
Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 27. listopadu 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; j.h. P. Vlášek 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:18 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané dne 6. 11. 2013.  
 
Děkan seznámil kolegium s podstatnými závěry porady děkanů, které se zúčastnil 25. 11. 2013. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
 
Prod. J. Trlifaj 
a) 4. veřejná soutěž programu ALFA TAČR: o účast v soutěži projevili zájem (bez titulů): J. 

Hajič, F. Zavoral, B. Vidová-Hladká, P. Hnětynka a T. Halenka. 
 
b) Z pracovního setkání správců aplikace Granty a projekty na Univerzitě Karlově, které se 

za MFF UK zúčastnila vedoucí OVZS, vyplynulo, že tato aplikace by mohla řešit situaci 
s archivováním návrhů projektů a dokumentů k přijatým projektům. Rovněž by mohla 
sloužit ve fázi předkládání návrhů k jejich schvalování vedoucími pracovišť a proděkany. 
Současné vedení UK nepředpokládá povinné nasazení aplikace na všechny fakulty, 
zatím ji využívají ve zkušebním režimu čtyři fakulty, další tři o nasazení uvažují. KD 
doporučuje počkat před nasazením aplikace na MFF UK na vyhodnocení testovacího 
provozu PřF UK.  

 
c) Kolegium vzalo na vědomí návrhy na členy verifikačních a expertních panelů (seznam byl 

k dispozici předem).  
 
d) Vyhlášení Soutěže specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2014: v polovině 

listopadu t.r. bylo otevřeno nové kolo, bližší informace na webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-3362.html 
Kolegium diskutovalo o interním vyhlášení soutěže. 
Stalo se po KD: po konzultaci prod. J. Trlifaje s pror. P. Volfem byla soutěž vyhlášena, 
v předepsané lhůtě do 30. 11. 2013, tak, že kompletní návrhy projektů je třeba doručit 
v tištěné podobě na OVZS nejpozději do 24. ledna 2014 a  do téhož data zaslat 
elektronickou verzi na adresu 

granty@dekanat.mff.cuni.cz  
 
Podrobné informace k podávání návrhů a příslušné formuláře jsou dostupné na 
http://www.cuni.cz/UK-3362.html  
Celkový objem finančních prostředků určených na projekty SVV 2014 zůstává stejný jako 
v roce 2013. Výše finančních prostředků na jednotlivé projekty se odvine od počtu 
doktorandů účastnících se na projektu a bude stanovena příslušnými sekčními 
proděkany. 
 

e) GAUK: kolegium vzalo na vědomí přehled podaných přihlášek.  Tabulka následuje.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cuni.cz/UK-3362.html
mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz
http://www.cuni.cz/UK-3362.html
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Nové návrhy GAUK 2014  

    Počet 
Požadováno celkem 
v tis. Mzdy Stipendia Režie 

Fyzikální sekce   99 25947 1419 8588 3361 

Informatická sekce   31 6345 552 2846 816 

Matematická sekce   7 867 64 352 111 

  Celkem 137 33159 2035 11786 4288 

 
 
f) Vyhlášení veřejné soutěže GAČR ve VaV k podávání česko-rakouských projektů na 

principu Lead Agency, soutěžní lhůta začíná 15. prosince 2013 a končí 12. února 2014, 
kdy je třeba projekty podat na FWF. Potenciální uchazeči z MFF UK nechť o svém zájmu 
informují do konce roku OVZS, aby s nimi mohly být koordinovány administrativní 
záležitosti návrhů (interní kontrola, odsouhlasení na pracovišti a sekci, podpis 
statutárního zástupce).  

 
g) Grant ERC: KD vzalo na vědomí informaci o jednání s doc. M. Kouckým, Ph.D., 

o podmínkách a podpoře řešení projektu ze strany MFF UK.  
 

h) Univerzitní post-docs: výsledek řízení byl doručen 26. 11. 2013, MFF získala jedno místo, 
pro uchazeče z fyzikální sekce.  

 
i) Konec AUC: návrh na ukončení edice zaslali děkan a prod. J. Trlifaj jako společný dopis 

pror. I. Jakubcovi.  
 

j) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o závěrech porady s pror. Škrhou 
o zahraničních stycích UK v roce 2013. Na poradě byl také předložen záznam ze setkání 
zástupců univerzit s představiteli MV a MZV týkajícího se udělování českých víz 
zahraničním studentům. Prod. J. Trlifaj předal tento záznam prod. P. Kolmanovi.    

 
k) Kritické připomínky k fungování systému Habilion projedná prod. J. Trlifaj s autory 

aplikace. Děkan upozornil na potíže se SIS (např. při prohlížení cestovních příkazů) a 
požádal tajemníka fakulty, aby odd. PSíK vydalo uživatelskou „kuchařku“. Děkan dostal 
také podněty, aby FIS byl učiněn pro uživatele přívětivější.  

 
l) Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy (viz: http://www.cuni.cz/UK-4005.html), tzv. 

Berlínská deklarace: prod. Z. Němeček rozeslal kolegiu mail pror. S. Štecha. Pan 
prorektor požádal o nominaci pracovníků MFF UK do dvou pracovních skupin: i) do 
skupiny pro definování kritérií kvalitní vydavatelské činnosti na UK; ii) do skupiny, která 
bude mít za úkol předložit popis nového univerzitního repozitáře. T: do 30. 11. 2013. 
Stalo se po KD: do skupiny sub i) byl navržen doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D., a do 
skupiny sub ii) byla navržena PhDr. Petra Hoffmannová. 

 
m) Kolegium schválilo návrh výnosu děkana o pravidelné revizi knihovních výpůjček 

zaměstnanců fakulty z Knihovny MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz11.htm 

 
Děkan 
n) Konference GAUK dne 27. 11. 2013 od 13:00 hodin: MFF UK zastoupí prod. J. Trlifaj. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Jmenování garantů studijních programů a oborů: kolegium doporučilo předložit návrh 

k projednání VR MFF UK na zasedání 4. 12. 2013.  
 

http://www.cuni.cz/UK-4005.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz11.htm
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b) Studentské granty: návrh úpravy předpisu zatím nebyl ze strany AS UK schválen. Prod. 
F. Chmelík zaslal kolegiu předběžnou soupisku přihlášek projektů, o udělení grantů 
rozhodne kolegium na příští schůzi. Kolegium doporučilo, aby prod. F. Chmelík inicioval 
úpravu příslušného předpisu v tom smyslu, že granty jsou určené pro studenty 
bakalářského a magisterského studia;  doktorandi žádají o GAUK.  

 
c) Hodnocení doktorského studia – tabulky vyžadované každoročně ze strany RUK 

vypracovalo studijní oddělení, kolegium je doporučilo předložit VR MFF UK. 
 

d) Informační den UK: MFF UK se akce jako každoročně zúčastnila. 
 

 
Prod. P. Kolman 
e) Akreditace I, F, Učitelství matematiky, Učitelství deskriptivní geometrie: návrh žádosti byl 

předložen AS MFF UK a zařazen na program dne 27. 11. 2013. Vědecká rada dostane 
návrh ke schválení na zasedání 4. 12. 2013.  
 

f) Návrh podmínek pro přijetí do doktorských studijních programů pro akademický rok 
2014/2015: byl předložen AS MFF UK a zařazen na program dne 27. 11. 2013. 

 
g) Pravidla pro organizaci studia: prod. P. Kolman seznámil AS MFF UK s principy návrhu. 

Bylo založeno vnitrofakultní fórum, které je dostupné z domény mff.cuni.cz na stránce 
http://forum.karlin.mff.cuni.cz/viewforum.php?f=55. V úvodním příspěvku prod. P. Kolman 
zveřejnil samotný návrh textu a doplnil ho svým komentářem, viz: 
http://forum.karlin.mff.cuni.cz/viewtopic.php?f=55&t=321. Komentáře vítá do 29. 11. 
2013.  
Prod. P. Kolman se sešel s kancléřem UK, je mu vděčen za upozornění na drobné 
nedostatky v navrhovaném textu. Výsledný dokument předloží k prvnímu čtení AS MFF 
UK na program zasedání 11. 12. 2013.  

 

h) RUK zaslal metodickou příručku týkající se výplaty doktorských stipendií. V porovnání se 
současným stavem dojde mj. k mírnému posunutí výplaty stipendií.   

 
i) Tajemník fakulty sdělil, že pro potřeby plateb za přihlášky ke studiu kreditní kartou byl 

zřízen účet v EURO, a vyjádřil v této souvislosti pochvalu za spolupráci Mgr. Maňáskovi 
z ÚVT UK.  

 
j) EURASHE Community of Practice Workshop on Learning  Outcomes within PHE Context 

(Praha, 13. 12. 2013): zasláno rektorátem UK k případnému využití.   
 
 
Prod. V. Baumruk 
k) U-Multirank oboru fyzika: studentům MFF UK byl rozeslán motivační mail a dotazník.   
 
Děkan 
l) V pondělí 2. 12. 2013 v 17:00 hodin navštíví MFF UK velvyslanec ČR v Malajsii p. Rudolf 

Hykl. Setká se s děkanem a prod. P. Kolmanem.  
 
m) Zaznamenávání přednášek: roli styčného důstojníka mezi vedením fakulty a SKAS přijala 

doc. RNDr. Z. Lustigová, CSc. Děkan to sdělí AS MFF UK.  
 

n) Hodnocení výuky v zimním semestru 2013/14: děkan oslovil studentky a studenty mailem 
ohledně ankety. Výsledky ankety za letní semestr 2012/2013 opatřené komentujícím 
textem jsou vystavené na webu, viz: 
http://skas.mff.cuni.cz/?p=2026 

 
o) Dotazníky pro sestavení žebříčků vysokých škol v oboru informatika: zaslány z redakce 

Hospodářských novin, zpracování zajistí děkan a proděkani P. Kolman, O. Čepek a M. 
Vlach. T: 16. 12. 2013. 

http://forum.karlin.mff.cuni.cz/viewforum.php?f=55
http://forum.karlin.mff.cuni.cz/viewtopic.php?f=55&t=321
http://skas.mff.cuni.cz/?p=2026
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p) Pozvánka na seminář Reflex 2013 – uplatnění absolventů VŠ a Analýza a projekce 
kvalifikačních požadavků trhu práce a reprodukce vysokoškolské pracovní síly, který se 
koná 6. 12. 2013 v Aule ČZU v Praze: zúčastní se vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková.  

 
q) Dotaz, zda by zájemce, ačkoli není studentem UK, mohl navštěvovat vybrané přednášky 

na MFF UK: kolegium zastává názor, že by se tak mělo dít výhradně po předchozí 
domluvě s přednášejícím. 

 
r) KD vzalo na vědomí informaci, že prod. M. Rokyta v součinnosti s garantem studijního 

programu a s příslušným vedoucím pracoviště řešil problém stížnosti na kvalitu 
přednášky jednoho z pedagogů sekce.   

 
s) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o jeho schůzce s prorektorem pro 

studijní záležitosti a se studijními proděkany ostatních fakult UK.  
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Sociální fond: po informaci tajemníka fakulty, jaký je současný zůstatek fondu a jaký je 

odhad jeho tvorby v roce 2014, souhlasilo kolegium ponechat výši příspěvku 
zaměstnancům na jejich penzijní připojištění 1.500,- měsíčně do 30. 6. 2014 a pak 
v průběhu června, po seznámení se s aktuálními daty, rozhodnout o výši příspěvku na 
další období.  

 
b) Kolegium dne 2. 10. 2013 schválilo příspěvek spolku Matfyzák ve výši 100.000,- Kč na 

spolupořadatelství plesu. V tomto smyslu podepsal tajemník dohodu o spolupráci a stejně 
jako v letošním roce bude pro vedení MFF UK rezervováno v Primátorském salonku 5 x 
10 volných vstupenek. Tento počet vstupenek je možno dle potřeby zvýšit – bude 
upřesněno na osobním jednání v průběhu ledna 2014. Podle názoru kolegia děkana je 
uvedený počet vstupenek postačující.   

 
c) Prod. M. Vlach jednal s firmou Medicomp, s.r.o., (CareerMarket) o spolupráci od roku 

2014 a sponzorských aktivitách v případě plesu MFF UK.  
 

d) Kolegium projednalo požadavky na slevu z ceny za pronájmy, s tímto výsledkem:  
- 88. matematické kolokvium, 12. 12. 2013 od 9:30 do 12:00 (prof. J. Nešetřil) – 

schváleno, refektář bude zapůjčen bezplatně; 
- udílení Ceny O. Havlové, 19. 5. 2014 (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové), 

schváleno, cena za využití refektáře a varhan bude snížena na 50 %. 
- prostorové zázemí pro asi 100 osob, 15. 12. 2013, koncert ČT v kostele sv. Mikuláše; 

tajemník fakulty doporučí organizátorům bližší a vhodnější prostor pro takovou 
příležitost, např. HAMU (v krajním případě by MFF UK poskytla např. posluchárnu S9, 
ovšem za plnou cenu).  

 
e) Rozdělení výsledku hospodaření v rámci UK za rok 2012: kolegium schválilo, aby 

příslušná suma připadající na MFF UK byla převedena do dílčího fakultního FRIM.  
 
f) Cestovní pojištění: KD se seznámilo s písemnými  výhradami prof. J. Antocha a 

současně s upozorněním tajemníka fakulty, že pojišťovna, jejíž služby MFF UK používá 
na základě veřejné soutěže a která je pro služební cesty zaměstnanců MFF UK povinná, 
poskytuje v rámci fakultní pojistky také pojištění pro případ zrušení letu. Druhé pojištění 
téže akce z prostředků MFF UK není přípustné. Kolegium pověřilo tajemníka fakulty, aby 
na tuto skutečnost citlivým a současně snadno srozumitelným způsobem upozornil 
pracoviště. 

 
g) Tajemník upozornil sekční proděkany, že účty zřízené účelově k deponování finančních 

bonusů za projekty či publikace jeví jen nepatrné účetní pohyby.  
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h) Tajemník seznámil KD s podmínkami toho, aby si zaměstnanci fakulty nemuseli platit 
stravenky v hotovosti, ale aby platba proběhla srážkou ze mzdy. Nutnou podmínkou je 
písemný souhlas zaměstnance, stravenky by se poskytovaly na konci měsíce v množství 
odpovídajícím reálnému nároku. KD ponechalo definitivní rozhodnutí na březen 2014. 
Případný přechod na tento způsob by připadal v úvahu nejspíše v létě, kdy většina 
zaměstnanců čerpá dovolenou.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI – sepsání projektů: KD vzalo na vědomí shrnutí současného stavu přípravy. Prod. 

Z. Němeček požádá MŠMT o konzultaci ohledně některých ne zcela jasných bodů.  
 

b) Plán rekonstrukcí a staveb na 2014: probíhá sběr návrhů.  
 
c) Trojský pavilon: kolegium vzalo na vědomí aktuální informace prod. Z. Němečka. Čeká 

se na formální rozhodnutí o uvolnění financí. Správa budov ve spolupráci s arch J. 
Jarošem připravuje podklady pro vypsání dvou výběrových řízení (na vlastní stavbu 
pavilonu, na rekonstrukci a vybavení prostor laboratoří včetně serverovny).  

 
Děkan 
d) MŠMT zveřejnilo výzvu č. 47 Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prod. Z. Němeček rozeslal na vědomí 
členům KD. Neočekává to, ale pokud by se na MFF UK našel autor vhodného projektu, 
požádal prod. Z. Němeček, aby takový pracovník fakulty informoval přímo Ing. 
Bělonožníka a prod. ZN poslal kopii. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF: prod. V. Baumruk předal děkanovi 
doporučení týkající se obsazení míst ve fyzikální sekci. Děkan je beze změny akceptuje.  

 
b) KD kladně projednalo návrhy na udělení pamětních medailí MFF UK a UK.   

 
c) Publikaci Analýza metod pro maticové výpočty (Základní metody) autorů J. Duintjera 

Tebbense, I. Hnětynkové, M. Plešingera, Z. Strakoše a P. Tichého byla udělena Cena 
Jaroslava Jirsy za rok 2012. 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) KD schválilo stanovisko k akci Miss UK 2013, Miss Univerzity Karlovy, o něž požádal 

kvestor UK. Postoj MFF UK je zdrženlivý.   
 
b) Preciosa – grantová soutěž na řešení výzkumných projektů: schůzka Grantové komise se 

bude konat 13. 12. 2013, kdy se pravděpodobně rozhodne o financování návrhů.  
 

c) Prod. M. Vlach dal k úvaze, zda by MFF UK neměla usilovat o zapsání do seznamu 
znaleckých ústavů (samozřejmě ve vybraných oborech). Věc spadá pod Ministerstvo 
spravedlnosti. 

 
d) KD vzalo na vědomí záměr prod. M. Vlacha rozšířit na jaře 2014, s ohledem na rostoucí 

objem agendy (web, propagační archiv, spolupráce s firmami, spolek absolventů atp.), 
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pracovní úvazky na propagaci. V této souvislosti připomněl, že na OVVP došlo v průběhu 
letošního roku ke snížení o 0,4 úvazku. 

 
e) Veletrh Gaudeamus minulý a budoucí (dopis pror. M. Šobra z 25. 11. 2013): prod. M. 

Vlach potvrdí účast MFF UK, pravděpodobně včetně doprovodného programu Věda pro 
život. Koordinací účasti bude pověřena PhDr. A. Havlíčková, vedoucí OVVP.  
Stalo se po KD. 

 
f) Uskutečnila se schůzka se zástupci firmy Dobrý web. 

 
g) Košický veletrh ProEduco a výsledky prezentace MFF na něm: prod. Vlach a prod Rokyta 

opět konstatovali, že zájem o studium na MFF UK byl mezi slovenskými studenty značný 
a že odhadem více než 15 z nich velmi vážně uvažuje o nástupu na MFF. Prod. M. 
Rokyta vyjádřil určité zklamání nad tím, že dosud není zpracováno, zda a kolik studentů 
se na MFF UK přihlásilo ke studiu v akad. roce 2013/14 právě pod dojmem fakultní účasti 
na jmenované akci v listopadu 2012.  

 
h) Prod. M. Rokyta uvedl, že některé z bývalých členů akademické obce MFF UK by 

potěšilo, kdyby na fakultním webu byla uvedena jejich jména jako emeritních pracovníků 
fakulty. Prod. M. Vlach Martin uvažuje o takovém seznamu v sekci absolventů na novém 
portálu Matfyz.cz.  

 
i) EURYDICE: za MFF UK se schůzky zúčastnila dr. K. Šolcová Houžvičková (OVVP), 

stručnou informaci poslal prod. M. Vlach. 
 

j) FotoFest, viz: 
http://technet.idnes.cz/soutez-fotofest-2013-mff-uk-0hx-
/veda.aspx?c=A131115_141452_veda_mla 
 

k) Jeden z žebříčků světových univerzit, kde je UK hodnocena, řadí univerzitu pro letošní 
akademický rok na místě 351-400 (vloni to bylo umístění 301-350), více viz: 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-
ranking/institution/charles-university-in-prague 

 
Děkan 
l) Rada pro komercializaci UK: děkan navrhl prod. O. Čepka.  
 
m) Jednání u pana rektora ohledně loga MFF UK se uskutečnilo 22. 11. 2013. KD vzalo na 

vědomí závěry. Fakulta se bude muset vzdát svého dosavadního grafického stylu 
(užívaného typicky na hlavičkových papírech), logo vytvořené akad. sochařem Z. 
Kolářským se zřejmě stane tzv. doplňkovým logem pro specifické účely. Prod. M. Vlach 
předloží na lednové schůzi KD návrh řešení a postupu (výběr profesionální firmy, která 
vypracuje nový grafický styl v intencích opatření rektora UK, vč. vytvoření nové vizuální 
identity použitelné od oficiálních dokumentů až po propagační předměty). 

 
n) Rotunda sv. Václava v malostranské budově MFF UK a její zpřístupnění veřejnosti: na 

9. 12. 2013 je dohodnuta schůzka u děkana, které se zúčastní proděkani Z. Němeček a 
M. Vlach, dr. K. Šolcová Houžvičková, Ing. M. Novák, Ing. Z. Hošna. Případná spoluúčast 
UK je otázkou.  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. M. Rokyta tlumočil námět na pohodlnější uspořádání imatrikulace: během minulého 
obřadu museli studenti dlouho stát, jedna posluchačka dokonce omdlela.  
Stalo se po KD: Vedoucí studijního oddělení připomněla, že imatrikulace je ceremoniál, 
jehož průběh se řídí vnitřním předpisem Univerzity Karlovy, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-146.html#36 

 

http://technet.idnes.cz/soutez-fotofest-2013-mff-uk-0hx-/veda.aspx?c=A131115_141452_veda_mla
http://technet.idnes.cz/soutez-fotofest-2013-mff-uk-0hx-/veda.aspx?c=A131115_141452_veda_mla
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking/institution/charles-university-in-prague
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking/institution/charles-university-in-prague
http://www.cuni.cz/UK-146.html#36
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b) Zprávu o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2013 předloží vedení 
fakulty na lednové zasedání AS MFF UK; podklady pro zprávu zašlou členové kolegia na 
sekretariát děkana do 18. 12. 2013.   
Návrh ADZ MFF UK pro rok 2014 připraví vedení fakulty pro březnové zasedání AS MFF 
UK.  
 

c) Slavnostní předání investiční akce Rekonstrukce obytného domu v Dubně dne 23. 11. 
2013 se za MFF UK zúčastnil RNDr. Ivan Procházka, CSc., z KFNT. 

 
d) V týdnu od 16. do 20. prosince 2013 děkana zastupuje prod. V. Baumruk.  

 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 


