
 

 

 

Zápis z 6. schůze kolegia děkana konané dne 6. listopadu 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 
 

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

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého jednání konaného dne 30. 10. 2013.  
 
 
Fakultní kalendář na rok 2014: prod. M. Vlach ukázal kolegiu ty fotografie zaslané do soutěže 
FotoFest, které odborná porota vybrala mezi nejlepších 16. Kolegium souhlasilo, aby z tohoto užšího 
výběru byly vybrány snímky do kalendáře a aby jedna posloužila současně pro tištěné PF 2014.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Čestný doktorát prof. A. K. Joshimu byl předán v Karolinu dne 30. 10. 2013. Slavnost 

proběhla důstojně.  
 
b) Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu ALFA TAČR bylo oznámeno na pracoviště 

fakulty, od případných navrhovatelů je žádána informace o úmyslu zúčastnit se soutěže. 
Návrhy se podávají on-line v informačním systému VaVaI TAČR. Je třeba zajistit interní 
kontrolní a archivační mechanismy podle Směrnice děkana č. 11/2013. K internímu 
termínu 13. 12. 2013 zašlou navrhovatelé i spolunavrhovatelé na adresu 
ovzs@dekanat.mff.cuni.cz „pdf“ verzi návrhu pro kontrolu a archivaci a zároveň 
z aplikace vygenerované Potvrzení o odeslání návrhu v aplikaci (k odeslání datovou 
schránkou) a v tištěné podobě první stranu návrhu s podpisy vedoucího pracoviště a 
příslušného proděkana vyjadřující souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci. 
Předpokládá se, že požadovaná míra podpory pro řešení projektu na MFF bude vždy 
100%.  

 
c) Dne 12. listopadu 2013 od 13 hod. se na RUK uskuteční pracovní setkání správců 

aplikace Granty a projekty na Univerzitě Karlově. Setkání se zúčastní zástupce OVZS.  
 

d) RUK pořádá dne 13. 11. 2013 dopoledne v Modré posluchárně seminář "Aktuální 
informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 
2014-2020". Semináře se zúčastní zástupce OVZS. Prod. O. Čepek dal k úvaze, zda by 
se semináře neměl zúčastnit také prod. Z. Němeček.  

 
e) Dne 27. listopadu 2013 od 13 hod. do 17 hod. se bude konat v Modré posluchárně 

Karolina doktorandská konference, která je součásti oslav 20. výročí založení Grantové 
agentury UK. Na konferenci budou prezentovány výsledky řešitelů projektů GAUK, které 
byly v minulých obdobích vyhodnoceny jako mimořádně dobré. Za MFF se zúčastní 
děkan.  

 
f) K podávání návrhů na členy expertních panelů nemá zatím RUK žádná další upřesnění, 

trvá tedy dříve projednaný interní postup: do 25. listopadu 2013 sekční proděkani zašlou 
na OVZS jmenný seznam kandidátů za svou sekci. Seznam kandidátů za MFF 
podepsaný děkanem předá OVZS na RUK k dalšímu řízení. 

 
g) Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci smluvní spolupráce s Univerzitou Köln 

(pro doktorandy), T.: 27. 11. 2013 na OVZS, a Univerzitou Wien (pro doktorandy a post-
docs – nová forma meziuniverzitní spolupráce), T: 3. 2. 2014 na OVZS. 

 

mailto:ovzs@dekanat.mff.cuni.cz
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h) Dne 12. října 2013 byla podepsána meziuniverzitní dohoda s Université du Luxembourg, 
ke které se MFF připojila dvěma tématy:  

Security, trust, cryptography (prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.), 

Computer Science (prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.).  

Dodatek ke smlouvě týkající se účasti MFF UK na této dohodě podepíše děkan. 

 
i) Časopis AUC Mathematica et Physica: děkan seznámil kolegium s obsahem čísla 1 roč. 

54(2013), které mu na vyžádání poskytl vedoucí redaktor doc. J. Milota. Objednávku na 
vydání tohoto čísla zatím děkan nepodepsal. Požádal prod. V. Baumruka, aby o záměru 
zrušit časopis ještě jednal s šéfredaktorem doc. O. Jelínkem.   
Stalo se po KD: Děkan podepsal objednávku výše uvedeného čísla a současně spolu 
s prod. J. Trlifajem napsali pror. I. Jakubcovi návrh, aby vydávání časopisu AUC bylo 
k 31. 12. 2013 ukončeno.  
Prod. V. Baumruk se 14. 11. 2013 sešel s doc. O. Jelínkem, hlavním editorem AUC 
Mathematica et Physica; kol. Jelínek nemá námitky proti tomu, aby vydávání časopisu 
bylo ukončeno, neboť chápe důvody, které k tomu vedou.  
 

j) Kolegium schválilo návrh Dodatku smlouvy mezi MÚ AV ČR, v.v.i., a MFF UK o Digital 
Mathematical Library (DML). Konečnou verzi připraví k děkanovu podpisu prod. M. 
Rokyta.  

 
Děkan 
k) Příprava SVV 2014: podle děkanova názoru jsou v projektech na rok 2013 velmi 

nerovnoměrně čerpány odměny a stipendia. Děkan společně s prod. J. Trlifajem a 
sekčními proděkany podrobí věc podrobnějšímu zkoumání, tak aby návrhy nových 
projektů na rok 2014 případně odrážely nový náhled vedení a aby byly organizovány po 
sekcích. Typicky by měli být do projektů zapojeni doktorandi, méně už studenti 
magisterského studia.  

 
l) Stalo se po KD: Cenu ministra za VaVaI převzal 21. 11. 2013 doc. R. Leitner. Více na 

webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-11-leitner/ 

 
 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Na slavnostní promoci absolventů rigorózního řízení dne 3. 12. 2013 ve 13:30 hodin 

děkana zastoupí prod. F. Chmelík.  
 

b) Rada pro udělování fakultních studentských grantů: na návrh SKAS děkan z Rady uvolní 
Mgr. Jakuba Bulína a nově jmenuje Mgr. Vojtěcha Tůmu.   
Stalo se po KD: Děkan předal jmenovací dekret kol. V. Tůmovi na zasedání senátu 6. 11. 
2013.  

 
Prod. P. Kolman 
c) Eurydice site visit dne 19. 11. 2013 na RUK (pozvání pror. S. Štecha): s ohledem na 

pracovní vytížení se prod. P. Kolman omluvil. Za MFF se zúčastní dr. K. Šolcová.  
 
d) Zpráva o přijímacím řízení na MFF UK v roce 2013 je ve stádiu dokončení, prod. P. 

Kolman podá předběžnou zprávu na schůzi AS MFF UK dne 6. 11. 2013.  
 

Stalo se po KD: zpráva je vystavena na webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr13.pdf 

 
e) Prod. P. Kolman poslal děkanovi návrh Společného stanoviska děkanů přírodovědně 

zaměřených fakult českých škol k požadavkům Akreditační komise na studijní plány 
učitelských přírodovědných oborů. Text ještě není definitivní.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-11-leitner/
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr13.pdf
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f) Výhled nových akreditací MFF: prod. P. Kolman uvedl, že kromě bakalářského programu 

Bioinformatika (prezenční forma, společně s PřF UK) se žádná žádost nepřipravuje.  
 
g) Návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského programu Informatika, Fyzika a 

dále Učitelství matematiky, Učitelství deskriptivní geometrie: kolegium vzalo na vědomí 
informaci prod. P. Kolmana o aktuálním dění (včetně usnesení SKAS ze dne 30. 10. 
2013 ohledně akreditace programu Informatika, jemuž bohužel nepředcházel žádný 
pokus ze strany SKAS kontaktovat proděkana pro koncepci studia). Debata o akreditaci 
se očekává na schůzi AS MFF dne 6. 11. 2013, definitivní podklady senát dostane 18. 
11. 2013, tj. 9 dní před svým plánovaným mimořádným zasedáním.  

 
h) Schůzka studijních proděkanů svolaná na RUK koliduje prod. F. Chmelíkovi s výukou. 

Dohodne se s prod. P. Kolmanem, zda MFF zastoupí on, nebo případně vedoucí STUD 
dr. D. Macharová.  
Stalo se po KD: Schůzky se kvůli zaneprázdnění dr. D. Macharové zúčastnil pouze prod. 
P. Kolman. 

 
i) Pravidla pro organizaci studia: prod. P. Kolman předložil druhou pracovní verzi 

dokumentu, jak vznikla po rozpravě s členy kolegia děkana. Na schůzi AS MFF UK dne 
6. 11. 2013 ji představí v hrubých rysech, hlavně upozorní na navrhované změny.  

 
Děkan 
j) Děkan požádá o přijetí předsedkyni Akreditační komise (kvůli jednoznačnému výkladu 

standardů AK, konkrétně jde požadavky, které by měli splňovat garanti studijních 
programů a oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia). 

 
k) Kolegium vzalo na vědomí podnět SKAS, aby byly pořizovány videozáznamy přednášek 

na MFF. Protože se jedná o záležitost mající mnoho aspektů, souhlasilo KD s tím, že do 
příští schůze děkan navrhne vhodného styčného důstojníka pro diskusi se SKAS; bude to 
osoba mimo okruh členů vedení fakulty.  

 
l) Dne 1. 11. 2013 prvně zasedala nová Komise pro studentskou anketu. Anketa za zimní 

semestr proběhne papírovou formou (dotazníky budou rozdávány ve dnech 13. až 19. 
12. 2013), slovní připomínky se budou zadávat elektronicky prostřednictvím SIS. Komise 
v současné době připravuje tisk anketních lístků.  Doc. H. Valentová navrhne způsob, jak 
hodnotit výuku ve fyzikálním praktiku, podobně dr. S. Stehno navrhne, jak hodnotit výuku 
tělesné výchovy. Výsledky minulé ankety: sekční proděkani dostali tabulky a po své linii 
je budou distribuovat vedoucím pracovišť. Každý jednotlivý učitel by se měl dovědět své 
hodnocení. Prod. M. Rokyta poskytne sekčním proděkanům úplnou tabulku s výsledky 
ankety.   

 
m) Děkanský sportovní den proběhl úspěšně. Pracovníkům KTV, kteří akci zajistili, byly 

přiznány mimořádné odměny. Vedoucí KTV poslal děkanovi stručné hodnocení s návrhy 
pro případné konání sportovního dne v roce 2014. Závěry probere děkan s prod. M. 
Vlachem a pak předloží návrh celému kolegiu děkana.  

 
n) Podmínky pro přijímání do doktorského studia: prod. P. Kolman připravuje návrh, který po 

prodiskutování s garanty a dalšími kolegy předloží Akademickému senátu MFF UK.  
S předběžným zněním podmínek seznámí prod. P. Kolman AS MFF UK dne 6. 11. 2013.  

 
o) Účelové stipendium na podporu cesty do zahraničí: fakulta výjezdy podporuje, a tudíž 

kolegium schválilo možnost poskytnout studentům, jejichž náklady nejsou kryty z jiných 
zdrojů, až do výše 15 tis. Kč. Příspěvky budou hrazeny z rozpočtu sekcí, své žádosti 
mohou podávat i studenti zařazení v programu Erasmus. Žádosti se budou podávat 
příslušnému sekčnímu proděkanovi. Fond mobility není vhodným zdrojem pro relativně 
malé částky podpory.  

 
p) Účelové stipendium podruhé: na prod. M. Rokytu se obrátil s žádostí o finanční podporu 

student bakalářského programu, který pojede na zahraniční konferenci; publikaci zatím 
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žádnou nemá, organizátor konference mu doporučil požádat o příspěvek fakultu. KD se 
shodlo v názoru, že účelové stipendium není nárokové a že je na úvaze sekčního 
proděkana, po případném přihlédnutí k návrhu vedoucího studentské práce, zda jej udělí. 
Mělo by se tak dít v případě studenta mimořádných kvalit, důkazem čehož je například 
publikace. Děkan delegoval rozhodnutí na sekční proděkany. 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Závěrka hospodaření k 30. 9. 2013 byla projednána s Ekonomickou komisí AS a po 

doplnění o připomínky byla rozeslána členům kolegia děkana. Součástí stanoviska 
komise jsou i čtyři okruhy dotazů, na něž vedení fakulty odpoví přímo na zasedání senátu 
dne 6. 11. 2013. 

 
b) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty o administrativních nejasnostech, k nimž 

došlo při proplacení faktury od reprografického střediska, aniž byla konečná částka 
signována odpovědným pracovníkem matematické sekce. Prod. M. Rokyta se dohodl se 
zástupci reprografického střediska a hospodářského oddělení na mechanismu, který by 
měl podobným nejasnostem předejít. 

 
c) Kolegium projednalo žádosti o pronájem refektáře s tímto výsledkem: 

i)    žádost doc. RNDr. P. Málka, CSc., o pronájem na 1. 9. 2014 pro zahájení 
konference ISPMA 13 - schválena; bez požadavku slevy; 

ii)   žádost prof. RNDr. B. Maslowského, DrSc., o pronájem na 9. 12. 2013, pro akci 
pořádanou společně MFF UK a Českou matematickou společností – schválena, 
pronájem zdarma; 

iii)   žádost RNDr. Ing. J. Richtera o pronájem na 21. 6. 2014, na vlastní svatební obřad - 
schválena, za poplatek ve výši 2.000,- Kč vč. DPH; 

iv)   žádost prof. RNDr. J. Šafránkové, DrSc., o pronájem na 8. 1. 2014, pro oslavu 60. 
výročí založení nynější KFPP – schválena, pronájem zdarma.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Děkan 
a) VaVpI: jednání svolaného pror. M. Tichým na 4. 11. 2013 do Zelené posluchárny se 

zúčastnili děkan a prod. Z. Němeček. Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. Z. 
Němečka o vývoji dění a o současných možnostech MFF UK. Podstatné bude 
profesionální sepsání projektů.  
Materiály ze semináře obdržel děkan elektronicky.   

 
b) Na 13. 11. 2013 v 15:00 na MŠMT je ohlášena prezentace investičního záměru na 

výstavbu trojského pavilonu. Za MFF UK se jí zúčastní prod. Z. Němeček, dále prof. J. 
Hajič a arch. J. Jaroš.  
Prod. Z. Němeček dostal od prof. J. Hajiče požadavek, který je mimořádně energeticky 
náročný (mirror databáze ze San Diega a výpočetní cluster).   
Stalo se po KD: Investiční záměr byl Komisí expertů doporučen a MŠMT jej vzápětí 
zaregistruje. Pak ho postoupí na ministerstvo financí, které vydá konečné rozhodnutí 
o financování.  

 
c) Dům v Karlíně: prod. M. Rokyta informoval, že na základě znaleckého posudku statika je 

nereálné usilovat o koupi domu v Sokolovské ulici v Praze pro potřeby matematické 
sekce. Bylo zjištěno, že střešní konstrukce a některé zdi nejsou v dobrém stavu, další 
překážkou se ukázala skutečnost, že na dům je uvaleno zástavní právo, což majitel při 
předběžných jednáních s MFF zatajil. 
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy: písemnou námitku vůči kvalifikačním požadavkům na obsazení místa 
odborného asistenta na KAM a vůči délce lhůty pro podání přihlášek na funkci ředitele 
IÚUK projedná adresát, tj. AS MFF UK, na svém zasedání 6. 11. 2013. Děkan dostal 
kopii podání a poskytl ji všem členům KD pro informaci. Je připraven referovat na 
zasedání senátu o vedení agendy výběrového řízení.  

 
b) Potvrzení o svém studiu nemusejí studenti osobně nosit ze studijního oddělení do 

mzdové účtárny, protože cestu z patra do patra jim ušetří pracovníci děkanátu. To je 
preferovaná metoda a děkan o ní dnes bude informovat akademický senát.  

 
c) Zaměstnávání akademických pracovníků - penzistů 

Prod. M. Rokyta shrnul dosavadní praxi, jak byla dodržována, a uvedl několik 
protipříkladů ze současnosti. Zmínil dopisy předchozího děkana prof. Z. Němečka, 
doporučující určitý postup. I stávající kolegium považuje za rozumný následující postup:   
S profesorem, který dovršil věk 67 let, je od 1. ledna roku následujícího po roce, ve 
kterém tohoto věku dosáhl, je uzavřena smlouva zpravidla na dobu určitou, s výší úvazku 
50 %, hrazená z institucionálních prostředků.  
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Preciosa: prod. M. Vlach organizuje další jednání, a to v týdnu po 9. 12. 2013.   
 
b) Smlouva s firmou Insider je uzavřena.  

 
c) Dobrý web: ve spolupráci s pracovníky, které doporučili sekční proděkani, a s členy 

Pracovní skupiny pro web, proběhne workshop z důvodu přípravy analýzy fakultního 
webu. Paralelně proběhne workshop se studenty MFF UK a SŠ studenty.  

 
d) Ve dnech 24. 10. až 28. 10. 2013 byla MFF UK spolu s dalšími univerzitami ČR 

prezentována v rámci vzdělávacího veletrhu 2013 European Education Fair Taiwan, a to 
za přispění České ekonomické a kulturní kanceláře v Taipei. Prezentovány byly materiály 
studijních programů z ČVUT v Praze, VŠE v Praze, TU Liberec, MU v Brně aj. Osobní 
zastoupení měla jenom MFF UK (Bc. Stanislav Veselý, STUD). Osobní účast lze 
považovat za velmi přínosnou, zejména z důvodů získání kontaktů. Bc. Veselý též 
navštívil Chung Yuan Christian University v Chung Li a National Tsing Hua University 
v Hsinchu, kde přednesl přednášky v rámci výuky přímo studentům informatiky. 
Předjednána byla možnost spolupráce na propagaci a možnost výměnných pobytů.   

 
e) Ceny Neuron byly předány, více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-11-neuron/ 
 

f) Jednání o spolupráci s firmou Siemens Niexdorf se jeví slibně. Další jednání povede dr. 
K. Šolcová Houžvičková (OVVP). Firma má zájem o zapojení do diskuze nad 
Partnerským programem. 

 
g) Koncertní křídlo: fakulta už zaplatila „svou“ polovinu z ceny.  

 
h) Prod. M. Vlach informoval, že se uskutečnila schůzka týkající se databáze AESOP (dr. A. 

Havlíčková a dr. M. Mareš). Cílem snažení je sjednotit do konce letošního prosince 
veškeré databáze korespondenčních seminářů a využít je pak k rozesílání propagačních 
zásilek. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-11-neuron/
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i) Finále MatfyzFeat dne 22. 11. 2013 se za vedení fakulty zúčastní prod. V. Baumruk, 
předsedou poroty byl ustanoven doc. P. Svoboda. 

 
j) Exkurse studentů z VU Amsterdam proběhla na MFF UK dne 5. 11. 2013 a ačkoli byla 

podpořena formální žádostí děkana holandské školy, stejně měla charakter návštěvy 
turistů, a nikoli skutečných zájemců o studium na fakultě. KD souhlasilo, aby příště 
v podobném případě bylo vyžadováno od zahraniční strany vyslat pedagogický doprovod. 

 
k) Nové složení propagační komise: prod. M. Vlach čeká na návrh od matematické sekce.  

 
l) Reorganizace vydavatelství MatfyzPress se posouvá do roku 2014, protože ještě 

neskončily všechny potřebné debaty, např. s předsedou ediční komise fakulty doc. M. 
Zeleným. Jako orientační termín změny uvedl prod. M. Vlach datum 1. 6. 2014, 
předcházet musí projednání v AS MFF UK. Tajemník prodlouží pracovní smlouvu s Ing. 
S. Stojanem, opět dočasně.   

 
m) Tzv. fakultní školy: prod. M. Vlach početně zredukuje návrh vedoucí OVVP na složení 

pracovní skupiny a předloží jej děkanovi.  
 

n) Prod. M. Vlach konstatoval, že zásluhou spolupráce s firmami dosáhl fakultní resort 
propagace příjmu ve výši zhruba 400 tis. Kč. 

 
o) Prod. M. Vlach informoval, že Katedra didaktiky fyziky se stala garantem středoškolské 

části vědeckotechnické soutěže Pohár vědy – Kvark 2014.  
 

p) Šedesáté výročí založení CERN bude slavnostně připomenuto také v Praze, a to 
pravděpodobně v dubnu či květnu 2014. Přípravy na MFF UK včas započnou. Bližší 
informace budou známy po cestě vedoucího OMK Mgr. L. Veverky do CERN.  

 
q) Internetový zpravodaj Vysoké školství ve světě: informaci o zpravodaji rozeslala T. 

Pávková všem členům KD. Děkan ponechal na jejich úvaze, jak s informací naloží.  
 

Děkan 
r) Logo MFF UK: schůzka u pana rektora je dohodnuta na pátek 22. 11. 2013, 12:30 hodin. 

Za MFF UK se jí kromě děkana zúčastní prod. M. Vlach a předseda AS doc. J. Dolejší.  
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan  
i) se zúčastní slavnostního zasedání VR ČVUT dne 26. 11. 2013; 
ii) se zúčastnil dne 5. 11. 2013 akcí konaných v rámci 4. ročníku slavnostního udílení 

Cen Neuron.  
 
b) Ve dnech 11. až 15. 11.2013 děkana zastupuje prod. J. Trlifaj.  

 
c) Příští schůze KD bude ve středu 27. 11. 2013. Týž večer zasedá AS MFF UK – senát tím 

vyhověl děkanovu přání sejít se mimořádně kvůli projednání žádosti MFF UK o akreditaci 
navazujících magisterských programů Informatika a Fyzika. 

 
 
 
Zasedání skončilo ve 13:50 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 


