
Zápis z 21. schůze kolegia děkana konané dne 23. června 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, J. Trlifaj, Z. 
Němeček; na závěr jednání L. Skrbek. 
P. Kolman, M. Vlach 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:20 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 4. června 2014.  
 
 
Při příležitosti posledního zasedání vedení fakulty v tomto akademickém roce děkan předal prof. 
RNDr. Zdeňku Němečkovi, DrSc., Kleinovu lahev jako poděkování za jeho práci v kolegiu děkana.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Návrh excelentních výsledků MFF UK pro účely hodnocení v tzv. Pilíři II: průvodní dopis 

děkana a samotný upravený návrh odeslaný na RUK ve stanovené lhůtě 20. 6. 2014 byl 
součástí podkladů ke schůzi KD. Prod. J. Trlifaj poděkoval sekčním proděkanům, hlavně 
prod. V. Baumrukovi, za jejich úsilí při přípravě podkladů. 
Stalo se po KD: Dne 26. 6. 2014 zaslal RUK soubor publikací, které na základě návrhu 
fakulty vybralo vedení UK do II. pilíře hodnocení vědy podle Metodiky 2013. Stanovisko 
k tomuto výběru napsali na RUK děkan a prod. J. Trlifaj, o opravu konkrétních 
nepřesností požádal RNDr. J. Kuča, který výsledky za fakultu zpracovává a vkládá do 
RIV.  
 

b) Evropská kancelář na UK, podněty MFF UK k fungování RUK v agendách vědy 
a zahraničních styků: kolegium vzalo na vědomí odpověď pror. L. Rovné, kterou prod. J. 
Trlifaj shrnul jako převážně zamítavou. Přílohou k dopisu pí prorektorky bylo také 
vyjádření pror. A. Gerlocha k návrhu MFF UK, aby habilitační komise a hodnoticí komise 
mohly o svém závěrečném stanovisku hlasovat elektronicky, samozřejmě tajným 
způsobem. I v tomto případě byla odpověď záporná. Kolegium doporučilo přesto se 
znovu pokusit elektronické hlasování prosadit, neboť současné softwarové prostředky 
umožňují dodržet literu zákona, že hlasování je tajné. Dopis pror. A. Gerlochovi napíše 
prod. J. Trlifaj, podklady s argumenty o technických možnostech a s příklady vysokých 
škol, kde se elektronické hlasování již používá, mu připraví prod. O. Čepek.  

 
c) Byla otevřena výzva pro předkládání ERC Advanced Grants (rozpočet 450 mil. EUR, 

uzávěrka 21. 10. 2014), viz: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-
2014-adg.html 

 
d) Setkání vedení UK s proděkany pro vědu dne 16. 6. 2014: prod. J. Trlifaje zastoupili prod. 

M. Rokyta a prof. V. Baumruk. Zápis ze setkání pořídil a kolegiu zaslal prod. M. Rokyta.  
 

e) Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku: termín pro podávání návrhů byl 
prodloužen do 30. 6. 2014. Kolegium souhlasilo s tím, aby MFF UK podala návrh na 
ocenění učebnice autorů I. Kříže a A. Pultra Introduction to Mathematical Analysis, blíže 
o titulu na webu, viz: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/book/978-3-0348-0635-0 
Kolegium akceptovalo zdůvodnění zaslané doc. P. Valtrem.  
 

f) Global Network Partnership s Univerzitou v Kolíně nad Rýnem: RUK konzultoval 
s fakultami možnosti financování sítě. Pokrytí předpokládaných nákladů na síť 
z Rozvojových programů MŠMT (cca 20 000 EUR ročně) se ukázalo nemožné, rozhodně 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/book/978-3-0348-0635-0
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bude potřeba spoluúčast fakult. MFF UK navrhuje do částky na síť započítat stávající 
výdaje na realizaci smluvní spolupráce (cca 35 - 40 tis. Kč/rok, v případě MFF UK - sítě 
se účastní ti, kteří s kolínskou univerzitou v rámci stávající meziuniverzitní dohody 
dlouhodobě spolupracují). Pror. J. Škrha upozorňuje, že podobné sítě hodlají se 
smluvními partnery ustanovit další německé univerzity (Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main, Technische Universität Dresden), finanční náklady 
německé strany by měly být pokryty z DAAD. 

 
g) Informace o otevření systému pro podávání návrhů na ERA-Chairs, viz: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/25
00-widespread-2-2014.html#tab3 
byla zaslána k případnému využití sekčním proděkanům. Otevírá se možnost vytvořit 
např. zcela nový obor.  
 

h) Vyhlášení soutěže TAČR v programu DELTA: je zaměřeno pouze na spolupráci 
s Vietnamem.  

 
i) Fulbright Distinguished Chair: je zaznamenáno 7 přihlášek. Uchazeči mohou fakultu 

požádat o (nepovinný) Letter of Invitation (LOI). Vzorový LOI je k dispozici u prod. J. 
Trlifaje, konečnou verzi „na míru“ podle něj připraví potenciální hostitelské pracoviště ve 
spolupráci s OVZS. Konečný termín přihlášek na CIES je již 1. 8. 2014. Dosud byl 
vyžádán a odeslán LOI pouze prof. Kaganovi (University of Maryland), připravuje se pro 
prof. Binu (Northwestern University). 

 
j) Směrnice děkana č. 4/2014 „Opatření k evidenci, účtování a vykazování Smluvního 

výzkumu (SMV)“ byla vydána 12. 6. 2014, upozornění vedoucím pracovišť odeslalo 
OVZS.  Důležité je to v souvislosti s plánovaným počátkem vkládání údajů o SMV do 
aplikace Vklap (začátek července) a předpokládaným konečným termínem předání 
informací o smluvním výzkumu RVVI. SMV za MFF UK je aktuálně evidován v OBD. 

 
k) Je zveřejněna výzva k nominacím na Cenu Františka Běhounka za šíření dobrého jména 

České republiky v evropském výzkumu a vývoji.  Podrobné informace viz: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-pro-3-rocnik-ceny-frantiska-
behounka-v-roce?lang=1&ref=m&source=email 
Konečný termín pro předložení návrhů na MŠMT je 1. 8. 2014. Cenu může mj. navrhovat 
příslušná vysoká škola (zde očekává OVZS instrukce z RUK, zejména stanovení termínu, 
do kterého bude třeba doručit návrh na RUK) nebo také osoba s titulem "profesor" či 
"docent". 

          
l) Ministerstvo kultury sdělilo dne 5. 6. 2014, že zaznamenalo ukončení edice titulu Acta 

Universitatis Carolinae – Mathematica et Physica, ke dni 4. 6. 2014. 
 
m) RVVI zveřejnila Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013. MFF UK 

obsadila suverénně první místo, druhá PřF UK dosáhla cca 82 % výkonu MFF UK, třetí 
FZÚ AV ČR cca 73 %. 

 
n) Prod. M. Rokyta sdělil název Jarníkovské přednášky prof. L. Klebanova: Ill-Posed 

Problems in Probability. Přednáška je naplánovaná na 1. 10. 2014 od 14:00 do 
posluchárny M1.  
 

o) Návrhy na jmenování hostujících profesorů Univerzity Karlovy: z matematické sekce 
vzešly 4 nominace na udělení tohoto čestného titulu (prof. Eva Vendel-Jensen z Aarhus 
University, prof. Andrea Cianchi z Firenze, prof. Willi Jäger z Heidelbergu a prof. Rudolf 
Beran z Davis), informatická sekce doporučila 5 osobností, fyzikální sekce nepodala 
žádný návrh. Celkem tedy MFF UK uplatní na UK devět nominací. T: prod. J. Trlifaj.  
 

p) Univerzitní post-docs: matematická sekce podává dva návrhy, a to na základě podnětu 
prof. J. Krajíčka a prof. J. Málka.  
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2500-widespread-2-2014.html#tab3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2500-widespread-2-2014.html#tab3
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-pro-3-rocnik-ceny-frantiska-behounka-v-roce?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-pro-3-rocnik-ceny-frantiska-behounka-v-roce?lang=1&ref=m&source=email
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia: první zprávu rozeslal prod. P. 

Kolman e-mailem. Po náhradním termínu přijímacího řízení, který proběhl 20. 6. 2014, je 
hotová definitivní statistika, ze které vyplývá příznivá zpráva, totiž že oproti loňsku je 
přijato o 271 uchazečů více.   

b) Informace prod. M. Vlacha: v rámci přijímacího řízení proběhla akce Přijímačky s lidskou 
tváří, kdy studenti obdrželi speciální upomínkovou tašku a několik zcela nových 
propagačních fakultních předmětů. Akce byla velmi úspěšná. Po zkušenostech 
z loňského roku se podařilo zefektivnit zejména náklady na akci.  

 
c) KD schválilo následující termíny pro podávání přihlášek ke studiu v AJ v příštím roce: 

zimní kolo: do 28. 2. 2015, jarní kolo: do 31. 5. 2015.  
 

d) Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 schválil AS MFF UK na svém 
mimořádném zasedání dne 18. 6. 2014. Schválené podmínky budou předány na RUK, Z: 
prod. F. Chmelík. 

 
e) Albeř: soustředění posluchačů 1. ročníku proběhne od 31. 8. do 9. 9. 2014, instrukce byly 

rozeslány. Plán besed s děkanem: úterý 2. 9., čtvrtek 4. 9. a sobota 6. 9. 2014. Ačkoliv 
nejsou v organizačních pokynech uvedeny, besedy se sekčními proděkany se konat 
budou. Prod. V. Baumruk uvedl, že svou besedu plánuje na neděli 7. 9. 2014.  

 
f) Studentská anketa - stav zpracování výsledků za LS 2013/14: prod. F. Chmelík 

informoval, že anketní lístky jsou oskenované, ale zpracování opět bohužel jeví 
problémy, tentokrát s identifikací. Na věci pracuje kol. L. Láska. Děkan požádal dostat do 
30. 6. 2014 výsledky ankety, nejlépe v tabulce Excel. Z: prod. F. Chmelík.   

 
g) Dotaz prorektorů prof. S. Štecha a prof. J. Royta, jaký má fakulta dlouhodobý strategický 

plán s ohledem na očekávaný hluboký demografický pokles v následujících letech: 
odpověď vypracoval a odeslal prod. F. Chmelík.  

 
h) Vnitřní předpis, kterým se mění Pravidla pro přidělování stipendií na Matematicko-

fyzikální fakultě (změna se týká studentských fakultních grantů - SFG), schválil AS UK 
dne 6. 6. 2014. Žádosti o SFG shromažďuje STUD, po uplynutí lhůty pro podávání 
žádostí svolá prod. F. Chmelík radu pro SFG.  

  
i) Žádost MFF UK o rozšíření akreditace navazujících magisterských studijních programů 

o nové studijní obory (Učitelství fyziky, Učitelství informatiky, Učitelství matematiky, 
Učitelství deskriptivní geometrie): pror. S. Štech dne 29. 5. 2014 oznámil, že kolegium 
rektora žádost projednalo 28. 4. 2014 a postoupilo ji na MŠMT.  

 
j) Žádost MFF UK o prodloužení a rozšíření akreditace navazujícího magisterského 

studijního programu Informatika se studijními obory Diskrétní modely a algoritmy, 
Matematická lingvistka, Počítačová grafika a vývoj počítačových her, Softwarové a 
datové inženýrství, Softwarové systémy, Teoretická informatika, Umělá inteligence, byla 
projednána Kolegiem rektora UK dne 9. 6. 2014 a bude postoupena na MŠMT. Děkan 
požádal prod. F. Chmelíka, aby učinil na RUK zdvořilý dotaz, kdy byla/bude žádost 
vypravena na MŠMT. 
Stalo se po KD:  Žádost byla postoupena z RUK na MŠMT dne 26. 6. 2014.  

 
k) Evidence doktorského studia v SIS – za MFF UK bude koordinátorem pro hodnocení 

doktorského studia RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. Sděleno na RUK. 
 
l) Studentská soutěž Nakladatelství Academia – výzva pro rok 2014: kolegiu rozeslal prod. 

P. Kolman. Týká se nejlepších diplomových prací, obhájených v období mezi 1. 4. až 
30. 9. 2014, lhůta pro podávání návrhů běží od 1. 6. do 15. 10. 2014.  
Více na webu, viz: 
http://www.academia.cz/studentska-soutez.html 

http://www.academia.cz/studentska-soutez.html
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m) Stalo se po KD: Dne 4. 6. 2014 byl vydán nový Statut Ceny ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za 
mimořádné činy studentů. Cena se nově bude udělovat deseti studentům (místo pěti), a 
to v kategoriích bakalářské programy, magisterské programy a doktorské programy, 
v každé kategorii třem studentům, a jedno ocenění je určeno pro zvlášť společensky 
významný čin. Pror. S. Štech v důsledku této skutečnosti dodatečně otevřel možnost, aby 
fakulty UK doplnily své předchozí návrhy na Cenu MŠMT. Kolegium korespondenčně 
schválilo podání nominace na Michala Zajačka, za diplomovou práci ve studijním 
programu Fyzika (vedoucí práce: doc. V. Karas). 

 
Děkan 
n) Projekt KREDO: kolegium provedlo (proděkan M. Vlach neformálně s děkanem v týdnu 

před konáním schůze) hodnocení implementace Boloňského procesu na MFF UK. Dále 
se zabývalo zpracováním dotazníku týkajícího se služeb pro studenty a uchazeče se 
speciálními potřebami. Děkan k této záležitosti ještě svolal speciální schůzku proděkanů 
na 23. 6. 2014 odpoledne.  

o) U-Multirank: semináře, který se koná 7. 7. 2014, se za MFF UK zúčastní děkan, prod. F. 
Chmelík a jako řečník prod. V. Baumruk.  

 
p) V pondělí 9. 6. 2014 navštívila MFF UK donátorka paní L. Urbánková, sešla se 

s děkanem, dále byli přítomni prod. Z. Němeček  a dr. K. Rohlena. Společně projednali 
momentální útlum zájmu o podporu z FKU.  

 
q) Fond Karla Urbánka (FKU): ve stanovené lhůtě si žádost o podporu z fondu podala Mgr. 

Marie Kubínová, studentka doktorského oboru 4M6-Vědecko-technické výpočty. Děkan 
se zeptal na názor interní komise složené ze sekčních proděkanů, prod. Z. Němečka a 
dr. K. Rohleny, po obdržení odpovědí rozhodne. 
Stalo se po KD: Mgr. M. Kubínová získala na pobyt v USA (Emory University) 
Fulbrightovo stipendium, a proto požádala o možnost případně kombinovat oba zdroje 
podpory a pobyt v USA prodloužit na celý rok, tj. od 15. 9. 2014 do 15. 9. 2015. Kolegium 
s tímto řešením souhlasilo, děkan se dotáže na názor dr. K. Rohleny a pí L. Urbánkové.  

 
r) Doktorandský týden: o výsledcích v matematické sekci informoval kolegium prod. M. 

Rokyta. Shrnutí je rovněž na webu, stejně jako zpráva prof. J. Šafránkové o průběhu 
WDS ve fyzikální sekci – viz:   
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-wds/ 

 
s) Pror. S. Štech svolal neformální setkání k problematice pedagogického studia na 

Univerzitě Karlově, a to na čtvrtek 5. června 2014 od 16:00 hodin. Děkana MFF UK na 
schůzce zastupovali proděkan pro koncepci studia doc. P. Kolman a vedoucí KDF doc. 
Zdeněk Drozd. Podle informace prod. P. Kolmana hovořili účastníci o zkušenostech 
s rozdělením pětiletého učitelského studia na tříleté bakalářské a dvouleté magisterské. 
U zástupců fakult převažoval názor, že tento model sice nebyl vítaný, ale školy mu 
víceméně přivykly a v současné době se zdá být lepší pokračovat dále s rozděleným 
studiem, než se vracet zpět k pětiletému. Na podzim 2014 se patrně uskuteční další 
schůzka, která by byla věnovaná konkrétním záležitostem s výhledem do budoucna. 

 
t) Nahrávání přednášek: odpověď na dotaz prod. M. Rokyty, kolikrát se kdo podíval na tu 

kterou vystavenou nahranou přednášku na „is.mff.cuni.cz/přednášky“ zjistil od Mgr. T. 
Drbohlava p. děkan. Je následující: od 13. 5. do 17. 6. 2014 si videa pustilo 199 různých 
uživatelů, celkem bylo některé z videí puštěno 975x. Celkem bylo ve formě videí staženo 
1,27 TB dat; 1,04 TB přednášky NTMF111 a 235 GB přednášky NMAG162. Podle 
sdělení Mgr. T. Drbohlava není možné získat informaci o tom, co se staženými daty lidé 
dělají, ani jaká je jejich motivace. Lze říci, že drtivá většina (>88 %) si stáhla alespoň 90 
% přednášky, tj. měla možnost vidět ji celou. Zároveň je možné uvést, že 158 ze 199 
výše uvedených uživatelů, kteří si video pustili, má v SIS statut „studuje“.  
Protože iniciativa zaznamenat přednášky vyšla od SKAS, očekává děkan zpětnou vazbu 
právě ze strany SKAS. Pokud by prof. R. Barták v příštím akademickém roce měl 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-wds/
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přednášku, jejíž nahrávku SKAS vytipoval, děkan by ji nechal rovněž zaznamenat. KD 
nemělo námitky.  

 
u) Prod. M. Rokyta sdělil, že v týdnu před počátkem zimního semestru 2014/2015 se bude 

opět konat úvodní kurs z matematiky (analogicky také kurs z fyziky). Informace budou 
včas na fakultním webu.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Pronájmy poslucháren v budově na Malostranském náměstí 

Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení šesti poslucháren a učeben pro soutěž MaSo ve 
dnech 12. 11. 2014 a 13. 5. 2015 (ani v jednom dni neprobíhá výuka – konají se 
sportovní dny).  
Kolegium zamítlo žádost pěveckého sboru Bruncvík o pronájem dvou učeben, celoročně 
na každé pondělí a čtvrtek; s ohledem na výuku a fakultní akce nelze vyhovět.  

 
b) Jaderný parník (24. 6. 2014): z MFF UK potvrdilo prostřednictvím tajemníka fakulty účast 

devět zájemců. 
 
c) Podvečerní setkání zaměstnanců a doktorandů MFF UK pod širým nebem v Troji konané 

dne 23. 6. 2014 od 16.30 hodin je po všech stránkách zabezpečeno.  
 

d) Výměna provozních prostředků za investiční: fyzikální sekce má požadavek ve výši 
5,4 mil. Kč, 4 mil. Kč požaduje informatická sekce a 1 mil. Kč sekce matematická. 
Všechny požadavky byly předány vedoucí HOSP.  

 
e) Prezentace matematického fontu a uzavření smlouvy s autorem se uskuteční 23. 6. 2014 

ve 14:30, po zasedání kolegia děkana. Kromě případných zájemců z KD se jednání 
zúčastní doc. M. Zelený, předseda ediční komise MFF UK.  
Stalo se po KD: Pro potřeby MFF UK byla uzavřena Licenční smlouva na nový font pro 
psaní matematických vzorců (Baskerville Math systém fontů pro TeX i True Type). 
Poskytovatelem licence a autorem grafických návrhů písma je p. František Štorm. 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Kolegium vzalo na vědomí rekapitulaci současného stavu projektů OP VaVpI, podaných 

MFF. 
i) Ve stádiu přípravy smluv jsou všechny tři projekty podané MFF UK, tj. 340 - 

Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku, 344 – Střecha pro informatiku 
a 345 – Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra. Smlouvy mají být 
podepsané do 30. 6. 2014. Po tomto datu platí jiné vzory, jiné předpisy. Smlouvy 
jsou na MŠMT. 

ii) Vinou průtahů a nejasností ohledně výběrových řízení bylo nutno změnit u projektů 
344 a 345 harmonogram tak, že v letošním roce mohou proběhnout pouze 
přípravné práce; veškerou stavební činnost bylo nutno přesunout na příští rok. 
Harmonogramy jsou velmi napjaté, ale realizovatelné, ovšem za předpokladu, že 
nevzniknou komplikace při výběru dodavatelů (zrušení výběrového řízení, odvolání 
některého ze zájemců). 

iii) Obdobná situace je u projektu 340, který sice nemá stavební část, ale dodací lhůty 
na unikátní přístroje jsou často velmi dlouhé. 

iv) Pro všechny projekty byla na profil zadavatele umístěna informace o úmyslu 
vypsat příslušná výběrová řízení. 

v) Podmínky pro výběr dodavatele na stavební projekty 344 a 345 byly dne 11. 6. 
předány na MŠMT ke kontrole ex ante. Podle pravidel OP měla MFF UK 
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přinejmenším na projekt 344 obdržet stanovisko MŠMT ke svému návrhu do pátku 
20. 6.; nestalo se tak.  

vi) Způsob provedení výběrových řízení pro projekt 340 je předmětem intenzívního 
jednání. 

vii) Po konzultacích s firmou Granthelp, která pomáhala projekty připravit, byly na 
zajištění administrativní stránky (zejména vypracování monitorovacích zpráv) 
uzavřeny DPČ s Bc. Terezou Houskovou v objemu 0,2 pracovního úvazku na 
každý projekt. Mzda bude hrazena z příslušných projektů. První monitorovací 
zprávy by měly být předány na MŠMT do 15. 7. 2014. 

viii) V řídicích orgánech OP VaVpI na MŠMT panuje chaos, který podstatným 
způsobem komplikuje přípravu smluv na projekty MFF UK i vlastní práci. Příkladem 
může být organizace semináře k vypisování výběrových řízení v pondělí dne 16. 6. 
2014. Na tento seminář se podařilo tajemníkovi fakulty přihlásit 3 pracovníky MFF 
UK, ale později mu bylo sděleno, že seminář není určen pro projekty výzvy 3.4 a 
naše účast na semináři byla zrušena. Ve středu bylo manažerkou fakultních 
projektů Ing. Liškovou sděleno, že došlo k omylu a že seminář byl naopak zaměřen 
na výzvu 3.4. Díky bleskové reakci pana tajemníka se podařilo na páteční 
opakování semináře přihlásit šest pracovníků. Seminář se konal v pátek 20. 6. 
2014 na MŠMT, zúčastnili se tajemník fakulty, prod. Z. Němeček, JUDr. Polický, 
Bc. T. Housková a doc. P. Svoboda. 
Důležitou informací je, že s platností od začátku července byla zrušena či 
zmírněna některá omezení při vypisování veřejných soutěží.  

 
b) Výstavba pavilonu v Troji postupuje s pouze minimálním zpožděním oproti poslednímu 

harmonogramu. Arch. Jaroš připravil ve spolupráci s Mgr. J. Caldou studii serverovny, 
která byla poslední chybějící součástí předprojektové dokumentace. Výběrové řízení na 
dodavatele projektu pro stavební povolení a prováděcího projektu bude vypsáno 
v nejbližších dnech. Stále se zdá být reálné serverovnu stavebně dokončit v rámci 
investičního záměru na výstavbu pavilonu a vybavit ji z projektu OP VaVpI. Prod. Z. 
Němeček připomněl současnou situaci ve spravování počítačové domény v Troji, s tím, 
že využívání budoucí serverovny - týká se jak fyzikální sekce, tak sekce informatické - 
vyžaduje kvalitní a pevné personální (a s tím spojené finanční) zabezpečení. Koncepci 
správcovského oddělení připraví proděkani O. Čepek a V. Baumruk. T: 31. 10. 2014. 

 
 
Děkan 
c) Rektor UK svolal na 30. 6. 2014, 12:00 hodin, děkany MFF UK, PřF UK a 1.LF UK na 

jednání o partnerské dohodě Kampusu Albertov.  
Stalo se po KD: Děkani partnerskou smlouvu podepsali. 

 
d) Rozvojové programy na rok 2015: doc. P. Svoboda poslal limity na Institucionální plány 

v rámci Rozvojových programů. MFF UK má na rok 2015 o 200 tis. Kč méně, než na rok 
letošní. Kompletní podklady dostali členové kolegia předem. Děkan požádá, se 
souhlasem kolegia děkana, doc. P. Svobodu, aby agendu rozvojových programů opět 
administroval. 

 
e) Klimatizace v karlínské budově: kolegium vzalo na vědomí informaci tajemníka o průběhu 

řízení na výběr dodavatele. V návaznosti na bod 3.b) zápisu ze schůze KD konané 4. 6. 
2014 doplnily všechny soutěžící firmy své cenové nabídky. Hodnoticí komise se sejde 
k posouzení nabídek dne 26. 6. 2014.  

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Vedoucí KDSS se obrátil na děkana s požadavkem, aby vypsal mezinárodní konkurs na 

místo na katedře. Děkan vyhoví. Postup bude analogický jako nedávno pro IÚUK.  
 
b) Prod. M. Rokyta informoval, že rovněž v matematické sekci se připravuje mezinárodní 

konkurs, konkrétně na pozici na KA.   
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c) Prod. M. Rokyta pro zajímavost uvedl, že na inzerát, kterým nedávno hledala KPMS 
sekretářku, přišlo 130 nabídek. Výběr už je uzavřený. Kontakt na nejkvalitnější adeptky 
může zprostředkovat prod. M. Rokyta, pro případ jiných volných administrativních pozic 
na MFF UK.   

 
 
6. PROPAGACE 
 

a) Výroční zpráva MFF UK za rok 2013: kolegium schválilo návrh prod. M. Vlacha, jak by 
mohla vypadat příloha obsahující seznam zaměstnanců.  

 
b) Vrcholí přípravy k účasti na 19. ročníku Festivalu Fantazie v Chotěboři, který proběhne 

27. 6. – 6. 7. 2014. MFF UK se zúčastní již podruhé, letos navíc ve spolupráci s FF UK, a 
to společnou expozicí s názvem MATFFYZ Expo. Hlavní hvězdou akce je Hattie 
Hayridge, herečka ze seriálu Červený trpaslík. Oznámení o fakultní účasti lze nalézt na 
webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-fantazie/ 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-07-festivalfantazie/ 

 
c) Projekt Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze v rámci fondů 

EHP/Norsko byl dne 18. 6. elektronicky podepsán (na základě plné moci od JM rektora) a 
následně odeslán. Prod. M. Vlach začne ideově připravovat propagaci akce, T: v průběhu 
letních prázdnin.  

 
d) Ve dnech 23. až 25. května 2014 se v nizozemském Utrechtu konal první ročník 

mezinárodní týmové soutěže PLANCKS. Dva týmy soutěžící za MFF UK se umístily na 
třetím a jedenáctém místě. Soutěž zahájili prof. Stephen Hawking a prof. Immanuel 
Bloch. Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-plancks/ 

 
e) Interní fakultní soutěž PROGMA (zaměření na propagaci informatiky a učitelství): 

uzávěrka přihlášek byla 15. 6. 2014, komise se sejde v průběhu tohoto týdne a rozhodne 
o financování jednotlivých projektů. 

 
f) Paralelně se soutěží PROGMA připravilo OMK ve spolupráci KDM soutěž o návrh nových 

propagačních předmětů, kdy cílem soutěže je příprava propagačního předmětu, který 
oborově souvisí s matematikou. Přednost mají matematicky definované karetní a stolní 
hry, hlavolamy nebo skládačky. Prod. M Vlach tuto soutěž navrhl v souvislosti s reformou 
vydavatelství MatfyzPress, které by vítězné předměty nabízelo i k prodeji široké 
veřejnosti. Více informací na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-kdm/ 

 
g) Zahraniční veletrhy v oblasti vysokoškolské vzdělanosti 

i) Pror. M. Králíčková sdělila, že RUK sestavuje program na podporu činnosti fakult 
v dané oblasti (cílem je, aby fakulty sdílely kontakty, vzájemně si pomáhaly nejen 
v propagaci, ale i příklady dobré praxe při přípravě propagačních podkladů apod.). 
Společně s ČVUT, VŠE, VŠCHT a ČZU připravuje UK program Study in Prague. 
Kolegium tuto snahu uvítalo, prod. M. Vlach vyjádří pí prorektorce ochotu MFF UK 
podělit se o zkušenosti s propagací studia v zahraničí.  

ii) Po vyhodnocení účasti fakulty na veletrzích vzdělávání v loňském roce navrhl prod. 
M. Vlach neúčastnit se veletrhů v Německu. V plánu účasti naopak jsou veletrhy 
na Tchajwanu, na Filipínách a v Indonésii. Probíhají jednání o podpoře ze strany 
RUK. Na vzdělávacím veletrhu ProEduco Košice se MFF UK dohodla na 
společném stánku s FSV UK. Fakultní náklady na tuto akci tak klesnou o třetinu. 

iii) Prod. M. Vlach zmínil, že se podařilo vyjednat vzájemnou podporu na zahraničních 
veletrzích s ÚJOP UK. Ústav se veletrhů účastní pravidelně. Spolupráce bude mít 
podobu společné prezentace, např. ve formě letáčků, brožurek apod. 

 
h) Prod. M. Vlach se zúčastnil národního kola mezinárodní soutěže Science on Stage, které 

se konalo v nové budově vědeckého parku iQLANDIA. Přehlídku ve spolupráci 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-fantazie/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-07-festivalfantazie/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-plancks/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-kdm/
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s iQLANDIA organizovali zaměstnanci MFF UK doc. Zdeněk Drozd a dr. Jitka Houfková, 
oba z KDF. V porotě zasedli další pracovníci z MFF UK, např. doc. L. Dvořák (KDF) a 
doc. J. Dolejší (ÚČJF). Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-sos/. 

 
i) V sobotu 21. 6. 2014 proběhl Robotický den v Kongresovém centru. Také díky 

příhodnému umístění akce se podařilo zajistit partnerství s Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy, informace o jejím konání byly zveřejněny v deníku Metro a ve vybraných 
soupravách metra. Zpravily o ní také Lidové noviny, TV Metropol a další deníky, příklady: 
http://technet.idnes.cz/roboti-s-kecupem-028-
/tec_technika.aspx?c=A140619_131543_tec_technika_mla 

         Stalo se po KD: Robotický den byl úspěšný, více se lze dočíst na fakultním webu: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-roboden/ 

 
j) Dne 18. 6. 2014 proběhla schůze komise pro fakultní školy MFF UK. Projednána byla 

další verze koncepce. Podklady dostane kolegium ke schválení v podzimních měsících 
t.r. 

 
k) V rámci realizace Partnerského programu MFF UK pro firmy, kdy pilotní smlouvy byly 

uzavřeny v dubnu a květnu t.r., připravila pracovní skupina tzv. Teze partnerského 
programu, tedy jakýsi souhrn nabídek pro firmy. Prod. M. Vlach po zpracování tezí 
požádá sekční proděkany, aby o této skutečnosti informovali jednotlivé vedoucí pracovišť. 
Teze budou k dispozici i v anglické verzi. 

 
l) Konference EIAE v září 2014 v Kongresovém centru, Praha: prod. M. Vlach nahlásil za 

MFF UK jednodenní účast prod. P. Kolmana a dr. K. Šolcové Houžvičkové. Jako 
přednášející na tzv. Campus Tour byl nahlášen prod. J. Trlifaj. Vzhledem k mírně nejasné 
koncepci akce není dosud zřejmý finanční podíl fakulty na konferenci. Prod. M. Vlach se 
snaží, aby fakulta nesla pouze náklady ve výši doplatku rozdílu od třídenního vložného 
pro jednu osobu (to je jediná možnost, kterou zatím RUK nabízí). Jednalo by se tak 
o doplatek ve výši cca 100 EUR. Pokud by měla MFF UK uhradit více, např. celé 
jednodenní vložné, považoval by prod. M. Vlach s ohledem na široké spektrum akce 
náklady pro fakultu za neefektivně vynaložené. 

 
m) Celouniverzitní projekt OPVK: bude nutno vyhlásit výběrová řízení na nákup techniky. 

Věc je poměrně komplikovaná z důvodů mezifakultních přesahů. 
 

n) Prod. M. Vlach, Mgr. L. Veverka a Mgr. C. Brom se zúčastnili jednání ohledně akce Geek 
Roadshow (http://www.geekroadshow.cz/), která proběhne na začátku července2014. 
Jedná se festival českých a slovenských „youtuberů“. Zastávky Roadshow budou v Brně, 
Českých Budějovicích, Plzni, Liberci a Praze. Prod. M. Vlach souhlasil pro letošní rok 

s pilotní spoluúčastí menšího rozsahu na této akci. MFF UK se stane v letošním roce 
partnerem akce. Zda se MFF UK zúčastní ve větším rozsahu příštích ročníků, to se 
rozhodne podle letošního úspěchu akce. 

 
o) Prod. M. Rokyta informoval, že po jednání s vedoucí OVVP a s kolegy Mgr. M. Děckým a 

doc. Z. Šírem je dohodnuto uspořádat 27. ledna 2015 Jednu noc s informatikou a 
matematikou jako společnou propagační akci. Kolegium vzalo bez námitek na vědomí.  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Podněty pro revizi vnitřních předpisů Univerzity Karlovy lze poslat panu rektorovi do 
pondělí 30. 6. 2014. Děkan požádal členy kolegia, zejména prod. F. Chmelíka, aby 
zformulovali návrhy vztahující se ke studijním předpisům a výsledek zaslali do pátku 27. 
6. 2014 na e-mailovou adresu dekan@mff.cuni.cz. 
Stalo se po KD: Děkan odeslal návrhy na úpravy předpisů panu rektorovi v dané lhůtě. 

 
b) Výjezdního zasedání AS MFF UK konaného 13. až 15. 6. 2014 se zúčastnili 4 členové 

SKAS a 3 členové ZKAS, za vedení fakulty děkan (13. 6.) a prod. M. Rokyta (na celou 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-sos/
http://technet.idnes.cz/roboti-s-kecupem-028-/tec_technika.aspx?c=A140619_131543_tec_technika_mla
http://technet.idnes.cz/roboti-s-kecupem-028-/tec_technika.aspx?c=A140619_131543_tec_technika_mla
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-roboden/
http://www.geekroadshow.cz/
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dobu; kolegium vyslechlo jeho informace o některých diskusních tématech). Protože 
zasedání nebylo usnášeníschopné, byly záležitosti, které senátu předložil děkan, 
odloženy na první podzimní jednání AS. Předběžný termín je pondělí 22. září 2014.  

 
c) Kolegium dostalo e-mailem od člena AS UK Mgr. C. Broma informace o hlavních 

závěrech zasedání univerzitního akademického senátu.    
 

d) Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádá v září 2014 konferenci Cesty 
k matematice, blíže na: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/konference2014/ 
Konferenci zahájí dne 25. 9. 2014 v 10:00 hodin v refektáři prod. J. Trlifaj.  
 

e) Zahájení Dne otevřených dveří MFF UK dne 26. listopadu 2014 se v zastoupení děkana 
ujme prod. V. Baumruk.  

 
f) Prod. M. Rokyta v zastoupení děkana MFF předal dne 12. 6. 2014 na konferenci v Třešti 

fakultní pamětní medaili prof. Andreovi Cianchimu.  
 

g) Kolegium vzalo na vědomí informaci prof. L. Skrbka týkající se zájmu města Klatovy 
nabízet univerzitní vzdělání i způsobem trvalejšího charakteru, např. ve spolupráci s MFF 
UK. Kolegium se po diskusi shodlo na tom, že přenesení byť jen části denního studia 
mimo objekty MFF UK v Praze (zvláště za situace, kdy fakulta usiluje o vybudování 
nového pavilonu v Troji) není aktuální. Vedení fakulty se ale nebrání myšlence na 
případné rozšíření výuky pro dálkové učitelské studium, neboť by to mohlo znamenat 
větší pohodlí pro uchazeče z regionu, a v důsledku toho snad i posílení zájmu o učitelské 
obory, jejichž absolventů je všeobecně silný nedostatek. Pokračování diskuse na toto 
téma tedy není vyloučené.  

 
h) Služby členů vedení fakulty o prázdninách 2014: 

30. 6. – 4. 7. prod. Martin Vlach 
7. 7. – 11. 7.  prod. Ondřej Čepek 

14. 7. – 18. 7.  děkan Jan Kratochvíl 
21. 7. – 25. 7.  prod. Mirko Rokyta 

28. 7. – 1. 8.  prod. Zdeněk Němeček 
4. 8. – 8. 8.  prod. Vladimír Baumruk 

11. 8. – 15. 8.  prod. František Chmelík 
18. 8. – 22. 8.  prod. Petr Kolman 
25. 8. – 29. 8. prod. Jan Trlifaj 

 
i) Plán zasedání kolegia děkana v ZS je následující: 

(Albeř): 3. 9. 2014. 
(Praha): 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12.; 29. 12. 2014.  

 
Zasedání skončilo ve 12:36 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

 

 
 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/konference2014/

