
Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 27. prosince 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; 
přizváni T. Jančák a D. Lanková (k bodu 3. c)) 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
 
V 10:00 hodin převzal Mgr. Jakub Tomek z rukou děkana Cenu za nejlepší diplomovou práci 
v kategorii Informatika za práci Processing data from two-photon microscope. Snímek na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-12-dekcen/ 
 
 
1) Návrh na zástupce MFF UK ve VR UK - kolegium doporučilo tři návrhy (na stávající členy VR), 

čtvrtý připravuje prod. V. Baumruk, KD se k němu vyjádří per rollam.  
Stalo se po KD: Děkan zaslal prof. T. Zimovi tyto nominace:  
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. 
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr.h.c. mult. 
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. 
prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc. 
 
 

2) Zpráva o plnění ADZ 2013 je hotová v nulté verzi, definitivní redakci provede děkan a předloží 
Akademickému senátu MFF UK pro jeho schůzi 15. 1. 2014.  

 
 
3) Návrh dílčí Změny přílohy č. 6 Statutu UK, čj. 238/2013: vedení fakulty nepodá k návrhu žádné 

připomínky.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Soutěž programu ALFA TAČR – MFF je pouze spolunavrhovatelem 2 projektů (ÚFAL).  
 
b) Vyhlášení soutěže SVV 2014: rozepisována bude suma přes 29 mil. Kč, kolegium se 

dohodlo na dělení mezi sekce v poměru podle počtu doktorandů v 1.-5. ročníku včetně, 
účastnících se na řešení projektů. Další dělení záleží na sekcích.  
Doktorandský týden (WDS) je součástí akreditace všech studijních programů. Sekce F jej 
bude pořádat a podá k tomu konferenční projekt. Sekce M projekt neplánuje podat, ale 
WDS zorganizuje pro některé doktorské obory.  

 
c) K účasti v soutěži na projekty GAČR na principu Lead Agency - OVZS eviduje dva 

zájemce (prof. V. Sechovský, dr. J. Yaghob). 
 

 
d)  Vyhlášení výsledků soutěží GAČR – výsledky MFF: 

 

sekce 
standardní postdoktorské excelence zahraniční 

podáno uděleno % podáno uděleno % podáno uděleno % podáno uděleno 

F 38 10 26,3 11 4 36,4 4 2   1 0 

I 17 3 17,6 7 3 42,8 1 0   0 0 

M 5 1 20 6 2 33,3 1 0   0 0 

celkem 60 14 23,3 24 9 37,5 6 2 33,3 1 0 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-12-dekcen/
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e) GA ČR: prod. Z. Němeček upozornil na skutečnost, že interní termín 8. 1. 2014 pro 

odevzdání zpráv o řešení projektů není reálný, neboť ještě nejsou známá finanční data 
o čerpání. Termín stanovený GAČR je 15. 1. 2014.  

 
f) Výzva k doplnění hodnoticích panelů GAČR byla zaslána sekčním proděkanům. 

Neuplatněné návrhy z předchozí výzvy zůstávají v platnosti (přehled rovněž zaslán 
sekčním proděkanům). Sekce I v této výzvě nebude nové kandidáty navrhovat.  

 
g) Prostřednictvím vedoucích bylo zasláno na katedry a ústavy MFF UK připomenutí 

termínů a způsobu předkládání zpráv o řešení projektů. 
 

h) Probíhá vyjednávání o podpisu grantové smlouvy na ERC Consolidator grant doc. 
Michala Kouckého; předpokládané datum zahájení řešení projektu je 1. 2. 2014. 

 
i) PRVOUK – povinnosti a termíny v Opatření rektora č. 31/2013 (dopis od pror. P. Volfa): 

bylo rozesláno sekčním proděkanům.   
 

Děkan 
j) Zapojení UK do Individuálního projektu národního KREDO: fakultní koordinátor prof. L. 

Skála absolvoval schůzku na RUK, vyplynulo z ní mj., že je třeba uzavřít dohody o 
pracovní činnosti s pracovníky, kteří se budou na práci projektu podílet.  

 
k) H-indexy: kolegium vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka, že VR UK na svém 

zasedání dne 19. 12. 2013 nepřijala návrh, aby minimální hodnoty H-indexů byly součástí 
doporučených hledisek habilitačního a jmenovacího řízení na UK. 
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
na Univerzitě Karlově, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-2669.html 

 
l) Projekt Pro ženy ve vědě, osmý ročník projektu vyhlášeného UNESCO a společností 

L´Oréal Česká republika: běží po linii sekcí. Prod. O. Čepek sdělil, že o stipendium pro 
mladé vědkyně se možná bude ucházet RNDr. Irena Holubová, Ph.D.  

 
m) Kolegium vzalo s potěšením na vědomí, že v souladu s doporučením 10. zasedání 

Akademické rady AV ČR byla prof. RNDr. Vladimíru Součkovi, DrSc. a prof. RNDr. 
Zdeňku Strakošovi, DrSc., udělena Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za 
zásluhy v matematických vědách. Viz: 
http://www.cas.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/medaile/udelene_medaile/2013.html 
Stalo se po KD: Čestná oborová medaile bude prof. Z. Strakošovi předána ve vile Lanna 
dne 21. 1. 2014. Protože děkan fakulty bude mimo Prahu, zastoupí jej prod. J. Trlifaj.  
 

n) Spolupráce s firmou Preciosa: komise rozhodla udělit grant RNDr. I. Hnětynkové, Ph.D., 
a její doktorandce. Druhý grant získá tým prof. V. Matolína. Připravuje se výzva pro rok 
2014.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) RUK připravuje novelizaci Řádu imatrikulací a promocí UK v Praze, uvítá podněty. T: 

15. 1. 2014. Náměty z pohledu studijního oddělení připraví vedoucí JUDr. D. Macharová.  
 
b) Návrh na složení státní rigorózní komise I5 předloží prod. F. Chmelík ke schválení VR 

MFF UK na její únorové zasedání.   
 
 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-2669.html
http://www.cas.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/medaile/udelene_medaile/2013.html
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Prod. P. Kolman 
c) Legislativní komise AS MFF UK se sejde 6. 1. 2014, aby projednala pozměňovací návrhy 

k návrhu Pravidel pro organizaci studia. Jednání se zúčastní děkan, proděkani P. Kolman 
a F. Chmelík.  

 
d) Prod. P. Kolman se pochvalně vyjádřil o vstřícném postupu doc. M. Kulicha v záležitosti 

finské studentky, která studuje na MFF UK v anglickém jazyce, ale když není na 
přednášce, běží výuka v češtině, takže má potíže přednášku si doplnit. Nyní už je věc 
vyřešena.  

 
e) Martin Vlach poděkoval za pohotovou reakci doc. J. Dolejšího, týkající se nabídky MFF 

UK v porovnání s jinými vysokými školami podobného zaměření.   
 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Pasportizace fakultních prostor – výsledný přehled o tom, které místnosti pracoviště 

užívají (označení, účel použití a plocha), pošle tajemník fakulty sekčním proděkanům, 
aby nechali v průběhu ledna 2014 údaje zkontrolovat. Data poslouží jako jeden 
z podkladů při sestavování rozpočtu na rok 2014.  

 
b) Kolegium schválilo následující rozpočtovou úpravu:   

 

Odkud Kam Částka v Kč 
 

Fin. prostř. Poznámka 

RUK 700-01/PROVOZ 1 135 000 neinvestice školitelé – mzdy 

RUK 700-01/PROVOZ 316 200 neinvestice školitelé – pojištění 

RUK 700-01/PROVOZ 67 500 neinvestice zahr. studenti - prostř.na pobyt 

RUK 7243-06/STIP 134 500 neinvestice zahr. studenti - stipendia 

 
c) Vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. Lanková a vedoucí personálního oddělení Mgr. 

T. Jančák rekapitulovali čerpání rozpočtu. Na základě aktuální informace kolegium 
rozhodlo o dočerpání prostředků v roce 2013.  

 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI - MFF podá tři projekty: „Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku“, 

„Střecha pro informatiku“ a „Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra“. Cenu 
výběrového řízení odhadnou tajemník a proděkani Z. Němeček a V. Baumruk. Prod. M. 
Vlach promyslí, jak zajistit povinnou publicitu (samolepky o zdroji finanční podpory).  

 
Děkan 
b) Rotunda sv. Václava a její zpřístupnění veřejnosti: kolegium vzalo na vědomí informaci 

děkana, že na leden 2014 se chystá schůzka ohledně přípravy projektu financovaného 
z Norských fondů.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Nová úprava Zákoníku práce platná do 1. 8. 2013 (řetězení pracovních poměrů na dobu 
určitou, překážka „třikrát a dost“ fakticky přestala platit): děkan informoval, že dostal 
upozornění/dotaz Mgr. M. Radeckého a že řešení se dojednává na úrovni Univerzity 
Karlovy. 
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Stalo se po KD: Vedení UK jedná s univerzitními odborovými organizacemi o návrhu 
dohody, jejímž obsahem budou pravidla jiného postupu na UK při sjednávání a 
opakování pracovního poměru na dobu určitou. 

 
b) Děkan obdržel dopis od předsedy SKAS žádající změnu systému podpory studentských 

akcí. Seznámil s ním kolegium děkana. Jednoznačné řešení - nabízí se financování např. 
prostřednictvím Spolku Matfyzák, prostřednictvím propagační komise - děkan zatím 
nenavrhl, věc zůstává k úvaze.   

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rada pro komercionalizaci UK – Preciosa.  
 
b) Nová propagační komise: prod. M. Vlach připravuje návrh na nové složení.  

 
c) Rande s fyzikou.  

 
d) Umístění velkorozměrné reklamy obchodní firmy na výškovou budovu MFF UK v Troji: 

kolegium nebylo nakloněno vyhovět; požádalo tajemníka fakulty, aby dotazem u pana 
kvestora vyjasnil vztah univerzity k reklamním projevům.   

 
e) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o personální změně na OVVP (kol. P. 

Habuda podal výpověď).   
 

Děkan 
f) „Úvod do zaměstnance Matfyzu“: kolegium vzalo na vědomí podnět AS MFF UK, aby 

byla vydána příručka obsahující praktické informace pro nové zaměstnance, např. 
o zaměstnaneckých benefitech. Dokument slíbil načrtnout doc. J. Dolejší, konkrétní 
obsah dopíšou pracovníci děkanátu.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Čestný doktorát UK prof. Orley Clarku Ashenfelterovi, profesorovi ekonomie Princeton 
University, dne 15. 1. 2014: slavnosti se zúčastní děkan.  

 
b) Návrh na splynutí Gymnázia Jevíčko s Gymnáziem Moravská Třebová: děkan MFF UK 

se písemně vyjádřil pro zachování samostatnosti GJ. Více na webu, viz: 
http://www.gymjev.cz/aktuality/slucovani-gymnazii-jevicko-a-moravska-trebova/ 
 

c) Tříkrálový koncert kapely Humbuk se uskuteční dne 6. ledna 2014 od 20:00 hodin 
v malostranském refektáři. Všichni členové KD jsou srdečně zváni.   

 
d) V týdnu od 4. do 12. 1. 2014 bude prod. O. Čepek mimo Prahu.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 12.37 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.gymjev.cz/aktuality/slucovani-gymnazii-jevicko-a-moravska-trebova/

