matěj Podzimek (scénář), Martin Kopp (scénář a režie), Jan Drnek 

(kamera), Jakub Vansa (střih), Jan P. Muchow (hudba), Ctibor Pouba (produkce).  

Stalo se po KD: Více o ceně a jejím předání lze shlédnout na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/propagacni-video-matfyzu-

ziskalo-oceneni 

 

c) Natáčení v rotundě sv. Václava za účasti ministryně financí ČR a velvyslanců 

norského a lichtenštejnského, původně plánované na středu 26. 2. 2020, bylo 

z důvodů neodkladných záležitostí paní ministryně odsunuto. Nový termín je 

v jednání. 

 

d) Vyhlášení ceny Albertus (www.albertus.cz) je v přípravě. Cílem ceny je 

především upozornit na odborně a pedagogicky aktivní osobnosti, učitele fyziky 

a informatiky, kteří významně přispívají k  utváření dobrých vztahů v rámci 

vzdělávání a budují pozitivní obraz zmíněných oborů jak mezi žáky a studenty, 

tak mezi širší veřejností. 

https://www.lidovky.cz/domov/na-inspirativni-ucitele-fyziky-a-informatiky-

ceka-cena-albertus.A200303_132339_ln_domov_ele 

Pochvala za zásluhy o zřízení ceny patří prod. M. Vlachovi. 

 

e) Žebříček v časopisu Týden, fakulta obsadila 1. místo, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-opet-uspesny-v-

zebricku-tydne 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Ing. D. Lanková 

c) V souvislosti s šířením koronavirové infekce jsou rušeny některé akce, kterých se 

měli zúčastnit pracovníci fakulty (např. konference). Při vyúčtovávání nákladů za 

nerealizované akce (letenky, jízdenky) vzniká komplikace při úhradách 

soukromou kartou pracovníka (fakultě nevznikla škoda, takže ji obtížně může 

uplatnit). Ing. D. Lanková apelovala na to, aby zaměstnanci fakulty od praxe platit 

„služební“ náklady privátní platební kartou upustili. 

 

Prod. L. Skrbek 

d) Výběrové řízení na dodavatele „Vybavení poslucháren MFF UK – dodávka IT 

techniky – stolní počítače – opakování“: po otevření obálek s nabídkami a po 

https://www.reflex.cz/clanek/divoky-kacer/99831/vypocet-dph-na-pivo-je-tak-slozity-ze-se-dostal-do-prijimacich-zkousek-na-matfyz.html
https://www.reflex.cz/clanek/divoky-kacer/99831/vypocet-dph-na-pivo-je-tak-slozity-ze-se-dostal-do-prijimacich-zkousek-na-matfyz.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/propagacni-video-matfyzu-ziskalo-oceneni
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/propagacni-video-matfyzu-ziskalo-oceneni
http://www.albertus.cz/
https://www.lidovky.cz/domov/na-inspirativni-ucitele-fyziky-a-informatiky-ceka-cena-albertus.A200303_132339_ln_domov_ele
https://www.lidovky.cz/domov/na-inspirativni-ucitele-fyziky-a-informatiky-ceka-cena-albertus.A200303_132339_ln_domov_ele
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-opet-uspesny-v-zebricku-tydne
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-opet-uspesny-v-zebricku-tydne
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posouzení těchto nabídek proběhlo jednání s vítězem soutěže, které vyústilo 

v podpis smlouvy.   

  

Děkan 

a) Dopis JM (čj. UKMFF/71829/2020-14) – podklady pro univerzitní strategii – 

udržitelný rozvoj: do pátku 20. března 2020 poslat děkanovi náměty, na adresu: 

<dekan@mff.cuni.cz>. K primární roli univerzity (vzdělávání a výzkumu) by měli 

dát náměty všichni členové kolegia, především ale studijní proděkani a proděkan 

pro vědu; ke druhé oblasti (faktické praktické kroky k udržitelnosti) proděkan pro 

rozvoj, vedoucí SB a Ing. D. Lanková.  

 

b) Koronavirus SARS-CoV-2 a nemoc COVID-19: pro informování fakultní 

veřejnosti o přijatých opatřeních a pro průběžné zveřejňování aktualit je zřízena 

speciální webová stránka, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-

sars-cov-2-a-nemoci-covid-19 

Děkan poděkoval za rychlou a účinnou spolupráci prod. M. Vlachovi, Ing. D. 

Lankové, zaměstnaneckému a studijnímu oddělení, OPMK. Z iniciativy prod. M. 

Rokyty bude mít stránka svou anglickou verzi. KD souhlasilo s tím, aby se 

v případě potřeby obrátil Bc. J. Suchomel na Mgr. L. Mervovou z OVZS 

(překlady textů do angličtiny). 

 

 

 

Zasedání skončilo v 10:00 hodin.  

 

Zapsala: Jana Ježilová 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19

