
Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 30. října 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého jednání konaného dne 16. 10. 2013.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Strouhalovská přednáška: kolegium schválilo změnu v termínu konání přednášky - od 

příště se bude konat na jaře. V roce 2014 to bude 5. března a pronese ji RNDr. Tomáš 
Mančal. Ph.D., z Fyzikálního ústavu UK.  

 
b) Po udělení Nobelovy ceny za fyziku za rok 2013 se uskuteční 10. prosince 2013 mezi 16. 

a 18. hodinou v refektáři na MS popularizační akce pro akademickou obec za účasti 
médií, s přednáškami kolegů z ÚČJF.  

 
c) Pror. I. Jakubec zaslal děkanovi žádost o spolupráci při analýze habilitačních 

a jmenovacích řízení UK, konkrétně o doplnění seznamu habilitačních řízení a řízení ke 
jmenování profesorem za roky 2002-2012. T: do konce listopadu 2013, Z: OVZS.   

 
d) Výzva RVVI k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů a 

na členy Expertních panelů, viz: 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255  
Sekčním proděkanům byl odeslán mail s instrukcemi a harmonogramem předkládání 
návrhů. Seznam navržených odborníků za sekci, kteří vyplní on-line formulář přístupný 
na: 

http://ovhp.isvav.cz/?lang=cs  (pro fakultní kandidáty) 

http://ovhp.isvav.cz/?lang=en  (pro zahraniční kandidáty) 

předají sekční proděkani nejpozději do 25. listopadu 2013 na OVZS k dalšímu řízení. 
 

e) ERC granty: setkání potenciálních žadatelů organizované rektorátem UK 14. 11. 2013 – 
účast vhodných pracovníků z MFF sleduje prod. J. Trlifaj.  
 

f) Na zasedání VR MFF UK 6. 11. 2013 vystoupí s příspěvkem na téma konkursů a 
kariérního postupu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ředitel ústavu RNDr. 
PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. Členové KD obdrželi abstrakt vystoupení, aby je mohli 
v sekcích propagovat. Pro tuto příležitost přenese VR své jednání od 17 hodin do 
posluchárny M1.  

 
g) Program brazilské vlády Věda bez hranic: v požadovaném termínu byl na RUK odeslán 

k dalšímu řízení seznam oborů doktorského studia nabízených na MFF UK v angličtině, 
včetně garantů programů, a témata vhodná pro pobyt post-docs na MFF UK v rámci 
programu. Dokumenty a návrhy shromážděné z UK budou předloženy k posouzení 
zahraniční straně a v kladném případě budou zahájena jednání směřující k uzavření 
mezivládní dohody na realizaci programu s ČR. 

 
h) Na základě výzvy Sciex-NMS, programu česko-švýcarské spolupráce ve výzkumu, byly 

v termínu předloženy dva návrhy na podporu pobytu (post)doktorandů na švýcarských 
univerzitách. 

 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255
http://ovhp.isvav.cz/?lang=cs
http://ovhp.isvav.cz/?lang=en
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i) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o jeho jednání s prof. J. Málkem ve věci 
projektu European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation (EU-
MATHS-IN). 

 
j) Ceny Neuron: programu dne 5. listopadu 2013 včetně závěrečného slavnostního předání 

Cen se zúčastní děkan.  
 

k) Analýza vědecké činnosti na MFF UK, zpracovaná oddělením analýz RUK, je hotová. 
Závěr, který má být později zveřejněn, upraví prod. J. Trlifaj.  

 
l) Rektor UK se přihlásil k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem 

v přírodních a humanitních vědách; toto stvrdil svým dopisem do Berlína.  
 

m) American Mathematical Society začala v jí vydávaných časopisech používat novou, 
přesnější metodu pro zachycení impaktu jednotlivých článků. Využívá systém Altmetric, 
který kromě citací a recenzí navíc zachycuje i počet sdílení článku, jeho ohlasy na 
sociálních sítích, apod. 

 
n) Prod. M. Vlach získal informaci, že dne 27. 11. 2013 ve 13:00 hodin budou v Modré 

posluchárně vyhlášeni nejlepší řešitelé projektů GAUK. Lze očekávat, že mezi nimi 
budou také projekty z MFF UK.   

 
Děkan 
o) Časopis Acta Universitatis Carolinae – Mathematica et Physica (dále AUC): prod. M. 

Rokyta velmi pečlivě vypracoval a kolegiu poslal podklady shrnující situaci okolo 
časopisu. Po jeho úvodním komentáři a následné diskusi kolegium doporučilo vydávání 
žurnálu ukončit. Příslušné formální kroky k tomuto cíli připraví prod. J. Trlifaj a předloží je 
děkanovi ke konečnému schválení.  

 
p) Slavnostního předávání dekretů novým docentkám a docentům dne 27. 11. 201, 14:00 

hodin, se osobně zúčastní děkan.  
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Kolegium přijalo doporučení komise složené z garantů studijních programů a sekčních 

proděkanů (pod vedením prod. F. Chmelíka) na udělení Cen děkana MFF UK za nejlepší 
bakalářskou nebo diplomovou práci za školní rok 2012/2013. Ceny budou slavnostně 
předány na zasedání VR MFF UK dne 4. prosince 2013.   

 
b) Kolegium vzalo na vědomí zprávu vedoucí OVVP PhDr. Aleny Havlíčkové o účasti na 

veletrhu Gaudeamus Slovakia v Nitře, kde spolu s prod. F. Chmelíkem a dalšími kolegy 
reprezentovala MFF UK. Prod. F. Chmelík zdůraznil nejdůležitější ukazatele návštěvnosti 
veletrhu. PhDr. Havlíčková i prod F. Chmelík doporučili zúčastnit se této akce i v příštím 
roce.  

 
c) Při příležitosti své návštěvy na Fakultě přírodních věd Univerzity Konštantína Filozófa 

v Nitře převzal prod. F. Chmelík pamětní medaili, kterou slovenská škola udělila 
Matematicko-fyzikální fakultě UK při příležitosti 20. výročí svého založení. 

 
d) Probíhá sběr návrhů na studentské fakultní granty. S ohledem na to, že Mgr. J. Bulín již 

není členem SKAS, požádal prod. F. Chmelík, cestou děkana, SKAS o návrh jejího 
nového reprezentanta v Radě pro udělování studentských fakultních grantů. 
Stalo se po KD: Děkan jmenoval, na návrh SKAS, novým členem Rady Mgr. Vojtěcha 
Tůmu a současně uvolnil Mgr. J. Bulína.  
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e) Prod. M. Vlach upozornil, že Pracovní skupina pro web také postrádá nového zástupce 
SKAS. 

 
f) Prod. F. Chmelík nemůže děkana zastoupit na magisterských promocích dne 11. 12. 

2013, protože jeho účast je žádána při obhajobě doktorské disertace v INSA Lyon. Na 
promocích se tedy vystřídají proděkani J. Trlifaj (dopoledne) a Z. Němeček (odpoledne).   

 
Prod. P. Kolman 
g) Schůzka se zástupci přírodovědeckých fakult (PřF MU v Brně, Přírodovědecká fakulta 

JČU v Českých Budějovicích, PřF UP v Olomouci, PřF UK v Praze a MFF UK v Praze) se 
konala v Praze dne 16. 10. 2013. Bylo dohodnuto společné stanovisko ohledně 
učitelských oborů. Studijní proděkani je zformulují do písemné podoby, aby mohlo být 
odesláno Akreditační komisi.  

 
h) Podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů v akad. roce 2014/2015: 

kolegium probralo návrh prod. P. Kolmana a sdělilo své připomínky. Děkan předběžně 
seznámí členy AS MFF UK s hlavními body podmínek na dnešním Čaji.  

 
i) Pravidla pro organizaci studia 

i. Kolegium se seznámilo s prvním nástinem dokumentu vypracovaného prod. P. 
Kolmanem. Další verzi návrhu upravenou ve smyslu debaty členů kolegia předloží 
prod. P. Kolman do příští schůze KD. Děkan využije Čaje se senátory 
k prodiskutování některých otázek (kontrola úseku studia v 1. ročníku).   

ii. Doktorské studium - garanti: rozprava vyústila v závěr, že kolegium považuje za 
užitečné a žádoucí, aby funkce předsedy RDSO a garanta byly sloučeny, a to 
hlavně kvůli jednoduššímu rozdělení pravomocí. KD nepřehlíží, že existují RDSO, 
kde lze tohoto cíle dosáhnout jen za cenu jistých personálních problémů, a proto 
danou věc neuzavřelo s definitivní platností.  

  
j) Výhled akreditací na kalendářní rok 2014 (požadavek od RUK). Z: Petr Kolman. 
 
Děkan 
k) Doktorandský týden je součástí povinné výuky schválené v rámci akreditace, tedy ho 

bude MFF UK pořádat i nadále. Děkan požádal o mínění kolegií fakultních sekcí, jakým 
způsobem konání zajistit po stránce personální i programově. T: 27. 11. 2013.  

 
l) Studentská anketa: děkan věc prodiskutoval s prod. F. Chmelíkem a doc. P. Töpferem 

dne 29. 10. 2013, na 1. 11. 2013 svolal první jednání nově ustavené Komise pro 
studentskou anketu.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Závěrka hospodaření k 30. 9. 2013: návrh byl rozeslán kolegiu a předán Ekonomické 

komisi AS MFF UK. Dne 31. 10. 2013 jej s EK projednají tajemník a Ing. D. Lanková.   
 
b) V Troji došlo nedávno ke škodní události – ze skladu na helium bylo odcizeno horské 

kolo. Otázkou je, proč se tam nacházelo.  
 

c) Kolegium souhlasilo s bezplatným zapůjčením malostranského refektáře pro akci 
pořádanou prof. J. Nešetřilem dne 4. 12. 2013.   

 
d) Plán stavebních oprav a úprav 2014: své požadavky mohou pracoviště zasílat na správu 

budov do poloviny listopadu 2013.   
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4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. Z. Němeček 
a) Pavilon v Troji: setrvalý stav.  
 
b) VaVpI: kolegium vzalo na vědomí informaci o postupném upřesňování postupu UK, 

k tomuto účelu byla dokonce zřízena zvláštní komise. Pravděpodobně budou nakonec 
podávat své projekty fakulty jednotlivě. Co se týká MFF UK, z hlediska časových 
možností se jeví jako reálná oprava střechy a půdní vestavba (MS), plášť a střecha VD 
(Troja). Složitější je situace okolo zamýšlené nové serverovny v Troji (limit příkonu el. 
proudu) a zcela malé vyhlídky jsou na zakoupení domu na Sokolovské ulici, neboť 
finance VaVpI jde použít jen na rekonstrukci. Otevřené zatím zůstává, jak zajistit sepsání 
projektů.  

 
Děkan 
c) Konkurs na manažera projektu Kampus Albertov vyhrál Ing. Petr Sláma, MBA. Nastoupí 

od 1. 11. 2013, smlouvu s ním uzavře kvestor UK.  
 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF UK (dále jen konkursy) 
i) KD vzalo na vědomí informaci děkana, že obdržel žádost o informace ohledně 

podmínek konkursu vypsaného na místo odborného asistenta na KAM.  
Stalo se po KD: Pisatel svou žádost rozšířil o informace týkající se konkursu na 
funkci ředitele IÚUK a poslal ji Akademickému senátu MFF UK.   

ii) Děkan ustavil, na základě návrhu prod. V. Baumruka, konkursní komisi pro 
obsazení míst ve fyzikální sekci. Prod. O. Čepek předložil návrh na složení komisí 
pro obsažení míst v informatické sekci a děkan jej akceptoval.  
Stalo se po KD: Děkan jmenoval komise pro řízení v matematické sekci, takže byly 
kompletně ustaveny všechny komise pro vypsané výběrové řízení.   

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Analýza webu je zahájena firmou Dobrý web.  

i) Workshop s pracovníky fakulty, zejména se členy Pracovní skupiny pro web, je 
naplánovaný na 13. 11. 2013 od 9:00 hodin. Vzhledem k potřebě, aby se 
zúčastnilo 10 pracovníků, deleguje každá sekce po jednom až dvou dalších 
vhodných účastnících, Z: sekční proděkani.  

ii) Workhop s 10 studenty fakulty a studenty ze středních škol proběhne 8. 11. 2013.  
 

b) Den otevřených dveří – přípravy jsou v běhu. Kromě odpoledního „tradičního programu“ 
budou na Malé Straně workshopy významných fotografů pro soutěžící FotoFest. 

 
c) FotoFest: bylo přihlášeno 418 fotografií. Na základě anonymního hodnocení vybral 

Programový výbor 82 fotografií, které byly postoupeny k hodnocení porotě. Těchto 82 
fotografií bude vystaveno na Dni otevřených dveří. 16 fotografií nejlépe hodnocených 
porotou bude ve fakultním kalendáři na rok 2014. 

 
d) Proběhl Děkanský sportovní den, lze jej považovat za úspěšný. Dr. S. Stehno připravil 

zprávu o konání akce. 
 

e) Uskutečnil se jeden z prvních inauguračních koncertů klavíru v rámci akce Adoptuj své 
Hertze. Pozváni byli významnější a první dárci. Slavnostní křest nového nástroje 
proběhne na dalším koncertě, který se bude konat nejspíš v prvním čtvrtletí roku 2014. 
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f) Dne 18. října 2013 proběhla v rámci smluvní spolupráce (Partnerský program pro firmy) 
exkurze do pražské centrály IBM; zajistilo OVVP. Studenti se mohou zapojit do 10. 11. 
2013 do tzv. “internship“ a „trainee“ programů. IBM rovněž připravuje pro zájemce z MFF 
UK program podpory rozvoje vlastních start-up projektů. V plánu je též zapojení studentů 
studujících v AJ do podobných exkurzí v budoucnu. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-10-ibm/ 

 
g) Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2013 se MFF UK zúčastnila "2013 European Education Fair 

Taiwan", a to ve společném stánku objednaném "Czech Economic and Cultural Office 
v Taipei" za účasti Bc. S. Veselého (STUD). Kromě této prezentace proběhla řada 
jednání, např. o spolupráci MFF UK s Taiwanem v oblasti vzdělávání, dále 
s Tchaipejskou hospodářskou a kulturní kanceláří, Chung Yuan Christian University a 
National Tsing Hua University (možnost výměnných pobytů). 

 
h) V jednání je spolupráce s firmou Siemens Nixdorf (vstoupení do Partnerského programu), 

zařizuje dr. Šolcová Houžvičková (OVVP). 
 

i) Družstva MFF UK výrazně zvítězila v národním kole mezinárodní soutěže 
v programování ACM ICPC. Týmy MFF UK obsadily první tři příčky stupínku vítězů. 
Středoevropské regionální kolo CERC ACM proběhne 15. až 17. 11. 2013 v polském 
Krakově.  

j) Úspěšná kniha Atlas geometrie se dočkala dotisku. Prvotní idea knihy vznikla na MFF UK 
v autorském kolektivu dr. Ivana Saxla (dnes již zesnulého) společně s pracovníky KDM 
(dr. A. Šarounová, dr. P. Surynková ad.) a zástupců ČVUT.  

k) Tým z MFF UK (ÚFAL) překonal v kvalitě automatického překladu z angličtiny do češtiny 
dnes běžně rozšířený Google Translate. Na úspěch podrobněji upozornil server 
HNFuture. 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Slavnostního udělení zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy ruské básnířce, 
překladatelce a obhájkyni lidských práv N. J. Gorbaněvské se zúčastnili děkan a prod. J. 
Trlifaj. Konalo se 22. 10. 2013 v Karolinu.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 13:05 hodin. 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-10-ibm/
http://cerc.tcs.uj.edu.pl/
http://cerc.tcs.uj.edu.pl/

