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Zápis ze 14. schůze kolegia děkana konané dne 12. března 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj 
Z. Němeček, M. Rokyta; j.h. přizván L. Skrbek. 
K bodu 3.k) byly přizvány vedoucí HOSP a OVZS. 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
Zápis ze schůze KD konané 26. 2. 2014 schválí kolegium dodatečně.  
 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Kolegium rozhodlo, že MFF UK bude pokračovat ve vypisování témat pro fakultní post-

docs. Termín pro podání návrhů témat na OVZS je 4. 4. 2014, lhůta pro přihlášky měsíc, 
nástup orientačně 1. 10. 2014. Prod.J. Trlifaj pošle sekčním proděkanům upřesněné 
požadavky mailem. Dosavadní podmínky jsou na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2013postdoc.htm   
         Univerzita Karlova letos místa post-docs nabízet nebude.  
 

b) Fulbright Distinguished Chair: byla vypsána výzva na 2015/2016, viz:   
 http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=5189&dc=EZ  
 dostupná i z  
 http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ resp. http://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/prace/ 

Termín: 1. 8. 2014. 
 

c) College de France – možnost pozvat profesory z College de France k přednáškám 
v akademickém roce 2014/2015 zůstane letos ze strany MFF UK nevyužita.  

 
d) Rektorátem vyhlášená soutěž vysoce kvalitních monografií: výzva byla zaslána sekčním 

proděkanům. MFF UK může vybrat tři ze 14 monografií s vročením 2012. Termín na 
odevzdání je 12. 3. 2014. OVZS zatím eviduje návrh informatické sekce (publikace 
Sparsity - Graphs,  Structures and Algorithms autorů J. Nešetřila a P. Ossony de 
Mendeze). Návrhy ze sekcí fyzikální a matematické se připravují.  
Stalo se po KD: Za matematickou sekci byla nominována monografie Approximations 
and Endomorphism Algebras of Modules autorů J. Trlifaje a R. Göbela (2. rozšířené 
vydání, de Gruyter, 2012). Za fyzikální sekci byla nominována monografie Luminescence 
Spectroscopy of Semiconductors autorů I. Pelanta a J. Valenty. 
 

e) Soutěž o Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy: podmínkou pro případnou účast je, 
že MFF má svého koordinátora projektu. Informace byla zaslána prod. O. Čepkovi.  
Stalo se po KD: Prod. O. Čepek doporučil, aby roli koordinátora i nadále zastával prof. J. 
Pokorný. Vedoucí OVZS dotazem u navrhovaného zjistila, že je k tomu ochotný, a proto 
jeho jméno nahlásila atašé francouzského velvyslanectví pro vědeckou a univerzitní 
spolupráci.  

 
f) GAČR: děkan požádal, aby OVZS připomínalo spoluřešitelům projektů, že mají žádat 

o prostředky na režie v maximální výši. 
 

g) VR MFF UK dne 5. 3. 2014 doporučila tyto požadavky na ustavování habilitačních a 
hodnotících komisí pro řízení na MFF UK: 
1. Člen komise nemá žádné společné publikace s uchazečem v posledních 10 letech, 

kromě publikací z velkých vědeckých kolaborací.  
2. Člen komise nebyl školitelem ani konzultantem uchazeče při jeho doktorském studiu. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2013postdoc.htm
http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=5189&dc=EZ
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
http://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/prace/
http://www.ifp.cz/Prix-Joseph-Fourier-2014
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3. Člen komise není přímým nadřízeným nebo podřízeným uchazeče. 
4. Předseda komise není z téhož pracoviště jako uchazeč.    
V případě, že některý z těchto požadavků není splněn, bude součástí návrhu 
zdůvodnění. 

 
h) PRVOUK: pror. J. Royt vyzval fakulty k zasílání návrhů konkrétních kroků, které by vedly 

ke snížení administrativy spojené s programy PRVOUK + žádost o průběžné oznamování 
termínů jednání rad PRVOUK. 

 
i) Oborová rada GAUK zasedala minulý týden. Prod. J. Trlifaj informoval o změnách, které 

by se v soutěži GAUK měly projevit příští rok.   
 

Děkan 
j) Žádost MFF UK o dodatečné přesuny finančních prostředků mezi jednotlivé projekty SVV 

v roce 2014 bude projednána na zasedání Grantové rady UK dne 12. 3. 2014. 
Stalo se po KD: Prof. P. Volf sdělil svým dopisem čj. 1957/2014-IV ze dne 13. 3. 2014 
kladný výsledek žádosti.  
 

k) Zasedání VR MFF UK dne 7. 5. 2014: pozvání přijal pror. J. Konvalinka.  
 

l) Akce MFiLF je naplánovaná na 6. května 2014. Kolegium schválilo zapůjčení refektáře, 
zdarma. Jde o druhý ročník, o účast je podle informací děkana zájem. Patrně se stane 
tradiční akcí.   

 
m) Návštěva pana rektora v CERN v polovině dubna t.r.: v delegaci bude děkan MFF UK, 

prod. V. Baumruk, doc. R. Leitner a doc. J. Dolejší. Odlet je naplánován na 14. 4. 2014 
večer, prohlídka CERN proběhne v úterý 15. 4., návrat do Prahy 16. 4. 2014. 
 

n) RUK informoval, že na web Univerzity Karlovy byla vyvěšena Vlastní hodnotící zpráva 
Univerzity Karlovy v Praze za období let 2004 – 2012, Hodnocení vzdělávací činnosti 
Univerzity Karlovy v letech 2004 – 2012 a Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a 
další tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy v letech 2004-2012. Všechny dokumenty byly 
schváleny Akademickým senátem Univerzity Karlovy na zasedání dne 24. ledna 2014. 
Viz: http://www.cuni.cz/UK-4058.html 

                   konkrétní odkazy viz níže: 
Vlastní hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v Praze 2004-2012 
Hodnocení vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy v letech 2004-2012 
Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy v 
letech 2004-2012 . 

 
o) Národní kontaktní centrum – ženy a věda (NKC - ŽV) zaslalo děkanovi Žádost o podporu 

otevřené výzvy předsednictvu GAČR ve věci genderové diskriminace u juniorských 
grantů GAČR . Děkan dokument poskytl všem členům KD. V diskusi upozornil prod. V. 
Baumruk, že jako diskriminační vidí skutečnost, že doktorand, který získá titul Ph.D. 
v zahraničí, nemůže žádat o juniorský grant, pokud nesplňuje podmínku půlroční 
postdoktorské stáže na zahraničnímm pracovišti. Debata kolegia měla tento závěr: 
vedení fakulty oceňuje snahu pomoci mladým vědkyním. Některé podněty uvedené 
v otevřené výzvě NKC – ŽV jsou pozitivní a patrně je bude reflektovat i Vědecká rada 
Grantové agentury ČR. Ne se všemi však lze souhlasit. Například účast na konferencích 
nemůže v žádném případě nahradit přímou zkušenost s organizací vědecko-výzkumného 
života na zahraničních pracovištích, která je pro budování vlastního týmu, jež je cílem 
juniorských grantů, nesmírně důležitá. Výzvu jako celek tedy podpořit nelze. Děkan 
v tomto smyslu odpoví.  
NKC dále poslalo svou novou publikaci Monitorovací zpráva o postavení žen v české 
vědě za rok 2012 a publikaci Evropské komise She Figures 2012. Děkan obě předal 
prod. M. Vlachovi.  
 

 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-4058.html
http://www.cuni.cz/UK-4058-version1-vhz_uk_2004_2012.pdf
http://www.cuni.cz/UK-4058-version1-vzdelavaci_cinnost_2004_2012.pdf
http://www.cuni.cz/UK-4058-version1-vedecka_cinnost_2004_2012.pdf
http://www.cuni.cz/UK-4058-version1-vedecka_cinnost_2004_2012.pdf
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Kolegium schválilo návrh Příkazu děkana č. 1/2014, organizačně administrativního 

opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 
2014/2015. Viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz01.htm 
 

b) Stipendia: prod. F. Chmelík požádá vedoucí HOSP, aby do rozpočtu na rok 2014 zařadila 
požadavek na 2 mil. Kč do stipendijního fondu.   

 
Prod. P. Kolman 
c) Přijímací řízení – stav přihlášek: Mgr. – evidováno 551 přihlášek (loni 557). Ke studiu 

vedeném v AJ přišlo v prvním kole 39 přihlášek, z nichž v 10 případech zatím nebyl 
zaplacen poplatek za přihlášku. Druhé kolo pro podání přihlášek má termín do konce 
května. Prod. M. Vlach sdělil, že s kolegy proděkany z PřF UK a FF UK uvažují 
o možnosti spojit síly na propagaci studia svých škol v Rusku - v Sankt Petěrburgu a 
v Moskvě (míněno studium v angličtině). Děkan informoval, že rektora UK navštívil 
korejský velvyslanec, a proto deklaroval pror. Škrhovi, že MFF UK je připravena zúčastnit 
se/podílet se na kontaktních akcích s Koreou. Totéž platí pro teritorium Indie. KD dále 
debatovalo o způsobech, jak učinit studium programů na MFF přitažlivější pro zahraniční 
studenty (typy stipendií).  

 
d) Pedagogická vytíženost: sekční proděkani sdělí prod. P. Kolmanovi do konce března t.r., 

zda by je zajímala ještě další data, dosud nesledovaná. Nově bude vytíženost paralelek 
vyhodnocována na základě údajů na rozvrhových lístcích (nikoli na základě průměrné 
velikosti paralelky jako v minulosti). 

 
e) Návrh vedoucí KJP na úpravu nabídky výuky AJ na MFF UK: vychází ze zkušeností za 

poslední tři roky a spočívá v zavedení kursu pro pokročilé na úkor začátečnického. 
Děkan věc neuzavřel; nejdříve chce vědět, kolik je mezi studenty MFF UK skutečných 
začátečníků, kteří by kurs potřebovali. Zjistí prod. P. Kolman. Otázkou dále jsou 
prerekvizity pokročilých jazykových kursů. KD souhlasí s návrhem prod. P. Kolmana 
nespojovat možnost zápisu pokročilých kurzů s absolvováním konkrétní zkoušky 
(předmětu) na fakultě, ale stanovit podmínky formou seznamu předpokládaných 
(požadovaných) znalosti. Podrobnosti domluví prod. P. Kolman s KJP. 

 
 

Děkan 
f) Schůzka děkana s představiteli fakultních didaktických pracovišť se uskutečnila 11. 3. 

2014. Zúčastnili se jí vedoucí KDM, KDF, KSVI a prod. P. Kolman a F. Chmelík. Vedoucí 
KVOF se kvůli nemoci omluvila. MFF UK se pokusí vypracovat společně s PřF UK, PřF 
MUNI, JCU a UPOL návrh na minimální rozsah pedagogických a psychologických 
znalostí vyžadovaných od našich absolventů učitelských oborů. 

 
g) Fond Karla Urbánka: kolegium schválilo podmínky vyhlášené pro získání podpory v akad. 

roce 2014/15. Informace bude šířena jednak cestou sekčních proděkanů, jednak bude na 
webu mezi oznámeními OVZS. Viz: 
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2014q1/000591.html 

 
h) Poplatky spojené se studiem pro ak. rok 2014/2015: rektor UK informoval, že MŠMT 

zaregistrovalo změnu Přílohy č. 6 Statutu UK v Praze – Poplatky spojené se studiem. 
Účinnost předmětné změny vnitřního předpisu univerzity nastala dne 5. února 2014. Viz: 

http://www.cuni.cz/UK-22.html 
 

i) Pan rektor požádal, aby se fakulty vyjádřily do 31. 3. 2014 k těmto dvěma otázkám: 
- Jak organizovat výuku cizích jazyků na fakultách? Centrálně, nebo zvlášť na 

fakultách? V diskusi převážil názor, aby odborná angličtina byla ponechána v dikci 
fakulty (jde o velmi specifickou část jazyka nesmírně důležitou pro budoucí profesní 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz01.htm
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2014q1/000591.html
http://www.cuni.cz/UK-22.html
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uplatnění absolventů MFF UK, rozsah výuky by si dokonce zasloužil větší hodinový 
rozsah), kdežto kursy AJ pro začátečníky by mohla organizovat UK centrálně. Prod. 
M. Rokyta bude věc konzultovat s vedoucí KJP dr. A. Křepinskou.  

-  K výuce tělesné výchovy a sportu na fakultách – zda povinně, či nepovinně, zda 
prostřednictvím fakultních kateder TV, či i centrálně? Kolegium se silně vyslovilo pro 
zachování vlastní katedry tělesné výchovy, většina byla i pro to, aby tělesná výchova 
byla povinná.   

Děkan se zeptá i na názor AS MFF. 
 

j) Natáčení přednášek a jejich uveřejnění: dne 11. 3. 2014 byly s oběma vybranými firmami 
uzavřeny smlouvy o dílo na natáčení přednášek. Před zveřejněním zástupci SKAS 
dostanou záznam k posouzení nejdříve přednášející (pokud budou mít zájem) a 
proděkani sekcí fyziky a matematiky. 

 
k) Studentská anketa: na webu nejsou zveřejněny výsledky za ZS 2013/2014. Prod. F. 

Chmelík uvedl, že kol. P. Zakouřil byl požádán, aby dal příslušný odkaz na stránku 
SKAS, kde by měla být anketa uveřejněna. Prod. M. Rokyta požádal, aby přinejmenším 
sekční proděkani dostali k dispozici tyto výsledky, jako podklad pro odměnění pedagogů. 
Z diskuse vyplynulo, že došlo k výpadku komunikace, což lze jistě napravit. Z: prod. F. 
Chmelík, doc. P. Töpfer.  

 
l) Prod. M. Vlach jednal se zástupci MŠMT o připravované koncepci práce s nadanými 

studenty a péče o ně. Vlastní schůzky se zúčastnil Bc. K. Kolář (OVVP). Byla 
vyhodnocena koncepce stanovená do roku 2013, nová na období 2014 – 2018 je 
vypracovaná. Podklady z fakulty byly 10. 3. 2014 odeslány. MFF UK je v příloze nové 
koncepce uvedena mezi institucemi, které nadané studenty identifikují, rozvíjejí jejich 
talent a posléze je uplatňují. Podařilo se prosadit zhruba 30 fakultních aktivit vedoucích 
k těmto cílům. Konkrétní seznam je k nahlédnutí u prod. M. Vlacha.   

 
m) Prod. M. Rokyta doporučil, aby fakultní elektronický formulář sloužící pro návrh a 

vyplacení stipendia byl dopracován k větší dokonalosti: jeho vlastní zkušenost ukázala, 
že proces sice dojde do kýženého finále, kdy student skutečně obdrží stipendium, ale 
v SIS je ještě dlouho po výplatě uvedeno, že stipendium „nebylo předáno k výplatě“. Z: 
prod. F. Chmelík.  

 
n) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o překládání českých textů do 

angličtiny pro úřední účely (např. texty na webu). Existuje sice univerzitní slovníček 
studijních pojmů přeložený do AJ, avšak o jeho kvalitě se dá s úspěchem pochybovat; 
naštěstí není závazný. Většinou si překlady zajišťují fakulty samy. Snad by pomohla 
iniciativa v rámci ediční komise ASUK.   

 
o) Prod. V. Baumruk dal k úvaze, zda by MFF UK neměla, podobně jako např. Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích, vydávat doktorské disertace ve vzhlednější úpravě. 
Děkan doporučil počkat, jaký jednotný grafický styl stanoví nové vedení UK. Prod. M. 
Vlach to podpořil, o konkrétních detailech lze diskutovat po dokončení reformy fakultního 
vydavatelství Matfyzpress a reprostřediska.  

  
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Z RUK přišla nabídka na možnost výměny provozních prostředků za investiční. Případný 

požadavek je nutno podat na RUK nejpozději do 21. 3. 2014. 
 

b) S využitím pasportizací pro jednotlivé objekty MFF UK byly ve spolupráci se sekčními 
proděkany určeny provozní plochy sekcí, které se stanou základem pro výpočet podílu na 
nákladech centra v rámci tvorby rozpočtu na rok 2014. (Sekce F: 11.525 m2, sekce I: 
2.109 m2, sekce M: 2.263 m2.) 

 



Kolegium děkana MFF 12. března 2014 
 
 

5 

 

c) Ke dni 31. 3. 2014 požádala o ukončení pracovního poměru dohodou a odchodem do 
důchodu vedoucí mzdové účtárny. Ke stejnému datu dojde k organizační změně – 
mzdová účtárna bude připojena k personálnímu oddělení, a tak vznikne od 1. 4. 2014 
„Zaměstnanecké oddělení“. 

 
d) Na pokyn tajemníka zpracoval vedoucí reprostřediska návrh na snížení skladových zásob 

u vybraných titulů. Návrh byl postoupen sekčním proděkanům a po jejich vyjádření budou 
stanovené počty výtisků využity prostřednictvím knihovny a oddělení propagace 
k celofakultním akcím. 
Stalo se po KD: Nabídka je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/aktualni.htm 
 

e) Organizátor akce Náboj Mgr. Robert Šámal požádal o poskytnutí refektáře pro závěrečné 
vyhodnocení celé soutěže dne 11. 4. 2014. Akce není výdělečná, a proto kolegium 
rozhodlo, že refektář bude poskytnut zdarma. 

 
Děkan 
f) Principy pro tvorbu rozpočtu MFF na rok 2014 předložil děkan ke schválení 

Akademickému senátu na zasedání 12. 3. 2014. 
 
g) Závěrka hospodaření MFF UK k 31. 12. 2013: doporučení Ekonomické komise AS MFF, 

otázky k zodpovězení na schůzi senátu 12. 3. 2014. Připomínky odstraněny. 
 

h) Rozpočet MFF UK na rok 2014: čísla od RUK poslal děkan celému kolegiu. Prod. M. 
Rokyta vypracoval tabulku, porovnávající situaci MFF UK s rokem 2013. Celkový finanční 
propad 2014 činí přes 13 mil. Kč. Za předpokladu, že AS MFF UK 12. 3. 2014 přijme 
principy pro tvorbu rozpočtu, sejdou se 19. 3. 2014 sekční proděkani a děkan, aby se 
dohodli na mezisekčním rozdělení prostředků na výuku a především na dělení financí 
podle ukazatelu K. Jednání je otevřeno i ostatním členům vedení fakulty. Prod. Z. 
Němeček vypracuje pro KD orientační tabulky. Rozdělení financí mezi sekce schválí KD 
na své schůzi 26. 3. 2014.  

 
i) V rámci stanovení dalšího kritéria pro tvorbu rozpočtu Centra – odvod režie z grantů, 

kolegium stanovilo toto. 

 Kolegium děkana vydalo závazné stanovisko pro odvod a účtování režijních nákladů 
po odsouhlasení ideového návrhu děkana Akademickým senátem MFF UK. 

 Režie u zdrojů PRVOUK, UNCE a SVV bude realizována beze změny (celkové 
objemy budou účtovány ve prospěch sekcí). 

 Od roku 2014 bude pro účtování režie z ostatních zdrojů vytvořeno účetní středisko 
914, které bude členěno podle zdrojů (typů akcí) a současně podle sekcí. Převod do 
tohoto střediska bude účtován položkově.  Podíl na sekce bude následně účtován 
v sumách za sekce podle jednotlivých typů akcí. 

 Obecný postup odvodů a účtování režie z ostatních zdrojů: objem přípustných 
režijních nákladů za příslušný rok a za všechny zdroje vygeneruje OVZS podle 
smluvních ujednání nejpozději do 30. 6. příslušného roku. 

 U všech českých zdrojů bude odvod proveden na základě předpisu OVZS (opatřeném 
podpisem proděkana pro vědu) ve prospěch střediska REŽIE ODVODY (č. 914). 
Předpisy budou předávány do hospodářského oddělení průběžně po připsání 
jednotlivých zdrojů ve prospěch fakulty. 

 U víceletých zdrojů vytvoří OVZS předpis na přípustnou sjednanou režii příslušnou pro 
účetní období a skutečná výše bude odvozena a zaúčtována až po zjištění skutečných 
nákladů příslušného roku, které jsou základem pro výpočet režie v daném roce. 

 Řešitel je povinen v souladu se  Směrnicí děkana č. 7/2012 a její novelou dodat 
na hospodářské oddělení předpis o převodu režie, opatřený svým podpisem.  

 Děkan ukládá OVZS aktualizovat Směrnici č. 7/2012 v souladu se schválenými 
změnami s účinností od 1. 4. 2014. Dále ukládá OVZS vygenerovat jednotlivé 
předpisy na odvod režie u projektů GAUK řešených v roce 2014 a přiložit je řešitelům 
k podpisu spolu se smlouvami. 

 U zahraničních víceletých zdrojů bude odvod režie za minulá období řešení 
projektu proveden do 30. 6. 2014 (v případě, že nebyl proveden v plné výši). 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/aktualni.htm
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Této části jednání se zúčastnily vedoucí OVZS a vedoucí HOSP.  
 

j) Smluvní výzkum: podnět prod. O. Čepka, aby se dohodl způsob interního danění, 
kolegium z časových důvodů odložilo na příští schůzi.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI: žádné nové zprávy nejsou k dispozici, stále není jasné spolufinancování. Zřejmé 

naopak je, že pražské školy stejnou příležitost už těžko dostanou, neboť je zpochybněna 
jejich absorpční schopnost (sdělení rektora UK na RKR dne 10. 3. 2014 – celý zápis je na 
webu, viz: http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1304.pdf 

 
b) Pavilon v Troji: pracuje se na vypsání výběrového řízení na zhotovení projektu pro 

stavební povolení i pro budoucího zhotovitele. Kolegium vzalo na vědomí informace prod. 
Z. Němečka o přetrvávajících překážkách v získání stavebního povolení.   

 
c) Kampus Albertov (KA) 

 Prod. Z. Němeček odeslal na RUK stanovisko, že vedení MFF podporuje 
architektonickou soutěž. Toto závazné vyjádření ohledně způsobu, jakým má být 
vybrán zhotovitel projektu, si pan rektor vyžádal v bližším termínu, než mohlo být 
projednáno fakultním senátem, a proto děkan stanovisko senátu sdělí ex post. 
Architektonický návrh by měl mít na paměti co nejmenší provozní náklady po 
uvedení do provozu.  

 Pan rektor nově ustavuje Strategickou skupinu KA, děkan do skupiny navrhl za 
MFF UK proděkana pro fyzikální sekci prof. V. Baumruka. Schůze strategické 
skupiny je odložena na čtvrtek 27. 3. 2014 ráno. Prod. Z. Němeček navrhl, aby se 
jí zúčastnil i prod. V. Baumruk.  

 Účast MFF UK v KA: projednala VR MFF UK dne 5. 3. 2014, AS MFF UK projedná 
dne 12. 3. 2014.  

 Návrh okruhů, které by měla řešit partnerská smlouva KA, zaslal děkan MFF UK 
panu rektorovi 28. 2. 2014. Jsou to v podstatě stále tytéž požadavky, jaké fakulta 
deklarovala v průběhu uplynulých let.   

 
Děkan 
d) Pan rektor bude osobně projednávat plány investičních akcí fakult UK. Děkan MFF UK je 

pozván na 8. 4. 2014, 14:00 hodin, doprovodí ho prod. Z. Němeček, tajemník fakulty a 
prof. L. Skrbek.  Jednání se uskuteční v pracovně JM.  

 
e) Školka na Karlově (záměr 1. LF): kolegium doporučilo, aby se první schůzky se zástupci 

stavebníka zúčastnili tajemník MFF a dr. M. Pospíšil.  
 

f) Prod. M. Rokyta se sešel s vedoucím správy budov Ing. M. Novákem ohledně možnosti 
zařadit do plánu stavebních akcí a oprav na rok 2014 klimatizaci v karlínské budově. 
Náklady se odhadují na 2 až 3 mil. Kč, důležitá je ovšem energetická náročnost.  Fakultní 
energetik P. Thér vypracuje odhad, návrh pak posoudí proděkani M. Rokyta, Z. 
Němeček, tajemník, vedoucí SB a energetik. Se závěry seznámí KD.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Děkan informoval, že s ohledem na krátké lhůty stávající konkursního řádu UK, které 

nedopřávají dost času např. na uspořádání přednášek potenciálních zahraničních 
uchazečů o vědecko-pedagogická místa na MFF UK, vydal IÚUK inzerát na jednu pozici 
na domácí webovské stránce. To umožní předběžně vyhodnotit zájemce a nejlepším 
adeptům doporučit, aby se o místo ucházeli v řádném výběrovém řízení vyhlášeném 

http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1304.pdf
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děkanem fakulty v souladu s konkursním řádem. Inzerát má link také na úřední desce 
MFF UK, viz: 
http://iuuk.mff.cuni.cz/people/job.html 

 
b) Změny úvazků vědecko-pedagogických pracovníků v důsledku účasti na grantových 

projektech: kolegium nedisponovalo dostatečným časovým prostorem pro delší diskusi, 
řešení lze nalézt v uplatnění výjimek.   

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Veletrh vzdělávání v Hong Kongu v březnu t.r.: kol. A. Kotěšovcová a S. Veselý už 

odletěli, 13. 3. 2014 je bude následovat p. děkan. 
 

b) Způsob financování studentských aktivit: připravuje se schůzka se zástupci všech 
zainteresovaných stran, tzn. spolek Matfyzák, SKAS, předseda Propagační komise, 
zástupci OVVP a prod. M. Vlach 

 
c) Spolupráce s firmou Preciosa, a.s.: jednání se vyvíjejí příznivě (další grantová výzva), 

připravuje se exkurse pro zástupce fyzikální sekce.  
 

d) Propagační projekt OPVK: jednání spějí k uzavření smlouvy, jsou stanoveni členové 
monitorovacího výboru (za MFF UK jím bude prod. M. Vlach), věcný manažer, 
ekonomický manažer, oponentská skupina reprezentující všechny účastníky projektu. 
Skutečnost, že MŠMT sdružilo v rámci projektu řadu činností - např. tisk materiálů - pro 
všechny účastníky dohromady, bude čerpání finančních prostředků klást značné nároky 
na formální a organizační provedení (výběrové řízení). 

 
e) Připravuje se již finální podoba Partnerského programu, eminentní zájem mají 3 firmy. 

Konečný návrh smlouvy o partnerství předá prod. M. Vlach k posouzení právničce. 
Podpisy smluv proběhnou jako slavnostní akt. 

 
f) Reforma vydavatelství Matfyzpress: jednání ještě neskončila, zatím ústí v návrh rozdělit 

edice na odbornou a jinou, koncipovat způsob sestavování edičních plánů směrem 
k větší flexibilitě.  

 
g) Matfyz.cz: předává se agenda. 
 
h) Koncepční příprava programování nového webu pro absolventy je v proudu, jeví se 

slibně. 
 

i) Prod. M. Vlach zaslal pror. M. Kovářovi seznam osobností z MFF UK, které by se mohly 
podílet na propagaci vědy v rámci celé UK. Poděkoval sekčním proděkanům za 
spolupráci. 

 
j) Prod. M. Vlach probírá návrh na efektivnější administrativní práci OVVP, v případě 

nutnosti bude konzultován s vedoucí HOSP.  
 

k) MFF UK se pravděpodobně přihlásí do soutěže energeticky úsporných projektů ve 
veřejných institucích, kterou vyhlásila společnost EON, E.ON Energy Globe Award ČR 
(T: do konce března), systém Octopus na Karlově. 
Stalo se po KD: Uzávěrka přihlášek byla posunuta na 15. května 2014. 

 
l) Setkání prod. M. Vlacha s jeho kolegy z PřF UK a FF UK přináší zajímavé nápady. 

Jedním z nich je myšlenka uspořádat společný ples MFF a FF UK. Znamenalo by to ale 
konat ples ve větším sále než na Žofíně a další režijní změny. Kolegium doporučilo 
přednést návrh pořadateli plesu, což je spolek Matfyzák. Děkan v této souvislosti uvedl, 
že nedávný ples MFF UK byl zorganizovaný skvěle a zaslouží si pochvalu; napsal 
děkovný dopis náčelnici a podnáčelníkovi spolku za výtečnou práci. 

http://iuuk.mff.cuni.cz/people/job.html
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Stalo se po KD: O případném spojení je možno uvažovat až v roce 2016, neboť spolek 
Matfyzák již zaplatil zálohu na pronájem paláce Žofín pro rok 2015. O této skutečnosti 
bylo vedení FF UK informováno elektronicky. 

 
m) Prod. M. Vlach upozornil na výborně zpracovaný článek propagující studium v AJ na MFF 

UK. Viz: 
http://prague.tv/prague/education/universities/charles-university-in-prague-computer-
science-programs 

 
n) Jsou zaregistrovány domény compsci-math.cz a math-compsci.cz pro jednodušší 

propagaci studia v AJ.   
 
o) Výsledky on-line testování nového fakultního webu budou známé příští týden. 
 
p) Hledají se další možné zdroje spolufinancování případné rekonstrukce rotundy v budově 

na Malostranském náměstí. Prod. M. Vlach pověřil dr. K. Šolcovou Houžvičkovou, aby 
jednala s Magistrátem hl. m. Prahy a firmou ČEZ.   
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) KD vzalo na vědomí informace z porady děkanů konané dne 10. 3. 2014. 
 
b) Sportovní dny: v rámci rektorského dne 14. května 2014 plánuje děkan zorganizovat 

tenisový match učitelů a studentů.  
Děkanský den bude vyhlášen na podzim, na doporučení Katedry tělesné výchovy 
kolegium schválilo posunutí původně uvažovaného termínu, a to na středu 12. listopadu 
2014.  

 
c) Setkání zaměstnanců před letními prázdninami - změna původně plánovaného termínu: 

místo úterý 24. 6. 2014 se bude akce konat v pondělí 23. června 2014 od 16:30 hodin 
v Troji. Předcházet jí bude od 10:30 schůze kolegia děkana, v Kryopavilonu. Prod. M. 
Vlach zmínil, že z důvodů zahraniční cesty se pravděpodobně nebude moci zúčastnit.  

 
d) V úterý 24. 6. 2014 organizuje FJFI ČVUT tradiční plavbu Jaderným parníkem. Na palubě 

bude hrát skupina Humbuk.  
 
e) Slavnostní inaugurace rektora ČVUT a děkanky a děkanů fakult ČVUT se bude konat 

v úterý 25. 3. 2014, zúčastní se děkan MFF UK.  
 

 
 
 

Zasedání skončilo v 15:55 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://prague.tv/prague/education/universities/charles-university-in-prague-computer-science-programs
http://prague.tv/prague/education/universities/charles-university-in-prague-computer-science-programs
http://compsci-math.cz/
http://math-compsci.cz/

