
Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 9. dubna 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; na část jednání: V. Baumruk, Z. Němeček, L. Skrbek 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno ve 13:08 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 26. března 2014.  
 
 
Dopoledne se zástupci vedení fakulty setkali se studenty, kteří letos dostali Cenu za reprezentaci a 
propagaci MFF UK, a to za studentskou aktivitu SPIE/OSA. Každý z oceněných dostal mimořádné 
stipendium ve výši 7.000,- Kč a společně pak Kleinovu lahev. Studentský kolektiv tvoří tito studenti 
doktorského studia: RNDr. Pavel Galář, RNDr. Miroslav Kořínek, RNDr. Lukáš Nádvorník, Mgr. Martin 
Pokorný, Mgr. Lukáš Šedivý a Mgr. Jakub Zázvorka. Kol. L. Nádvorník se omluvil, kvůli pobytu 
v zahraničí. 
  
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Fakultní zahraniční post-doc: témata jsou shromážděna, kolegium schválilo jejich vypsání 

na postdocjobs.com a na fakultním webu. Předpokládaný nástup: říjen 2014, témata jsou 
následující:  
in the area of mathematical physics (kontakt:  Branislav Jurčo), 
in the area of noncommutative geometry (kontakt: Petr Somberg), 
in the area of General Relativity and Gravitation (kontakt: Oldřich Semerák), 
Effects of intramolecular vibrations in energy transfer and spectroscopic signatures of 
molecular aggregates (kontakt: Tomáš Mančal). 
Podle neoficiální informace prod. J. Trlifaje končí více než polovina ze stávajících post-

docs financovaných RUK, a proto budou pravděpodobně k 1. 6. 2014 vypsány další 

pozice, s nástupem od 1. 1. 2015.  

 
b) Návrhy projektů GAČR 2015: MFF UK podává celkem 79 návrhů projektů, úhrn 

požadovaných prostředků pro první rok řešení činí 112 079 tis. Kč, pro všechny roky 
řešení je to suma 292 209 tis. Kč. Podrobnější data uvádí následující tabulka (údaje jsou 
v tis. Kč): 

          

 
standardní   juniorské   bilaterální 

sekce počet 

finanční 
prostředky 

1. rok 

finanční 
prostředky 
celá doba 

řešení počet 

finanční 
prostředky 

1. rok 

finanční 
prostředky 
celá doba 

řešení počet 

finanční 
prostředky 

1. rok 

finanční  
prostředky 

celá doba řešení 

F 35 58 916 129 370 7 7 475 22 417 1 1 500 4 500 

I 21 27 033 84 110 1 965 2 958 0 0 0 

M 11 13 951 42 000 3 2 239 6 854 0 0 0 

MFF 67 99 900 255 480 11 10 679 32 229 1 1 500 4 500 

 
c) Kontrola dílčích zpráv projektů GAČR: urgenci provede OVZS.   
 
d) Prod. J. Trlifaj informoval o závěrech jednání VR MFF UK, které se konalo 2. 4. 2014, a 

kromě jiného se týkalo činnosti GA ČR. Na adresu agentury zaznělo mnoho názorů, 
shoda panovala v tom, že GA ČR nefunguje dobře. Dále bylo vysloveno doporučení, aby 
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se od počtu podaných projektů odečetly návrhy ohodnocené jako Cn, a teprve zbývající 
počet projektů byl základem pro sumu k rozdělení finančních prostředků.  

 
e) Dne 22. dubna 2014 se uskuteční v Malé zasedací místnosti vedle refektáře závěrečné 

hodnocení výzkumných záměrů MFF UK: od 10:00 hod. to bude VZ řešitele doc. 
Leitnera, kontrolní skupinu budou tvořit Ing. Vondrák, prof. Dušek, prof. Musilová a dr. 
Frýzek; od 11:30 hod. pak VZ řešitele prof. Bičáka, kontrolní skupinu budou tvořit prof. 
Kalvoda, Ing. Vondrák, prof. Musilová a dr. Frýzek. Prezentaci připravují doc. Leitner a 
prof. Horáček (za nepřítomného prof. Bičáka). 

 
f) Dne 10. 6. 2014 od 10 hod. se budou v Karolinu konat docentské promoce. Na promoci 

budou zařazeni docenti jmenovaní s účinností nejpozději od 1. 5. 2014. 
 

g) Implementace Metodiky 2013: prod. J. Trlifaj zaslal kolegiu odkaz na stránku RVVI, kde 
jsou Radou schválené panely EP a OVHP, viz:  
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=713860 

 
h) UNCE 2014: RUK oznámil výši finančních prostředků na realizaci činnosti v rámci 

Univerzitních výzkumných center pro letošní rok. MFF UK má čtyři projekty, prostředky na 
jejichž řešení činí v úhrnu sumu 21 423 500,- Kč.  

 
i) PRVOUK 2014: vedoucí OVZS zaslala sekčním proděkanům dopis pror. J. Royta 

obsahující rozdělení finančních prostředků. Suma představuje institucionální podporu ve 
výši 301 633 216,- Kč. Bonus 33 tis. Kč.  

 
j) Mise amerických univerzit do ČR: schůzky se zástupci Northeastern University a 

University of Colorado Boulder dne 9. 4. 2014 se dopoledne zúčastnil prod. J. Trlifaj.  
 

k) ERA Chair: prod. J. Trlifaj poslal kolegiu pozvánku na slovensko-český seminář věnovaný 
výzvě programu Horizont 2020 – ERA Chair. Koná se 25. 4. 2014 od 13:00 hodin 
v Bratislavě. Prod. J. Trlifaj na seminář jet neplánuje. 
Program ERA Chairs umožňuje otevřít a etablovat novou významnou výzkumnou oblast 
na univerzitě s tím, ze program na 5 let financuje špičkového experta (ERA chair) a jeho 
tým. Termín pro podání projektu je již 30. 5. 2014, podrobnosti viz: 
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ERA_Chairs_Pilot_Call_FAQ_08.04.2013.pdf 

 
l) Výzva k podávání návrhů na členy VR GA ČR: RUK požaduje jména nominovaných a 

jejich stručné CV do 9. 4. 2014. Kolegium souhlasilo, aby za MFF UK byl nominován prof. 
RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.   

 
m) Tabulka výsledků soutěže GAUK 2014 byla zaslána sekčním proděkanům spolu se 

srovnáním s výsledky a objemem finančních prostředků přidělených v této soutěži 
projektům MFF UK v minulém roce. 

 
n) V pondělí 7. 4. 2014 přijal děkan delegaci z Bangkoku, vedenou děkankou Faculty of 

Science, King Mongkut´s institute of technology Ladkrabang. Přijetí se zúčastnili 
proděkani P. Kolman a J. Trlifaj. Debata se vedla o možnostech výměny studentů. 

 
o) Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., z Katedry numerické matematiky MFF UK byl vyhlášen 

jako jeden z dvaatřiceti „SIAM Fellows" pro rok 2014 Podle stránky http://www.siam.org/ 
jde o „… 32 noteworthy professionals who have made significant contributions to the 
fields of applied mathematics and computational science." 

 
p) Prod. J. Trlifaj podal stručnou informaci o výsledku svých schůzek s pror. J. Škrhou a 

pror. A. Gerlochem. Jednal s nimi o univerzitních post-docs, o spolupráce s RUK při 
prezentaci studia na MFF UK během zahraničních veletrhů vysokoškolského studia (ze 
strany UK vstřícný postoj – stačí včas oznámit termín akce a RUK dodá propagační 
materiály, stánek lze mít pod hlavičkou UK), o mezinárodní spolupráci (kooperace 
s Brazílií je podmíněna uzavřením mezivládní smlouvy s ČR; indická vláda pozvala 
zástupce českých univerzit na návštěvu vybraných indických VŠ – uskuteční se na 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=713860
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ERA_Chairs_Pilot_Call_FAQ_08.04.2013.pdf
http://www.siam.org/
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podzim 2014, v delegaci budou za UK pan rektor a prorektor pro zahraniční styky; 
spolupráce s univerzitou v Oregonu – urgováno ze strany MFF UK), o systému Habilion. 
Pror. A. Gerloch plánuje provést depuraci univerzitních předpisů, pokud ovšem rychle 
nepokročí práce na zákonu o terciárním vzdělávání. Prod. F. Chmelík upozornil, že 
depuraci by si zasloužil materiál k doktorskému studiu; sepíše v tomto smyslu potřebný 
podklad.  

 
q) Prod. M. Rokyta informoval o tom, že 8. 4. 2014 se v Karlíně uskutečnila schůzka 

odborné skupiny ČMS pro aplikovanou a průmyslovou matematiku s cílem zapojit se do 
evropské sítě EU-MATHS-IN, zaměřené na rozvoj matematiky jako celku s důrazem na 
její vztah k aplikacím a průmyslu. Předsedou odborné skupiny a zároveň jejím zástupcem 
v EU-MATHS-IN byl zvolen prof. Z. Strakoš. 

 
r) Prod. O. Čepek se dotázal na postup v situaci, kdy se přihlásil zájemce o Fulbright 

Distinguished Chair (zájem eviduje doc. I. Mrázová). Přihlášku musí zájemce podat do 1. 
8. 2014 americké straně, ta provede první kolo výběru a teprve pak postoupí uchazeče 
vhodné k účasti ve druhém kole straně české, tzn. MFF UK. Fakulta financuje pobyt 
vybraného kandidáta ze dvou třetin.   

 
s) MFF UK ve sdružení Česká fúze: jde o podporu oboru fyzika plazmatu, blíže věc popsal 

ve svém návrhu prof. M. Tichý. Účast ve sdružení českých institucí by umožnila přístup 
k velkým infrastrukturám. Kolegium vyjádřilo účasti fakulty obecnou podporu, konkrétní 
smlouvu posoudí právnička.   

 
t) Informační brožura o doktorském studiu na Univerzitě Karlově – úkol od pror. J. Škrhy 

aktualizovat údaje do konce dubna t.r., uvést témata vědeckého výzkumu v jemnějším 
dělení (např. podle RDSO). Kontaktní osobou bude pro RUK prod. F. Chmelík.  

 
u) Prod. O. Čepek informoval, že v informatické sekci zazněl názor, že spoluúčast fakulty na 

projektech GAČR může být v některých situacích žádoucí. Pro letošní rok už toto není 
aktuální, projekty již byly podány. Prod. O. Čepek požádá doc. Petra Tůmu, aby sepsal 
důvody, proč může být spoluúčast žádoucí, a pak je předá kolegiu. 

 
v) Prod. V. Baumruk vyjádřil lítost nad postupem RUK při zvaní hostů na letošní předání 

Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, který měl za následek, že např. vedoucí 
KCHFO se slavnosti nezúčastnil, neboť o ní byl zpraven příliš pozdě.  

 
Děkan 
w) Soutěž o cenu děkana za nejlepší monografii a nejlepší učebnici vydané v roce 2013: 

sešlo se celkem 9 návrhů, z toho 3 na ocenění učebnice a 6 na ocenění monografie. 
Soupis pořídí a kolegiu pošle T. Pávková. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Poplatek za soustředění na Albeři: KD schválilo ponechat v platnosti stávající výši, tzn. 

750,- Kč. 
 
b) Schůzka Komise pro anketu je svolaná na 11. 4. 2014, 13:00 hodin. Hlavním bodem 

programu bude diskuse k průběhu studentského hodnocení výuky v ZS a k plánování 
tohoto hodnocení v LS 2013/2014. Udělení finanční odměny od sekčních proděkanů je 
v řízení. Prod. F. Chmelík sdělil, že po zásahu firmy ERUDIO už jsou na webu dostupná 
vyjádření na slovní připomínky z ankety. 

 
c) Prezentace CERGE-EI na MFF UK: žádost o možnost, aby CERGE-EI mohlo na MFF UK 

prezentovat své studijní programy. Kolegium požádalo prod. M. Rokytu, aby zjistil názor 
kolegů na KPMS (odd. ekonometrie).   
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Stalo se po KD: Prod. F. Cmelík, na základě stanoviska z matematické sekce, vyjádřil 
ochotu MFF UK případně propagovat seminář CERGE-EI, ovšem seminář by se měl 
konat na půdě CERGE-EI.  
 

d) Promoce doktorandů ve středu 21. 5. 2014, 10:30: děkana zastoupí prod. O. Čepek.   
 

Prod. P. Kolman 
e) Přihlášky do bakalářských studijních programů v českém jazyce, stav k 31. 3. 2014: 

údaje dostalo KD e-mailem. Celkově je počet přihlášek oproti loňsku vyšší, výrazný 
nárůst zaznamenala F, slušný pak M. Na UK byla MFF jedinou fakultou, která termín pro 
podání přihlášek do bakalářských studijních programů o měsíc prodloužila. 

 

 2014 2013 

Celkem přihlášek 1659 1495 

Program M 686 606 

Program F 582 476 

Program I 391 404 

   

Učitelské obory (zahrnuto v údajích výše):   

M-AJ (s FF)             14 0 

M-CJ (s FF)              9 0 

M - FrJ/LaJ/NeJ/ŠpJ/filozofie - dohromady (s FF) 10 0 

M-Dg 24 34 

M-I 37 49 

M-F 85 64 

 
další informace: 

  

počet přihlášek cizinců 546 416 

z toho ze SR 285 219 

   

počet „recyklovaných“ přihlášek (tj. přihlášek 
adeptů, kteří už na MFF UK studovali dříve) 

 
187 

 
174 

počet uchazečů (tj. uchazeč s více přihláškami se 
počítá jen jednou) 

 
1513 

 
1329 

 
f) Akreditace: kolegium rektora UK projednalo návrhy žádostí MFF UK o prodloužení 

akreditace navazujícího magisterského studijního programu Fyzika a doporučilo je 
postoupit na MŠMT.  

 
g) Akreditace: z RUK přišly komentáře k reakreditaci učitelských oborů, chystá se schůzka 

k projednání formálních náležitostí. O informatice zatím z RUK nejsou žádné zprávy.  
 

h) Podklady k žádosti MFF UK a PřF UK o akreditaci oboru Bioinformatika jsou předloženy 
na zasedání AS MFF UK 9. 4. 2014.   

 
i) SIS a spolupráce s ÚVT UK/Erudio nefunguje vždy příliš dobře, o čemž svědčí například 

tato dvě zjištění: 
i/     chyba v přehledech o pedagogické vytíženosti pracovišť; dr. P. Zakouřil informoval 

RUK;  
ii/    k realizaci požadavku na možnost posílat uchazečům hromadně e-mail s přílohou 

došlo teprve po nesplnění slíbeného termínu a řadě urgencí ze strany MFF UK.  
 

j) Kolegium schválilo, že MFF UK nebude nabízet výuku angličtiny pro začátečníky.   
 

k) Prod. P. Kolman odeslal na RUK odpověď týkající se účasti studentů z jiných fakult na 
výuce na MFF UK. Celková bilance ukazuje, že na MFF UK studuje více studentů jiných 
fakulty než naopak, hodně z nich navštěvuje jazykové kurzy pořádané fakultou. 

 
l) Prod. P. Kolman vyřizuje požadavek z RUK, aby do 9. 4. 2014 poslal seznam 

výjimečných oborů nabízených na MFF, jako podklad k žádostem o projekty určené 
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pražským vysokým školám a financované ze Strukturálních fondů EU. Prod. P. Kolman 
uvítá od členů kolegia náměty. 

 
m) Dotazník od MŠMT vztahující se k projektu na podporu studentů z Abcházie: vyřizuje 

prod. P. Kolman.   
 
n) Pozvánka na 15. ročník semináře Hodnocení kvality vysokých škol s názvem Podpora 

výuky a učení se na vysokých školách. Koná se 17. 4. 2014 v Telči. Více na: 
http://www.hkvs.muni.cz/ 
MFF UK nevyužije.  
 

o) Příprava harmonogramu příštího akademického roku: prod. P. Kolman poslal sekčním 
proděkanům k vyjádření upravený návrh. Prod. M. Rokyta sdělil, že za sekci M je návrh 
v pořádku. Prod. V. Baumruk shledal některé časové intervaly jako poněkud krátké.  

 
p) Přihlášky do doktorského studia v anglickém jazyce: vloni MFF UK inzerovala prvně. Na 

otázku prod. P. Kolmana, zda má MFF UK od uchazečů vyžadovat nostrifikaci 
absolvovaného magisterského programu, dalo KD po diskusi zápornou odpověď, 
nostrifikaci fakulta žádat nebude.   

 
q) Podmínky pro přijímací řízení: prod. P. Kolman navrhl neorganizovat zkoušku z českého 

jazyka a vyžadovat potvrzení o jejím složení mimo MFF UK. V kolegiu zazněl souhlasný 
názor. Prod. P.  Kolman zároveň požádal členy KD, aby mu své názory na možnost řešit 
podobným způsobem i ověřování znalosti anglického jazyka pro studijní programy 
v angličtině poslali e-mailem. 

 
r) Stipendia 

i/ Stipendium za vynikající studijní výsledky: návrh zaslal prod. P. Kolman před 
zasedáním mailem, kolegium k němu proto vyslovilo základní poznámky a 
rozhodnutí odložilo na příští schůzi.  

 
ii/ Návrh na výplatu stipendia za oborově významnou publikaci: prod. M. Rokyta 

zaslal kolegiu návrh, který na schůzi komentoval. Kolegium po diskusi návrh 
rámcově přijalo, definitivní znění schválí na některém z příštích zasedání, Z: prod. 
P. Kolman. 

 
iii/ Elektronická aplikace pro navrhování a výplatu stipendií: drobné technické potíže 

přetrvávají, jejich příčinu by měla odhalit schůzka u vedoucí studijního oddělení. 
 

iv/ Prod. M. Rokyta připomněl někdejší návrh kol. K. Koláře na zavedení motivačního 
stipendia, např. pro nastupující studenty. Kolegium k tomuto typu stipendia zatím 
nezaujalo jednoznačné stanovisko. 

 
s) Smlouva mezi MFF UK a PřF MU (exkurze studentů MFF UK) je připravena k děkanovu 

podpisu.  
 
t) Prod. J. Trlifaj informoval o pražském setkání s reprezentanty dvou vybraných 

amerických univerzit (Northeastern University a University of Colorado Boulder), kterého 
se 9. 4. 2014 zúčastnil. Zprávu podá též pror. J. Škrhovi. Spolupráce by mohla být slibná. 

 
 

Děkan 
u) Nahrávání přednášek: na fakultním serveru budou připraveny technické podmínky pro 

streaming nahrávek, Z: odd. PSíK.  
Stalo se po KD: streaming je připravený, doc. Z. Lustigová byla informována a nahrávky 
předá, jakmile budou ve verzi zralé ke zveřejnění.   

 
v) Rektorský sportovní den na MFF UK (14. 5. 2014): děkan vyhlásí tenisový mač 

zaměstnanců a studentů, po organizačně-technické stránce má akci na starosti prod. M. 
Vlach a OMK.  

http://www.hkvs.muni.cz/
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w) Prod. M. Rokyta informoval, že na mzn. Jarníkově matematické soutěži v Ostravě 

obsadila MFF UK dvě druhá místa. Podrobněji na: 
http://vjimc.osu.cz/ 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Tajemník podal informaci ze semináře pořádaného RUK k novým projektům „VVV“ (věda, 

výzkum, vzdělávání) v novém programovacím období.  V rámci programovacího období 
se počítá postupně se čtyřmi výzvami. RUK předpokládá, že UK bude žádat o velké 
projekty, které by zahrnovaly několik fakult. Za tímto účelem byl jako konzultant pro 
fakulty jmenován Mgr. Valach. 

 
b) Mateřská školka zřízená PřF UK a až do května 2014 financovaná z grantu řeší 

v současné době systém financování včetně podílu rodičů dětí. Protože zde jsou 
umístěny i 3 děti jejích zaměstnanců, obdržela MFF UK od PřF návrh řešení s žádostí 
o stanovisko. Celkové měsíční náklady na jedno dítě činí 14.500,- Kč. PřF UK bude 
přispívat z provozních prostředků částkou 10.000,- Kč, zbylých 4.500,- Kč budou hradit 
rodiče. Vzhledem k tomu, že UK v současné době řeší oblast využití sociálního fondu a 
velmi pravděpodobně i otázku školek v rámci UK, rozhodlo KD poskytnout příspěvek 
stejně jako PřF UK pouze na dobu měsíce června 2014 (poté následují prázdniny). KD 
pověřilo tajemníka k jednání s PřF UK a prověřit poskytnutí příspěvku v souvislosti 
s platnými účetními a daňovými předpisy. 

 
c) Zapůjčení fakultních prostor – kolegium schválilo: 

i/     bezplatné zapůjčení Malé auly v malostranské budově, 22. 4. 2014 od 14:30 
      (workshop Centra moderní informatiky); 
ii/    bezplatné zapůjčení malostranského refektáře pro koncert skupiny Sebranka dne 
       20. 5. 2014. 

 
d) Z důvodu výměny jističů a rozvaděčů bude na Karlově ve dnech 16. 5. až 18. 5. 2014 

přerušena dodávka elektrické energie.  K vypnutí dojde 16. 5. v 14.30 hodin a k obnovení 
dodávky 18. 5. v 19.00 hodin. 
 

e) Setkání zaměstnanců před letními prázdninami, v Troji: datum bylo kolegiem definitivně 
určeno na pondělí 23. 6. 2014, 16:30 hodin. KD schválilo stejný finanční rozpočet na 
uspořádání akce, jaký byl vloni, tzn. 250 tis. Kč. Občerstvení, stany, místa k sezení zajistí 
tajemník fakulty a správa budov, pozvánky a zveřejnění na webu má na starosti OMK. 
Vystoupení hudebních uskupení bude nově rozšířeno o Blueswar; muzika bude hrazena 
ze střediska 901. Koordinace hudebních vystoupení se ujme prod. M. Rokyta, 
zprostředkuje také získání anotací pro OMK. 

 
f)  Natáčení krimiseriálu ČT Vraždy v kruhu bude na Karlově pokračovat v průběhu května 

a června 2014.  
 

 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Prod. Z. Němeček 
a) Seminář pro žadatele Výzvy č. 3.4, OP VaVpI, se konal 9. 4. 2014 dopoledne, na MŠMT. 

Za MFF UK se zúčastnili děkan, proděkani Z. Němeček a V. Baumruk, tajemník fakulty, 
Ing. D. Lanková a Ing. J. Eger. MFF UK byla úspěšná ve všech třech případech 
podaných projektů, kvalita návrhů byla hodnocena relativně vysoce (nejvýše Střecha pro 
informatiku), požadované změny nejsou četné a mají spíše formální ráz. Rekapitulaci 
současného stavu a organizačně-technické záležitosti (časový harmonogram, vypsání 
výběrových řízení atd.) projedná 10. 4. 2014 prod. Z. Němeček s vedoucím správy budov 
Ing. M. Novákem a tajemníkem fakulty, následovat bude schůzka s Ing. J. Egerem a dále 
jednání s MŠMT (výběrové řízení na nákup přístrojů). Během měsíce musí MFF UK 

http://vjimc.osu.cz/
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podat žádost o snížení příspěvku na vzdělání, ve výši 10,2 % finanční spoluúčasti na 
projektech VaVpI. Výsledek hodnocení projektů je na webu, viz: 
http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-
vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-
postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-
podpora.html 
 

b) Pavilon v Troji: kolegium vzalo na vědomí informaci, že jednání s firmou Pražská 
teplárenská, a.s., se snad blíží k oboustranně uspokojivému řešení.  

 
c) Kampus Albertov (KA): prod. V. Baumruk informoval o současném stavu příprav (mj. 

otázka, zda má být projektována velká posluchárna). Vzniká návrh statutu a jednacího 
řádu, koncepty pošle prod. V. Baumruk členům kolegia pro informaci, zvlášť je probere 
s děkanem. Strategická skupina KA se sejde dne 17. 4. 2014.   

 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a na obsazení funkcí vedoucích pracovišť 

na MFF UK: kolegium projednalo soupis návrhů ze všech tří sekcí, definitivní znění děkan 
pošle po drobných úpravách kolegiu ke schválení e-mailem.   

 
b) Nový Mzdový předpis Univerzity Karlovy, platný od 1. 4. 2014 a umožňující mj. souběh 

příplatků za vedení a za funkci garanta, už je zveřejněný na webu, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-4343.html 
Vedoucí PERS (nová zkratka???) je připravený technicky realizovat návrhy na příplatky 
rovněž s účinností od 1. 4. 2014. Příplatky za vedení a za funkci garanta jdou na vrub 
rozpočtů sekcí.   

 
c) Podklady pro odpověď PhDr. A. Němcové Tejklové: část týkající se čerpání sociálního 

fondu připravil tajemník fakulty. Sekční proděkani pošlou své podněty děkanovi 
(dekan@mff.cuni.cz) do 16. 4. 2014, celou odpověď pak schválí kolegium na schůzi dne 
23. 4. 2014.   

 
d) Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc., převezme při příležitosti svých 80. narozenin pamětní 

medaili Univerzity Karlovy, udělenou mu na návrh MFF UK. Stane se tak na zasedání VR 
UK dne 24. 4. 2014. Krátké laudatio při té příležitosti pronese děkan MFF UK.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) DOD 2014: hlavní přednáška bude z fyziky, na osobě jejího autora se dohodnou prod. M. 

Vlach a prod. V. Baumruk. Jako téma se nabízí např. výročí CERN nebo výročí 
krystalografie. V příštích letech pravděpodobně MFF UK upustí od pořádání 
samostatného DOD. Univerzita Karlova plánuje rozšířit Informační den UK, což je akce 
studenty hojně navštěvovaná, a tak by se MFF UK mohla propagovat během ní.  
Stalo se po KD: Přednášku na DOD s názvem „2014 – Mezinárodní rok krystalografie“ 
přednese doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 

 
b) Kolegium dalo souhlas k tomu, aby si student prvního ročníku MFF UK Martin Červeň, 

který se věnuje amatérské fotografii, mohl pořídit snímky interiéru malostranské budovy. 
Fotografie nesmějí být komerčně využity, stanou se i součástí archivu OMK. Souhlas 
platí do konce roku 2014.   

 
c) Spolek Matfyzák: sešla se Rada starších. Daňové přiznání - vyrovnané - spolek včas 

odevzdal.  
 

http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-podpora.html
http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-podpora.html
http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-podpora.html
http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-podpora.html
http://www.cuni.cz/UK-4343.html
mailto:dekan@mff.cuni.cz


Kolegium děkana MFF 9. dubna 2014 
 
 

8 

 

d) Jednotný slovníček anglických překladů v rámci UK (potřebný hlavně pro web): předseda 
ediční komise AS UK byl od MFF UK informován o současném málo vyhovujícím stavu, 
je ochoten dát podnět ke vzniku nového, jednoduššího slovníčku. 

 
e) Festival Fantazie: MFF UK spojí síly s FF UK, obě fakulty připravují společně program, 

což umožní jej oproti loňsku rozšířit (a zároveň snížit náklady MFF UK při přípravě a 
realizaci akce) 

 
f) Rotunda sv. Václava: uskutečnila se schůzka ohledně přípravy projektu – žádosti 

o financování z Norských fondů; zatím se nedaří překonat některá úskalí. Na 10. 4. 2014 
je svolané jednání všech zúčastněných subjektů.   

 
g) Partnerský program: slavnostní podpis smluv s firmou Preciosa, a.s., a s firmou ICZ, a.s., 

je zorganizovaný na 17. 4. 2014 do Malé zasedací místnosti v malostranské budově; 
kromě děkana počítají s účastí proděkani O. Čepek a M. Vlach.  
Stalo se po KD: Smlouvu s firmou Virtux, s.r.o., podepíše děkan dne 22. 4. 2014 v 11:00 
hodin (náhradní termín). 

 
h) Robotický den se bude konat 21. 6. 2014, snad v Kongresovém centru v Praze. Tato a 

několik dalších propagačních akcí má být financováno z uděleného projektu OP, bohužel 
peníze stále na MFF UK nejsou.   

 
i) Vydavatelství Matfyzpress: prod. M. Vlach čeká na návrh koncepčních změn edičního 

plánu, o které/který požádal předsedu ediční komise MFF UK doc. M. Zeleného. Ing. S. 
Stojan poslal seznam publikací za posledních 5 let, které vyd. Matfyzpress vyrobilo na 
mimofakultní objednávky, zisk z této produkce činí zhruba 25 až 30 % z celkového zisku 
vydavatelství. Účinkem se neminula ani nová propagační akce - obrat z prodeje knih je 
od počátku roku 2014 je slibný. To vše hovoří pro zachování existence vydavatelství 
Matfyzpress.   

 
j) Jako náhrada za vloni poražený strom bude na Karlově vysazen strom nový, a to 28. 4. 

2014 odpoledne, za účasti členů vedení fakulty.  
 

k) OVVP a STUD řeší vyplácení stipendií prostřednictvím elektronického systému.  
 

l) Spolupráce s AMAVET: nová smlouva je v přípravné fázi.  
 

m) Den firem pro fyziku se bude konat v Troji dne 29. 4. 2014 od 10:00 do 14:00 hodin 
v posluchárně T1. Více informací na webu, viz: 
http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku 

 
n) MŠMT zveřejnilo výzvu k podání projektů na podporu zájmových přehlídek a MŠMT 

zveřejnilo výzvu k podání projektů na podporu zájmových přehlídek a studentských 
soutěží, termín vyprší 5. 5. 2014. Z: k podpisu děkanovi připraví prod. M. Vlach do 28. 4. 
2014. 

 
o) Prod. M. Vlach informoval o počtech přihlášek na fakultách UK, v rozdělení podle krajů, 

z nichž se uchazeči o studium hlásí. Podle těchto čísel by MFF UK měla ještě zvýšit úsilí 
při získávání studentů z Prahy.   

 
p) Dne 8. 4. 2014 navštívili MFF UK pror. M. Kovář a Bc. M. Urx z Oddělení informačního 

systému UK. Jednali s prod. M. Vlachem, např. o přípravách na oslavy založení CERN, 
o myšlence na zřízení univerzitního rádia a TV.   

 
q) Projekt Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a 

popularizace výzkumu a vývoje: rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace bylo vydáno.  
 

r) Mezinárodní matematická soutěž Náboj proběhne 11. 4. 2014, děkan se osobně zúčastní 
slavnostního vyhlášení vítězů a pronese při té příležitosti krátkou přednášku. 

 

http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku
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7. RŮZNÉ 

 
a) Pražská oslava 60. výročí založení CERN je naplánovaná na 8. 9. 2014, o místě se stále 

jedná (ve Velké aule Karolina není dovoleno promítat). Prod. M. Vlach požádá prof. L. 
Picka, aby program studentského soustředění na Albeři (31. 8. – 9. 9. 2014) uzpůsobil 
tomu, že děkan, prod. V. Baumruk a Mgr. L. Veverka se slavnosti v Praze zúčastní, a 
proto nebudou moci zůstat na Albeři do konce kursu.  

 
b) Prod. M. Rokyta uvedl na pravou míru informaci o svém požadavku k Mgr. J. Šejnohovi 

ohledně zveřejnění výsledků anket -  tázal se, zda může uveřejnit na nástěnce 
v karlínské budově výtisk s výsledky studentské ankety za ZS 2013/14.  

 
c) Děkan sezval společné setkání bývalého a současného vedení fakulty, a to na 24. 4. 

2014, 18:00 hodin.  
 

d) Prod. J. Trlifaj informoval, že přednášejícím na 9. matematickém kolokviu konaném 24. 4. 
2014 bude Shahn Majid (Queen Mary University of London), více viz: 
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/colloquia/2014/M_Kolokvium_09.pdf 

 
 

 
Zasedání skončilo v 17:25 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/colloquia/2014/M_Kolokvium_09.pdf

