
 Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 3. září 2014 během soustředění na Albeři 
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, M. 
Vlach, J. Trlifaj, j.h. L. Skrbek 
F. Chmelík (konference v Praze) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:13 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Excelentní vědecké výsledky pro II. pilíř M2013: kolegium dostalo informaci o dopisu pror. 

J. Konvalinky, vysvětlujícím rektorátní úpravy výsledků, předložených MFF UK. Na 
urgenci fakulty byl nicméně do uplatňovaných výsledků nakonec vrácen jeden fakultní 
mimořádný výsledek z biochemie. Vyhodnocení úspěšnosti rektorátních úprav bude 
možné až po zveřejnění výsledků hodnocení II. pilíře. 

 
b) Předseda Grantové rady UK prof. P. Volf zaslal odkaz na hodnocení závěrečných zpráv 

projektů GA UK řešených studenty MFF UK, viz: 
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublicListFinal&action=listing&fakult
a=mff 

          
Prof. P. Volf se obrátí na fakulty kvůli stanovení režie GAUK. Kolegium se shodlo na 
jednotné režii ve výši 15 %.  

 
c) Hostující profesoři UK -  návrh kolegium děkana doporučilo předložit Vědecké radě MFF 

a v případě jejího kladného stanoviska potom panu rektorovi.   
 

d) Cena ministra ŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: 
informaci o vyhlášení a administrování přeposlala vedoucí OVZS sekčním proděkanům a 
prod. J. Trlifajovi. T: kompletní návrh do 11. 9. 2014 na OVZS. Zatím nejsou evidovány 
žádné návrhy.   

 
e) PRVOUK – hodnoceni bilančních zpráv, změny v administraci programů: instrukce pror. 

J. Royta byly předány sekčním proděkanům. Fakultní projekty byly velmi dobře 
hodnoceny.  

 
f) KD vzalo se souhlasem na vědomí, že koordinátor rady prvouk P47 Matematika doc. M. 

Rokyta předloží VR MFF UK ke schválení žádost o doplnění rady PRVOUK o jednoho 
člena jako náhradu za prof. Z. Strakoše, který z rady odstoupil z důvodu pracovní 
vytíženosti.  

 
g) MFF UK navrhla do Rady bezpečnostního výzkumu Mgr. Roberta El Bashira, Dr.  

 
h) Vyjádření pror. J. Škrhy k podnětům z MFF UK na navázání spolupráce s americkými 

univerzitami: Northeastern University – vhodné k navázání na univerzitní úrovni, 
University of Colorado Springs – doporučeno rozvíjet na úrovni fakulty. Co se týče 
spolupráce s University of Oregon, děkan sdělil, že 27. 10. 2014 navštíví UK reprezentant 
oregonské univerzity, bude přijat pravděpodobně pror. L. Rovnou.  

 
i) K 31. 7. bylo z MFF postoupeno na MŠMT k 1. stupni hodnocení 5 návrhů výzkumných 

infrastruktur: 
- CERIC SPL-MSB Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha materiálového výzkumu 

(prof. Matolín) 
- ILL Členství ČR v ILL Grenoble (doc. Javorský) 

https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublicListFinal&action=listing&fakulta=mff
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublicListFinal&action=listing&fakulta=mff
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- MLTL  Laboratoře magnetismu a nízkých teplot (prof. Sechovský) 
- LINDAT/CLARIN: Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro 

výzkum (prof. Hajič) 
- NECTCS Národní a evropské centrum teoretické informatiky (prof. Nešetřil) 
- AUGER CZ Observatoř Pierra Augera - česká účast (MFF spolunavrhovatel, hlavní 

navrhovatel FZÚ AV ČR). 
Dne 5. 9. oznámení výsledků I. stupně hodnocení, dne 12. 10. uzávěrka pro podávání 
návrhů do II. stupně hodnocení (formuláře B + C). 
 

j) Bylo vypsáno 6 témat na projekty zahraničních post-docs podporovaných z Fondu UK, 
s nástupem od 1. 1. 2015, garanti - bez titulů - V. Sechovský, T. Mančal, J. Málek, J. 
Krajíček, M. Koucký, Z. Žabokrtský. Na téma J. Málka a T. Mančala se nepřihlásili žádní 
vhodní kandidáti. Kolegium schválilo podpořit žádost, kterou podal Z. McKenzie, 
University of Cambridge (téma Mathematical logic and computational complexity theory , 
garant J. Krajíček); jako náhradníci bez určení pořadí byli doporučeni A. Pandey, Iowa 
State University (téma Strongly correlated electron systems', garant V. Sechovský) a 
B. S. Loff Barreto, University Amsterdam (téma Computational bounds in restricted 
models of computation, garant M. Koucký). 

 
k) Přišel dopis pror. J. Konvalinky k hodnocení VaV na UK a zapojení reprezentantů fakult 

do projektu IPN KREDO. 
 

l) Dne 4. 9. 2014 proběhne oponentní řízení projektu ERC.CZ (řešitel prof. J. Nešetřil), dne 
6. 10. 2014 pak oponentní řízení projektů ERC.CZ prof. J. Málka a doc. S. Hencla. 

 
m) Dne 4. 9. 2014 organizuje Odbor projektové podpory a CPPT celodenní workshop na 

téma veřejné podpory, kterého se zúčastní vedoucí OVZS a vedoucí HOSP. Rámcově by 
workshop měl postihnout tato témata: 
- Právní rámec ČR od 1. 1. 2014 – se zaměřením na problematiku péče řádného 

hospodáře a smluvní vztahy. 
- Pravidla veřejné podpory od 1. 7. 2014. 
- Dopad nových pravidel na Univerzitu Karlovu v Praze jako výzkumnou organizaci. 
- Oddělení hospodářské a nehospodářské činnosti a její sledování. 
- Problematika smluvního výzkumu. 
- Aplikace a dopad nových pravidel na projekty OP VaVpI (realizovaných mimo hlavní 

město Prahu a v Praze s vydáním RoPD před i po 1. 7. 2014). 
 

n) Dne 18. 9. 2014 navštíví fakultu (OVZS) pror. L. Rovná, na pozvání prod. J. Trlifaje. 
Diskutována budou zejména témata týkající se ustavení, fungování, očekávané podpory 
a služeb Evropského centra UK a jeho přesahy do agend různých oddělení, dále 
připravovaná smlouva o spolupráci s univerzitou v Oregonu, Alumni apod.  

 
o) Fond mobility UK: dne 1. 9. 2014 byla odeslána na pracoviště MFF UK výzva k podávání 

návrhů programů na akademickou mobilitu 2015, termín pro předání formulářů na OVZS 
je stanoven na 9. 10. 2014. 

 
p) Sekční proděkani v rámci svých kolegií připomenou vedoucím pracovišť mechanismy 

spojené s předkládáním dokumentů k podpisu statutárnímu zástupci prostřednictvím 
OVZS (kopie pro OVZS signovaná vedoucím pracoviště, ve většině případů i sekčním 
proděkanem) a povinnosti pracovníků vyplývající ze směrnic a pokynů děkana: 
Směrnice děkana č. 8/2008, Zahraniční styky; 
Směrnice děkana č. 2/2013, Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací 
a další duševní činnosti na MFF UK; 
Směrnice děkana č. 3/2013, Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích 
zaměstnanců MFF; 
Směrnice děkana č. 5/2013, Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do 
mezd; 
Směrnice děkana č. 11/2013, K podávání návrhů grantových projektů, nakládání 
s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému 
hodnocení; 
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Směrnice děkana č. 1/2014, o doplňkových (režijních) nákladech; 
Směrnice děkana č. 4/2014, Opatření k evidenci, účtování a vykazování Smluvního 
výzkumu (SMV).  

 
q) Veletrh a konference EAIE: Campus Tour dne 16. 9. 2014 – za MFF UK se aktivně 

zúčastní prod. J. Trlifaj.  
 

r) V období červen až srpen 2014 požádali o zahájení habilitačního řízení dr. J. Prokop 
Brokešová (KG), dr. Z. Slavík (KDM) a dr. T. Ostatnický (KCHFO), o zahájení 
jmenovacího řízení doc. M. Janeček (KFM) a doc. O. Čadek (KG). 

 
s) Doc. F. Lustig doručil na OVZS návrh na podepsání Memoranda of Understanding s Altai 

State Technical University, Barnaul, Rusko. Věc dostal k vyjádření prod. V. Baumruk.  
 

t) Připomenutí výzev pro předkládání návrhů projektů v HORIZON 2020: 
- WIDESPREAD-2014-1 TEAMING, 17. 9. 2014 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
/2535-widespread-1-2014.html 
 

- ERC Advanced Grants, uzávěrka 21.10. 2014, 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
erc-2014-adg.html 

 
- ERA-Chairs, uzávěrka 15. 10. 2014 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
2500-widespread-2-2014.html#tab3 

 
- Výzva na H2020-TWINN-2015 – uzávěrka 7. 5. 2015   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-twinn-2015.html 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentské fakultní granty: doporučení Rady pro SFG, která zasedala 15. 7. 2014, 

rozeslal prod. F. Chmelík celému kolegiu. Současně seznámil KD s tím, že jeden ze 
žadatelů se proti neudělení grantu odvolal. Podrobnější komentář přidal prod. M. Rokyta. 
Věc bude přezkoumána.  

 
b) Studentská anketa za LS 2013/2014: běží do 30. 9. 2014, průběžné výsledky lze nalézt 

na adrese: 
  https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?KEY=Az1 

Děkan čekal na ověření výsledků, aby měl seriózní podklad pro ocenění nejlépe 
hodnocených pedagogů; prod. F. Chmelík už ověřené výsledky poslal. Nejlepší učitelé 
budou vyhlášeni 1. 10. 2014.  
 

c) Dopis pror. S. Štecha ze 4. 8. 2014 informuje o záměrech nového vedení UK ve studijní 
oblasti (koncepce studia, akreditační proces, vykazování kvality hlavních činností UK).  

 
d) Mimořádná cena rektora 2014: kolegium rektora schválilo nový harmonogram Ceny. Pro 

letošní rok lze navrhovat absolventy z akademického roku 2013/2014. Odůvodněné 
návrhy, jeden pro absolventa bakalářského a jeden pro absolventa magisterského 
studijního programu, lze podat na RUK do 31. 10. 2014.  

 
e) Disciplinární komise fakulty – nové složení od 17. 10. 2014, na dvouleté funkční období: 

o návrh na zástupce studentů byl požádán předseda SKAS; současný předseda 
a členové z řad zaměstnanců jsou ochotni být navrženi do komise i na další období. 
Kompletní návrh děkan předloží ke schválení AS MFF UK na jeho nejbližší schůzi.   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2535-widespread-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2535-widespread-1-2014.html
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://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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html
https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?KEY=Az1
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f) KD vzalo na vědomí informaci děkana o podnětu, aby zahájil disciplinární řízení se 

dvěma studenty MFF UK. Děkan a prod. F. Chmelík opatřují právní názory a relevantní 
podklady.   

 
Prod. P. Kolman 
g) Akreditace: MŠMT dne 11. 7. 2014 vydalo rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace 

magisterského studijního programu Fyzika (v českém i anglickém jazyce) do 31. 12. 2022 
na MFF UK v Praze.  

 
h) Harmonogram pro podávání přihlášek do bakalářských studijních programů v rámci 

přijímacího řízení pro rok 2015/2016 – pror. M. Králíčková vyhověla žádosti MFF UK 
a stanovila v harmonogramu lhůtu pro podání přihlášek ke studiu do 31. 3. 2015.  
 

i) Indexy - návrh směrnice děkana o využití papírové podoby výkazu o studiu: kolegium 
projednalo návrh předložený prod. P. Kolmanem a doporučilo text doplnit a nechat 
přehlédnout fakultní právničce. 

 
j) Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech: upravenou verzi 

návrhu opatření děkana rozeslal prod. P. Kolman. Členové KD vyslovili své připomínky; 
hlasováním rozhodli o tom, že zkouška z anglického jazyka je součástí každého 
individuálního studijního plánu, nejedná-li se o studium v angličtině. Prod. P. Kolman 
předloží další verzi dokumentu po zapracování námětů KD a po konzultaci s právničkou. 
Definitivní znění kolegium schválí na schůzi 24. 9. 2014.  

 
k) Zapisování výsledků kontrol studia předmětů do SIS: prod. P. Kolman navrhl, 

v souvislosti s novými Pravidly pro organizaci studia, omezit práva zápisu takto: i) 
výsledek kontroly studia předmětu může zapsat pouze ten, kdo je uveden v SIS 
u předmětu jako učitel nebo je uveden v SIS v daném akademickém roce na rozvrhovém 
lístku předmětu (ať už cvičení nebo přednášky) jako učitel konkrétní paralelky; ii) 
u závěrečných prací bude mít právo zápisu výsledku kontroly (tj. zápočet za bakalářskou 
či magisterskou práci) každý učitel, který nějakou závěrečnou práci vede. Kolegium návrh 
schválilo s tím, že zároveň bude požádán ÚVT UK o úpravu SIS tak, aby u závěrečných 
prací měl právo zápisu výsledku kontroly u konkrétního studenta pouze jeho vedoucí; 
bude zadán požadavek firmě ERUDIO. Z: prod. P. Kolman.  

 
l) Děkan zaslal prod. P. Kolmanovi a doc. Z. Drozdovi dopis od pror. S. Štecha obsahující 

čtyři citlivé otázky týkající se učitelského studia – otázky k zamyšlení a zodpovězení. 
Prod. P. Kolman se tím zabývá.  

 
m) Přivítání a registrace zahraničních studentů MFF UK je naplánovaná na úterý 23. 9. 

2014, 9:00 hodin.  
 

n) Dotační program pro oblast poskytování vládních stipendií k podpoře studia 
uskutečňovaného v anglickém jazyce: ve výzvě MŠMT není zmíněn jediný anglický 
program z UK. Kolegium doporučilo prodiskutovat a upozornit na situaci pana rektora. 
Cílem je, aby fakulty UK měly možnost za 4 roky podat žádost o vládní stipendium.  

 
o) Prod. P. Kolman připomněl, že nová fakultní pravidla pro organizaci studia předpokládají 

vydat opatření děkana k tomu, jak mají vypadat závěrečné studentské práce. Náměty 
členů kolegia prosí dostat do 24. 9. 2014.  

 
p) Dělení školného za studium v AJ: v akad. roce 2013/2014 získala MFF UK na školném 

zhruba 40 tis. EUR. Kolegium souhlasilo s návrhem prod. P. Kolmana naložit s touto 
částkou takto: 1/3 ve prospěch děkanátu (STUD, propagace), 2/3 pak rozdělit v poměru 
podle počtu studentů a výše školného mezi sekce, které výuku v AJ zajišťovaly. Ona 
jedna třetina je pojímána jako příspěvek k nákladům centra na zajištění výuky v AJ. 
Prvotně se uhrazují přímé náklady vzniklé s výukou, pak teprve náklady nepřímé. 
Finanční ohodnocení učitelů v anglicky přednášených studijních programech by se 
nemělo příliš odchylovat od ohodnocení jejich ostatních kolegů.  
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q) Pedagogická vytíženost - výsledky za LS 2013/2014 byly zaslány sekčním proděkanům. 

Některá pracoviště údaje reklamovala. Hlavní zdroje reklamací byly následující: 
opomenutí pracovišť vypsat pro některé přednášky rozvrhové lístky (pak tato výuka 
nebyla v původní sestavě do vytíženosti započtena) a výuka pro jiné fakulty UK.  U výuky 
pro jiné fakulty je problém v tom, že SIS rozlišuje předměty podle jednotlivých fakult. 
Pokud pracovník MFF UK vyučuje nějaký předmět pro jinou fakultu a tento předmět je v 
SIS veden pod kódem této jiné fakulty, STUD nemá k dispozici o této výuce žádné 
informace (a tudíž tato výuka nebyla v původní sestavě započtena). Po dodatečné 
informaci pracovišť studijnímu oddělení o tom, které předměty na jiných fakultách jeho 
pracovníci zajišťují, byly odpovídající údaje do vytíženosti doplněny ručně, což ovšem 
pracovnice STUD zaměstnalo navíc. KD souhlasilo s tím, že přehled o pedagogické 
vytíženosti bude do budoucna podchycovat výuku pro studenty MFF UK (STUD musí 
dostat rozvrhové lístky) plus tu výuku pro jiné fakulty, kódy jejíchž předmětů STUD 
dostane.  Ostatní pedagogické aktivity nechť berou v úvahu při hodnocení práce učitelů 
sekce/pracoviště. 

 
r) Prospěchová stipendia: AS MFF UK schválil návrh zatím v prvním čtení. KD diskutovalo 

o účinnosti pravidel a o tom, zda vyhlásit přechodné opatření pro studenty 1. ročníku; 
kolegium rozhodne na schůzi 24. 9. 2014. 

 
Děkan 
s) Děkan vyhověl žádosti doc. V. Hrachové a uvolnil ji od 1. 9. 2014 z funkce fakultního 

koordinátora studentské mobility - programu Erasmus. Novým koordinátorem jmenoval 
ke stejnému datu RNDr. Ondřeje Pangráce, Ph.D. 

 
t) Projekt KREDO: prof. L. Skála se rozhodl skončit s rolí koordinátora, děkan určí jeho 

nástupce. Uvažuje o prod. F. Chmelíkovi.   
RUK požádal o nominaci do funkce tzv. technologického skauta, MFF navrhla RNDr. 
Karolinu Šolcovou. Návrh byl akceptován.  
 

u) U-Multirank - informatika: jako kontaktní osobu za MFF určil děkan prod. O. Čepka. Zápis 
ze setkání fakult (7. 7. 2014) rozeslal děkan kolegiu, je k dispozici prezentace.  

 
v) Fond Karla Urbánka: děkan rozhodl udělit podporu Mgr. M. Kubínové. 

 
w) Tělesná výchova ve SC UK i v jiných objektech: děkan poslal kolegiu přehled o tom, kolik 

hodin se učí v Hostivaři a kolik mimo.  
 

x) Matematika+: děkan slíbil RNDr. J. Kubátovi, předsedovi JČMF, osobní podporu. MFF 
UK dala podporu najevo už v podmínkách přijímacího řízení (adepti, kteří úspěšně složí 
zkoušku Matematika+, budou přijati bez přijímací zkoušky).  

 
y) Prod. M. Rokyta informoval o výsledcích studentů MFF UK v matematické soutěži 

v Bulharsku (Blagoevgrad): tříčlenný matematický tým MFF UK pod vedením dr. T. Bárty 
(KMA) obsadil 10. místo v soutěži týmů z celkem 73 zúčastněných škol z celého světa, 
což je velmi dobrý výsledek. V individuální soutěži obsadili z celkem 324 účastníků 
studenti Miroslav Olšák 18. - 19. místo ziskem 76 bodů ze 100, Ondřej Bartoš 45. místo 
ziskem 64 bodů ze 100 (oba dostali první cenu), a David Hruška 128.-133. místo ziskem 
49 bodů ze 100 (obdržel druhou cenu). 

 
z) Prod. M. Rokyta ve stručnosti uvedl, že výsledky letošního tzv. dvanáctibodového testu 

provedeného na Albeři jsou o něco horší než vloni. Podrobnou zprávu poskytne písemně.   
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
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a) Při výplatě mzdy za měsíc červen 2014 došlo v jednom případě k zaslání mzdy na jiný 
účet, než uvedl zaměstnanec. Zpočátku vše nasvědčovalo tomu, že se jedná o omyl. 
Dalším prověřováním se dospělo k závěru, že se jedná o úmysl. Případ byl okamžitě 
oznámen Policii ČR a s jednou pracovnicí mzdové účtárny byl ke dni 18. 7. 2014 zrušen 
pracovní poměr, ještě ve zkušební době. Momentálně je podáno trestní oznámení, věc 
vyšetřují policejní orgány. 
 

b) V návaznosti na bod 3. b) zápisu z KD 4. 6. 2014 informoval tajemník, jak se vyvíjelo 
výběrové řízení. Z důvodu nesplnění zadávacích podmínek byla ze soutěže vyloučena 
nabídka s nejnižší cenou. Firma se následně odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS). ÚOHS si postupně vyžádal od obou stran stanoviska, jeho rozhodnutí 
se čeká zhruba do 14 dnů. 

 
c) MFF UK (KPMS) bude v září 2015 organizátorem konference European Young 

Statisticians Meeting. Vzhledem k tomu, že konference je určena pro mladé vědce do 
třiceti let, schválilo kolegium 50% slevu na nájemném za využití poslucháren K1 a K2. 

 
d) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy požádal MFF UK o zapůjčení refektáře 

v malostranské budově, a to k vyhodnocení urbanisticko-architektonické soutěže na téma 
Ideové řešení prostoru Malostranského náměstí dne 19. 9. 2014.  Požadavek na slevu 
byl ze strany MFF UK podmíněn tím, že její zástupci budou na akci přizváni a budou 
o plánovaném dění v těsné blízkosti fakultní budovy informováni.  
Stalo se po KD: refektář byl zapůjčen za cenu 15 tis. Kč plus DPH. Pozvánku na akci 
využije doc. A. Kučera.  
 

e) Univerzita Karlova v Praze se spolu s dalšími asi 15 vysokými školami hodlá zapojit do 
projektu „Rozvoj systémů pro podporu vnitřní kontroly kvality VVŠ“. Hlavním řešitelem a 
koordinátorem projektu bude ČVUT a žádost bude podána na MŠMT v říjnu 2014. 

 
f) Havárie v Troji – střechou zateklo do oddělení knihovny. 

 
g) Tajemník přeposlal kolegiu seznam projektů pro nové programovací období 2014-2020 

VVV. Další informace k procesu přípravy UK na OP VVV slíbil RUK sdělit 4. 9. 2014 při 
workshopu na téma veřejné podpory a následně elektronicky.  MFF UK nebude 
uplatňovat žádný návrh.   

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Projekty VaVpI: práce na projektech započala zhruba před rokem. Dosud nejsou 

ministrem školství podepsána „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Vedení MFF UK 
rozhodlo i přesto zahájit přípravu výběrových řízení na vybrání dodavatele.  Na dva 
stavební projekty (Vývojové dílny a Střecha a půdní vestavba na MS) se přihlásil pouze 
jeden uchazeč, proto bylo podle zákona o veřejných zakázkách řízení zrušeno. Všechna 
takto vyhlašovaná řízení jsou opatřena klausulí, že „Zadavatel v případě neschválení 
VaVpI je oprávněn řízení zrušit a od zakázky odstoupit“.  
Mohlo by sloužit za předlohu pro smutnou komedii, jak vypadá pokus o čerpání 
evropských financí.  
 

b) V rámci přípravy výstavby nového pavilonu v Troji bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace. Termín pro předložení nabídek byl stanoven na 
8. 9. 2014. Kolegium schválilo návrh prod. Z. Němečka, aby do pracovní skupiny pro 
přípravu výstavby trojského pavilonu byl kooptován Mgr. Pavel Kaňkovský.  

 
c) Investiční záměr UK - Zabezpečení přístrojového vybavení a rozvoje informačních a 

komunikačních technologií pro rok 2014: protože požadavky přesáhly s ministerstvem 
projednanou sumu 50 mil. Kč, provedl RUK výběr dílčích akcí. Za MFF UK je výběr 
akceptovatelný. Z: prod. Z Němeček a prof. L. Skrbek.   
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d) Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015. 

Prod. M. Vlach odeslal na RUK anotaci společného projektu MFF UK a FIT ČVUT Portál 
pro partnerství podniků s univerzitami. Na kolegiu věc komentoval. Obecně platí, že 
návrhy rozvojových programů se mají nejprve shromažďovat u fakultního koordinátora 
doc. P. Svobody a teprve pak být postoupeny na RUK.  
Bude vypsána vnitřní/fakultní soutěž v souladu s pravidly Institucionálního programu pro 
veřejné vysoké školy pro rok 2015 v tematickém okruhu I. zaměřeném na podporu 
pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů 
na úrovni předmětů/kurzů.  

 
Děkan 
e) Kampus Albertov (KA): děkan poslal kolegiu partnerskou smlouvu podepsanou děkany 

1. LF UK, PřF UK a MFF UK dne 30. 6. 2014. Prod. V. Baumruk sdělil aktuality týkající se 
Kampusu Albertov. Dne 4. 9. 2014 zasedá Pracovní skupina KA, v červnu nastoupil nový 
manažer projektu, vypracoval nový harmonogram prací. Mezi hlavní úkoly patří příprava 
výběrového řízení na administrátora architektonické soutěže. K závěru se blíží rozhodnutí 
o počtu a velikosti poslucháren. Pror. J. Konvalinka doporučil navštívit již existující 
evropské kampusy, např. centrum univerzity v Heidelbergu, kvůli zkušenostem 
s přípravou takové výstavby.  

 
f) Tajemník poslal členům KD přehled pasportizace fakultních prostor po posledních 

úpravách, včetně výkresové dokumentace. 
 

g) Prod. M. Vlach poslal děkanovi a tajemníkovi informaci o nových projektech OPPA. 
Rozhodnutí, zda se má MFF UK ucházet o projekty typu např. Stoprocentní 
zaměstnanost, MFF UK pomáhá lidem získávat práci apod., ponechal děkan na úvaze 
prod. M. Vlacha.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy: návrhy na vypsání pracovních míst akademických pracovníků očekává děkan 
od sekčních proděkanů do konce září t.r.   

 
b) Kabinet jazykové přípravy: kolegium doporučilo transformovat pracoviště na katedru. 

Z tohoto důvodu nebude na podzim vypisován konkurs na funkci vedoucí/ho pracoviště. 
Dr. A. Křepinská, CSc., je pověřena řízením do 31. 12. 2014. Návrh na příslušnou změnu 
Statutu MFF UK připraví  prod. M. Rokyta. 

 
c) Kabinet software a výuky informatiky: kolegium doporučilo transformovat pracoviště na 

katedru. Návrh pro AS MFF UK připraví prod. O. Čepek.  
 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Návrh opatření rektora k jednotnému vizuálnímu stylu Univerzity Karlovy: stanovisko MFF 

UK, které RUK požaduje dostat do 15. 9. 2014, kolegium odložilo na svou schůzi 10. 9. 
2014.   
 

b) Reforma vydavatelství Matfyzpress: podklady poslal prod. M. Vlach e-mailem, kolegium 
návrh probere na schůzi 10. 9. 2014:   
 

c) Výroční zpráva MFF UK za rok 2013: členové KD doporučili provést drobné opravy a pak 
předložit ke schválení AS MFF UK.  
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d) Návrh kalendáře MFF UK na rok 2014: kolegium dostalo dvě varianty, rozhodlo se pro 
jejich kombinaci.  

 
e) Klub Alumni: pokračují práce na webu pro absolventy, v koordinaci s RUK učiněna 

nabídka univerzitnímu spolku (slevy na kursy CŽV pro všechny absolventy UK, na 
vybrané zboží v Matfyzpress). Prod. M. Vlach osloví do konce kalendářního roku 
potenciální funkcionáře fakultního klubu Alumni.  

 
f) Doménu www.matfyz.cz se podařilo převzít, funguje zatím ve zkušebním režimu. 

 
g) Výročí 60 let založení CERN: přípravy oslav běží, dne 2. 9. 2014 se koná vernisáž 

výstavy, hlavní akce jsou nachystané na 8. 9. 2014.  
 
h) Veletrh Gaudeamus, 4. až 7. 11. 2014 v Brně: RUK vyhlásil soutěž na vizuální prezentaci 

Univerzity Karlovy pro tuto příležitost. Výsledkem je, že MFF UK byla zařazena mezi tzv. 
přírodovědné fakulty a zezelenala. Ačkoli se MFF UK přihlásila k jedné ze dvou 
doprovodných akcí, je uvedena u obou, což způsobuje mírné potíže s personálním 
zajištěním. 

 
i) Spolupráce s Českou televizí se vyvíjí příznivě: pokud by se autorům podařilo zpracovat 

vzdělávací seriál Rande s Fyzikou (bežel na přelomu roku 2011/2012) v knižní podobě do 
konce tohoto kalendářního roku, ČT by knihu vydala a část nákladu (500 ks) by fakultě 
odprodala za výrobní cenu. MFF UK by pak mohla knihu prodávat za vlastní cenu.  

 
j) Prod. M. Vlach podal přehled letních mediálních úspěchů MFF UK. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-08-media/ 
 

k) Propagační brožurka o studiu v angličtině se připravuje k vydání, ve vyd. Matfyzpress, 
v rámci projektu. Předběžný termín: 31. 10. 2014.  

 
l) Prod. O. Čepek informoval o nedávném jednání univerzitní rady pro komercializaci. Rada 

připravuje hodnocení projektů Gama (TAČR), jako podklad k rozhodnutí pana rektora, 
které návrhy má UK podat.  

 
m) Koncepce fakultních škol se blíží k finální verzi, po dohotovení ji prod. M. Vlach předloží 

kolegiu děkana.   
 

n) Na 14. 11. 2014 je ohlášena premiéra filmu o Alanu Turingovi The Imitation Game.  
Dalo/mělo by se využít k propagaci informatiky.  

 
o) V rámci projektu OPVK Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky 

orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje, financovaným ESF a SR ČR 
v operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.proběhly letní školy SŠ 
učitelů. Více na: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-08-prazdninovaskola/  

 
p) Analýza struktury webu firmou Dobrý web: analýza je hotová včetně návrhu struktury. 

Bude na rozhodnutí vedení fakulty, zda nechat programovat nový web (nemalé finanční 
náklady – závisí na rozpočtu 2015; sofistikovaný redakční systém; určení kompetencí 
a zodpovědnosti – odd. PSíK).  

 
q) MŠMT schválilo žádosti MFF UK v kategorii soutěží a přehlídek ve šk. roce 2014/2015, 

v soutěžích typu B, podkategorie Předmětové soutěže, tzn. Náboj, Fykosí fyziklání, 
Fyzikální online a Lingvistická olympiáda (společně s FF UK). KD schválilo návrh prod. 
M. Vlacha navrhnout příště zařazení akce Robotický den. 

 
r) Na 5. 11. 2014 je naplánované setkání firem, uskuteční se v refektáři malostranské 

budovy. Dne 11. 11. 2014 se bude konat koncert pro firemní partnery, v rámci 
Martinských slavností. Prod. M. Vlach požádal členy kolegia o sdělení, kdo z nich má 
zájem se koncertu zúčastnit a koho by navrhoval pozvat jako hosta.  

 

http://www.matfyz.cz/
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s) Podpis smlouvy o spolupráci s firmou Red Hat v rámci Partnerského programu MFF UK 
se mírně oddaluje, s nejvetší pravděpodobností k nemu dojde na setkání firem 5. 11. 

 
t) Návrh projektu Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze je 

zkoumán z hlediska správnosti všech formálních náležitostí.   
 

u) První kolo soutěže o návrh nových propagačních materiálů vyhlášená Katedrou didaktiky 
matematiky ve spolupráci s OMK, ve které měly přednost matematicky definované 
karetní a stolní hry, hlavolamy nebo skládačky, už má svého vítěze. Připravuje se 
vyhlášení dalšího kola soutěže, které bude mít uzávěrku v polovině října.  

 
v) V úterý 23. 9. 2014 se uskuteční Jeden den s informatikou; více na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdi/ 
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Zahájení výstavy 60 let CERN v úterý 2. 9. 2014 od 10:00 hodin ve výstavní místnosti AV 
ČR (Národní 3, Praha 1): zúčastní se proděkani prof. J. Trlifaj a prof. V. Baumruk.  

 
b) Slavnostní otevření budovy výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační 

společnost: 19. září 2014 v Plzni: za vedení fakulty se zúčastní prod. P. Kolman.  
 
c) Slavnostní otevření a zahájení provozu Centra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT 

v Brně CERIT dne 19. 9. 2014 se za vedení MFF UK zúčastní prod. J. Trlifaj.  
 
d) Lichtenštejnský den 25. 9. 2014 od 9:30 do 12:00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina: 

MFF UK obdržela tři pozvánky. Za vedení fakulty se zúčastní prod. V. Baumruk, dvě 
pozvánky byly nabídnuty AS MFF cestou jeho předsedy.  

 
e) Připomínky k návrhu novely vysokoškolského zákona odeslal v termínu 2. 9. 2014 pan 

děkan.  
 

f) Plánovaná nepřítomnost členů vedení: 
děkan: 16. – 19. 9. (Polsko); 24. – 26. 9. (SRN); 9. – 18. 10. (USA) 
prod. J. Trlifaj: 8. – 12. 9. (Itálie) 
prod. O. Čepek: 15. – 20. 9. (Japonsko), 24. – 26. 9. (výjezdní zasedání KTIML) 
prod. M. Vlach: 17. – 24. 9. (zahraniční dovolená) 
prod. M. Rokyta: 17. – 19. 9. (zahraniční dovolená) 
prod. F. Chmelík: 15. – 17. 10. (Veletrh Gaudeamus v Nitře). 
 

 
 
Zasedání skončilo v 15:00 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdi/

