
Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 10. září 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska (do 10:50), Z. Němeček (do 
10:50), M. Rokyta, M. Vlach, L. Skrbek j.h. 
P. Kolman, J. Trlifaj 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Cena ministra za vědu: kolegium akceptovalo návrh přednesený děkanem, týkající se 

dvou pracovníků ve fyzikální sekci, a pověřilo prod. V. Baumruka, aby návrh zpracoval. 
Stalo se po KD: na přání navrhovaných kolegů byl návrh odložen, z časových důvodů. 

 
b) Šedesáté výročí založení CERN: 7. a 8. 9. 2014 navštívila Prahu delegace tří 

představitelů CERN v čele s generálním ředitelem prof. R. Heuerem, který převzal 
z rukou rektora UK zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Předseda Výboru pro 
spolupráci ČR s CERN doc. R. Leitner tlumočil poděkování hostů za péči, které se jim 
během návštěvy v Praze dostalo.  
Akce spojené s výročím CERN našly ohlas v médiích, viz: 

             http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-cern/ 

 
c) IPn Metodika – pozvánka k účasti na jednání tzv. fokusních skupin: děkan byl požádán 

o nominaci zástupců MFF UK, a to zástupců pro fyzikální vědy. Jednání skupiny se 
uskuteční ve středu 17. září 2014 v 10:00 hodin v Technologickém centru AV ČR. 
Kolegium sdílelo děkanovo podivení nad tím, že MFF UK má navrhnout zástupce pouze 
do skupiny oborově zaměřené na fyziku, a doporučilo nabídnout organizátorům 
i odborníky za matematiku a za informatiku, neboť také v těchto disciplínách vykazuje 
fakulta výbornou vědeckou produkci.  
Stalo se po KD: Děkan navrhl, s jejich souhlasem, tyto zástupce: prof. RNDr. Vladimíra 
Sechovského, DrSc., do fokusní skupiny za obor F, prof. Ing. Zdeňka Strakoše, DrSc., za 
obor M a prof. RNDr. Jiřího Sgalla, DrSc., za obor I.  
 

d) Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů: přišla pozvánka na mezinárodní 
konferenci KRE 2014 (Knowledge, Research and Education) zaměřenou na téma 
„strategie směrování výzkumných pracovišť na základě hodnocení dosažených výsledků 
s využitím statistických údajů o publikační a jiné aktivitě autorů“. Koná se v Národní 
technické knihovně ve dnech 9. – 10. října 2014. Na konferenci je možné se registrovat 
do 30. 9. 2014, účastnický poplatek činí 1200 Kč. O účast projevil zájem prod. V. 
Baumruk. Zájemci z kolegia se mohou přihlásit individuálně, poplatek bude uhrazen ze 
střediska 901.   

 
e) Na program VR UK dne 25. 9. 2014 budou zařazeny návrhy na jmenování profesory, 

z MFF UK to budou návrhy týkající se doc. Petra Němce, doc. Romana Grilla a doc. 
Radomíra Kužela. Děkana fakulty zastoupí prod. V. Baumruk. 

 
f) Novým ředitelem Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) byl jmenován MUDr. 

Milan Prášil, MBA. Prod. M. Vlach se pokusí zorganizovat společnou schůzku s firmami 
ještě před setkáním zástupců vedení MFF UK a potenciálně spolupracujícími firmami dne 
5. 11. 2014; to by umožnilo seznámit ředitele CPPT na setkání 5. 11. 2014 s tím, jak 
daleko plány na kooperaci pokročily a jaké náměty a požadavky směrem k CPPT fakulta 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-cern/
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vznese. Přípravné schůzky by se kromě prod. M. Vlacha zúčastnili prod. O. Čepek a dr. 
M. Děcký. Prod. O. Čepek sdělil, že na 3. 11. 2014 je svolané druhé jednání univerzitní 
rady pro komercializaci. Děkan dal k úvaze, zda nerevokovat připomínkové řízení 
k Opatření rektora UK č. 7/2014, Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na 
Univerzitě Karlově v Praze ( http://www.cuni.cz/UK-5588.html ). 

 
g) Prod. M. Rokyta rozdal členům kolegia děkana tištěné pozvánky na letošní Jarníkovskou 

přednášku konanou 1. října. Pozvána je rovněž na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20141001.pdf 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Albeř: zápis studentů do prvního ročníku proběhl úspěšně, blíže informace na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-alber2/ 
Stalo se po KD: prod. M. Rokyta poslal členům vedení fakulty podrobnou závěrečnou 
zprávu o dvanáctibodovém testu středoškolské matematiky, prod. P. Kolman zprávu L. 
Hanykové o výsledcích testů studijních předpokladů.  
 

b) Žádost doktoranda fakulty o přezkoumání děkanova rozhodnutí neudělit mu studentský 
fakultní grant: kolegium vzalo na vědomí výsledek jednání děkana s prof. A. Drápalem a 
doc. J. Tůmou dne 10. 9. 2014, jehož se zúčastnili též proděkani F. Chmelík a M. Rokyta, 
na část jednání přišel také sám odvolávající se student. Schůzka umožnila celou 
záležitost vysvětlit. Děkan předmětné rozhodnutí zruší a vydá rozhodnutí nové, sice opět 
zamítavé, avšak podrobně zdůvodněné (student by dostal za tutéž práci zaplaceno 
formou účelového stipendia dvakrát). Všichni zúčastnění byli se závěrem srozuměni. 
V souvislosti s touto záležitostí děkan označil jako vážný nedostatek skutečnost, že v SIS 
nelze v určité fázi zpracování přečíst zdůvodnění návrhu na stipendium. 

  
c) Upozornění hlavního hygienika ČR pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky 

a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA: bleskově zajistilo OMK ve 
spolupráci se STUD.  
Upozornění hlavního hygienika ČR je zveřejněné na webu MFF UK přes přímý link:  
- česká verze: 
  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/201409ebola-cz.pdf  
- anglická verze: 
  http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/vyjadreni/201409ebola-en.pdf  
Zároveň je vše na hlavní stránce na webu (dole v aktualitách): 
  http://www.mff.cuni.cz/ 

 
Děkan 
d) Přechod všech fakult na elektronický způsob evidence doktorských studií (pokyn rektora 

UK): prod. P. Kolman odeslal pror. J. Roytovi vyjádření MFF UK v tom smyslu, že kroky 
směřující k uskutečnění pokynu pana rektora začalo vedení fakulty podnikat již v únoru 
2014 a že s ohledem na dřívější zkušenosti se zaváděním nových funkcí do SIS by dalo 
přednost tomu, aby modul phdisp pro podporu elektronické evidence ISP byl na fakultě 
zaveden ve dvou fázích. 

 
e) Projekt KREDO: funkci koordinátora pro studijní záležitosti převezme prod. F. Chmelík, 

koordinaci ve vědecké oblasti  dostanou na starost prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS dr. M. 
Stiborová.  

 
f) Podnět k zahájení disciplinárního řízení: pisatelka podnětu zatím nereagovala na pozvání 

k osobní schůzce s panem děkanem.  
Stalo se po KD: Pisatelka osobní setkání e-mailem ze dne 17. 9. 2014 odmítla.  

  
 
 

http://www.cuni.cz/UK-5588.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20141001.pdf
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-alber2/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/201409ebola-cz.pdf
http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/vyjadreni/201409ebola-en.pdf
http://www.mff.cuni.cz/
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Návrh na dílčí Změnu Statutu UK a návrh na dílčí Změnu přílohy č. 8 Statutu UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6158.html 
http://www.cuni.cz/UK-6159.html 

Připomínky k návrhům mohou členové KD posílat tajemníkovi fakulty do 22. 9. 2014, aby 
mohly být souhrnně projednány na schůzi 24. 9. 2014. Termín pro odeslání na RUK 
vyprší 29. 9. 2014 v pravé poledne.   
Dětská školka. Záměr 1.LF UK postavit na Karlově školku, společně s MFF UK: 
začátkem semestru se sejdou děkan MFF UK s prod. O. Kittnarem z 1.LF UK, schůzku 
zprostředkuje RNDr. M. Pospíšil. Tajemník fakulty prověří, zda jsou ve státních školkách 
v Praze 2 volná místa. Prod. V. Baumruk upozornil na univerzitní centrální rozvojový 
projekt cílený primárně na sociálně znevýhodněné studenty, nicméně nevylučující např. 
i zřízení dětské školky či koutku. Kolegium doporučilo informovat o této skutečnosti dr. M. 
Pospíšila, který je styčným důstojníkem v jednáních o školce, vedených mezi MFF UK 
a 1.LF UK.  

 
b) Patentová a známková kancelář „Hák - Janeček - Švestka“ upozornila na blížící se konec 

dohodnuté roční lhůty pro servis k patentu č. 301218 Generátor rotačních seizmických 
vln. Upozornění bylo postoupeno autorce patentu s dotazem, zda má zájem i nadále 
využívat služby této kanceláře a pokud ano, uhradit roční udržovací poplatek. 

 
c) Dne 4. 9. 2014 kolem 17. hodiny došlo v budově Ke Karlovu 3 při úklidu k odcizení 

svazku klíčů. Správcem budovy byla neprodleně zajištěna výměna příslušných vložek. 
Náklady s tím spojené uhradí úklidová firma, jejíž pracovnice odcizení klíčů způsobila, a 
to tím, že svazek nechala v zámku dveří. 

 
d) Jazyková škola Bohemian School HB požádala MFF UK o dlouhodobější pronájem jedné 

učebny. Tajemník si vyžádal další informace o rozsahu pronájmu, požadované lokalitě, 
vybavení učebny apod. Následně bude žádost posouzena ve vztahu k rozvrhu fakulty. 

           
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výstavba pavilonu v Troji: dne 8. 9. 2014 proběhlo jednání komise pro výběrové řízení na 

zhotovitele projektu k výstavbě pavilonu. Vzhledem k celkovým rozpočtovým nákladům 
stavby se očekávaly nabídky uchazečů v ceně kolem 6 mil. Kč. Ve stanovené lhůtě přišlo 
celkem 15 nabídek v cenovém rozmezí od 1,9 do 6,6 mil. Kč, bez DPH. Probíhá 
porovnávání nabídek se zadávacími podmínkami a poté bude vybrána vítězná nabídka. 

 
b) Projekty VaVpI: ministr školství podepsal ke všem třem projektům podaným 

Matematicko-fyzikální fakultou UK „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.  Probíhá již dříve 
zahájené výběrové řízení na zhotovitele stavby – Malostranské náměstí (střecha + půdní 
vestavba) a Troja (vývojové dílny).  

 
c) ICT (nákup investic přes MŠMT): rektorát do společného investičního záměru zařadil 

prvních 10 položek seznamu od MFF UK, tj. přístroje do fyzikálního praktika, tři 
počítačové učebny a elektronové a iontové dělo. Vše musí projít výběrovým řízením 
(jednací řízení bez uveřejnění, tj. oslovení několika dodavatelů). Vzhledem k charakteru 
je třeba sloučit do jednoho řízení všechny počítačové učebny nebo najít jasné 
zdůvodnění, proč tak učinit nelze. S přípravou výběrových řízení je třeba začít okamžitě a 
současně rozhodnout, zda SB vše zorganizuje vlastními silami, nebo zda na 
administrativu MFF UK někoho najme. Z: prod. Z. Němeček, prof. L. Skrbek, tajemník. 

 
Děkan 
d) Kolegium schválilo vyhlášení interní projektové soutěže v rámci Institucionálního 

programu pro veřejné VŠ pro rok 2015 – Tematický okruh I Podpora pedagogické práce 

http://www.cuni.cz/UK-6158.html
http://www.cuni.cz/UK-6159.html
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akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni 
předmětu/kurzu. Soutěžní lhůta začne 11. 9. 2014, uzávěrka přihlášek připadá na pondělí 
29. 9. 2014:  
Stalo se po KD: soutěž byla děkanem vyhlášena, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm 
V komisi pro posouzení projektů budou p. děkan, proděkani M. Vlach, J. Trlifaj a Z. 
Němeček, prof. L. Skrbek, doc. P. Svoboda a Ing. D. Lanková.  

 
e) Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020: dokument zaslaný Odborem vysokých 

škol MŠMT cestou předsedy České konference rektorů a rektorem UK byl poskytnut 
všem členům vedení fakulty. Materiál slouží jako podklad pro opatření navrhovaná 
v operačním programu OP VVV a jejich vyjednávání s Evropskou komisí, zpracován byl 
na základě požadavku Evropské komise. Nepokrývá celou oblast vysokého školství a 
jeho cílem není nahradit Dlouhodobý záměr na nadcházející období.  

 
f) Kampus Albertov: prod. V. Baumruk informoval, že Pracovní skupina KA se zabývá 

plánováním společenských případně sportovních prostor.  Do úvah se může vejít i dětská 
školka či koutek.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy: sekční proděkani připravují podklady pro vypsání inzerátu.  
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Vývoj nového Jednotného vizuálního stylu UK – připomínky k současnému stavu (dopis 

rektora UK z 22. 7. 2014): kolegium pověřilo prod. M. Vlacha a vedoucího OMK, aby 
připravili, ve smyslu diskuse, stanovisko. T: do 15. 9. 2014.  

 
b) Reforma vydavatelství Matfyzpress: kolegium probíralo návrh předložený prod. M. 

Vlachem. Dohodlo se, že členové KD své připomínky pošlou M. Vlachovi písemně do 
20. 9. 2014. Upravený návrh pak posoudí právnička a výsledný dokument dostane 
kolegium děkana na schůzi 8. 10. 2014.  

 
c) Jeden den s informatikou se bude konat 23. 9. 2014.  

Stalo se po KD: Akce se zúčastnilo zhruba 400 návštěvníků. Dle odevzdaných anketních 
lístků se nejvíce líbily přednášky „O důležitosti spolehlivosti softwaru“ (Tomáš Bureš), 
„Proč a jak hledat chyby v programech?“ (Jan Kofroň), „(Ne)bezpečnost webu“ (Matyáš 
Brenner), „Jak se studuje na Matfyzu“ (Martin Děcký) a „Projdi bludištěm, zachráníš kozu“ 
(Dan Lessner). Informace o akci lze nalézt na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-jdi/ 
 

d) DOD 2014 se bude konat v Národním domě na Vinohradech, zde patrně naposledy. Jak 
již bylo v minulosti diskutováno, uvažuje prod. M. Vlach o změně, např. o spojení 
fakultního DOD s Informačním dnem pořádaným Univerzitou Karlovou, kde se očekává 
výraznější podpora RUK. Akcí tak bude možno více zviditelnit MFF UK za vynaložení 
menších finančních prostředků fakulty. Kolegium schválilo obsah příkazu děkana 
k letošnímu DOD, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz04.htm 
 

e) EUPRIO 2014 v Innsbrucku – setkání pracovníků pro PR evropských univerzit se v září 
zúčastnily dr. K. Šolcová Houžvičková (OVVP) a K. Linhartová (OMK). Obě jmenované 
předloží začátkem října o akci krátkou zprávu. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-jdi/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz04.htm
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f) Vědecký jarmark na Vítězném náměstí v Praze dne 10. 9. 2014: MFF UK má svůj stánek. 
Stalo se po KD: O účasti MFF UK více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-jarmark/ 
 

g) Centrální elektronická databáze propagačních letáků je zprovozněna, k dispozici je více 
než 30 různých letáků. Centrálním místem pro případnou fyzickou distribuci pro 
organizátory akcí bude pracoviště OVVP v Troji.  

 
h) Dne 3. 10. 2014 se bude konat v posluchárně F1 finále MatfyzFEAT. Studenti ZŠ a SŠ 

předvádějí vlastní pokusy, které vymysleli. Prod. V. Baumruk je ochoten stát se 
předsedou poroty. Místopředsedou poroty bude doc. P. Svoboda, vedoucím 
organizátorem pak RNDr. T. Kekule. 

 
i) Děkanský sportovní den 12. 11. 2014: přípravy jsou v proudu, více na:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/ded/ 
 

j) Operační program Praha Adaptabilita: prod. M. Vlach nastínil možný projekt zaměřený na 
pomoc nezaměstnaným občanům a obětem domácího násilí (školení pro práci 
s počítačem, přednášky o finanční gramotnosti, o zhoubnosti reklam atp.). Kolegium 
nemělo proti takovému projektu námitky, za předpokladu, že jej lze s ohledem na 
mimořádně krátký termín podání zvládnout napsat a v příznivém případě po získání 
i naplnit.   

 
k) Setkání s firmami na MFF UK se uskuteční dne 5. 11. 2014. Hudební koncert 11. 11. 

2014: MFF UK dostane pozvánky. Prod. M. Vlach vyzval členy kolegia děkana, aby 
rozmysleli případnou účast partnerů fakulty. 

 
l) Efektivita činnosti korespondenčních seminářů, letních táborů apod.: prod. M. Vlach by 

rád získal důkladnější informace o efektivitě propagačních akcí, s ohledem na finanční 
náklady, které tyto aktivity stojí. Mohlo by k tomu napomoci propojení fakultních databází 
(propagační, studijní). Na návrhu hodnocení efektivity akcí pracuje část propagační 
komisi fakulty, návrh by měl být hotov do konce kalendářního roku.  

 
m) Doména Matfyz.cz: ÚVT UK požaduje na MFF UK doklad o zakoupení domény. Prod. M. 

Vlach požádá o vypracování textu kupní smlouvy právničku.  
 

n) Soustředění na Albeři: prod. M. Vlach je pokládá za úspěšné i z hlediska propagačního.  
 

o) Prod. M. Vlach odeslal na RUK anotaci společného projektu MFF UK a FIT ČVUT Portál 
pro partnerství podniků s univerzitami (spadá do kategorie centralizovaných rozvojových 
projektů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015). Změna situace na ČVUT bude nejspíš 
znamenat, že projekt nezíská očekávanou podporu. Prod. M. Vlach navštíví pror. J. Hálu, 
aby konzultoval další postup. KD doporučilo i v případě odstoupení MFF UK od 
navrženého společného projektu rozvíjet aktivity v něm zamýšlené vlastními fakultními 
silami.   
Stalo se po KD: Prod. M. Vlach zaslal na RUK dopis, který obsahuje sdělení, že 
s ohledem na situaci, která vznikla na ČVUT, odstupuje MFF UK od záměru projektu 
"Portál pro partnerství podniků s univerzitami" v rámci CRP 2015. Projekt byl doporučen 
vedením UK k dalšímu zpracování. Po dohodě se zúčastněnými stranami se MFF UK 
pokusí projekt připravit do další soutěžní výzvy, a to v širší spolupráci s ČVUT (FIT a 
FEL), UK (FF, FSV) a VŠE. 
 

Děkan 
p) Děkan přijal pozvání k účasti v diskusním pořadu Zátiší v Radiu 1 (91,9 FM); tématem je 

vědní obor matematika.  
Stalo se po KD: Vysílání proběhlo 10. 9. 2014 od 21:00 hodin. Ohlasy posluchačů 
i facebookových fanoušků byly velmi pozitivní. Více na: 

https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-
2207520000.1411644762./10152501188002933/?type=1&theater 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-jarmark/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/ded/
https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-2207520000.1411644762./10152501188002933/?type=1&theater
https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-2207520000.1411644762./10152501188002933/?type=1&theater
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https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-
2207520000.1411644762./10152499384207933/?type=1&theater 

Pořad si lze poslechnout na stránkách Rádia 1 zde: 
http://www.radio1.cz/zatisi/?vysilani=40297 

  
q) II. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 

Slovakia (Nitra, 16. října 2014): MFF UK budou reprezentovat proděkan pro studijní 
záležitosti doc. F. Chmelík a vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Ohlášené termíny zasedání Rozšířeného kolegia rektora UK jsou následující: 
1. října, 10. listopadu, 8. prosince, vždy od 10:30 hodin. 
  

b) Slavnostního otevření robotické observatoře BlueEye 600 v Ondřejově se dne 7. října 
2014 za vedení MFF UK zúčastní děkan.  

 
c) AS MFF bude s největší pravděpodobností zasedat 1. října 2014. 

 
d) Příprava Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na období 2016-2020: pan rektor 

požádal o náměty, do 17. 10. 2014. Děkan uvítá, když mu členové KD své návrhy napíší 
už do 26. 9. 2014, aby mohl informovat fakultní VR a AS na jejich zasedáních 1. 10. 
2014.   

 
e) Zavedení bezhotovostní úhrady stravenek: prod. M. Rokyta se dotázal, jak je věc daleko. 

Tajemník učiní dotaz na firmu ERUDIO. 
 
 

f) Prod. M. Vlach navrhl věnovat na některé ze schůzí KD čas diskusi o dělení zisku 
z doplňkové činnosti.  

 
 
 
Zasedání skončilo v 15:19 hodin.  
 
 
Sepsala: 
T. Pávková 
 

 
 

https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-2207520000.1411644762./10152499384207933/?type=1&theater
https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-2207520000.1411644762./10152499384207933/?type=1&theater
http://www.radio1.cz/zatisi/?vysilani=40297

