
Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 8. října 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
Přítomni: 
 
 

O. Čepek (do 14:45), V. Baumruk (do 15:00), F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. 
Líska (na část jednání), Z. Němeček (na část jednání, do 15:00), M. Rokyta, L. Skrbek 
(na část jednání), M. Vlach, J. Trlifaj 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) K podpisu p. rektora byly postoupeny formuláře hodnocení výzkumných infrastruktur (VI), 

které postoupily do druhého kola hodnocení:  
- CERIC SPL-MSB Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha materiálového výzkumu 

(prof. V. Matolín) 
- ILL Členství ČR v ILL Grenoble (doc. P. Javorský) 
- LINDAT/CLARIN: Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro 

výzkum (prof. J. Hajič). 
Pan rektor odeslal 29. září 2014 náměstkovi ministra školství J. Veberovi dopis, kterým 
se ohrazuje proti hodnocení návrhu VI MLTL  Laboratoř magnetismu a nízkých teplot a 
žádá jeho revizi. 
Stalo se po KD: Náměstek MŠMT J. Veber věc postoupil příslušnému oborovému panelu 
a ten projekt prof. V. Sechovského znovu posoudil. Výsledek přezkumu potvrdil původní 
hodnocení návrhu výzkumné infrastruktury, tzn. „B“.  

  
b) Zástupce SIAM Student Chapter požádal OVZS o konzultaci k pravidlům GA UK. 

Konzultace se uskutečnila 8. 10. 2014 na OVZS. Následovat bude setkání se studenty, 
zamýšlejícími podat návrh projektu GA UK. Termín setkání, kde by byla vítaná účast buď 
proděkana pro vědu, nebo administrátora projektů GA UK na MFF UK, je plánován na 
29. 10. 2014. Z návštěvy vzešel rovněž podnět na sestavení stručné informace pro 
řešitele ke způsobu „nakládání“ s grantem po jeho přidělení. Takový dokument by se 
přikládal ke každé smlouvě o řešení projektu. 

 
c) MFF UK konečně obdržela z ERCEA debit note na vrácení neuznaných nákladů projektu 

CCOSA (řešitel doc. D. Kráľ), což činí podle finální auditorské zprávy 5 270, 08 EUR. 
Prostředky je třeba vrátit nejpozději k 10. 11. 2014. Prod. O. Čepek je informován, 
konzultoval s vedoucí HOSP způsob úhrady; bude zaúčtováno jako daňově neuznatelný 
náklad.  

 
d) OVZS upozorňuje, že v souvislosti s úplnou elektronizací administrace projektů v rámci 

programu HORIZON 2020 je třeba nastavit mechanismus k zajištění fakultou 
nastavených procedur - souhlas sekčního proděkana s řešením projektu před podpisem 
statutárního zástupce na stanovených dokumentech projektu – Declaration of Honour 
(DoH) a poté Grant Agreement (GA). OVZS předpokládá, že řešitel, v souladu s fakultní 
interní směrnicí, o záměru podat projekt i o jeho obsahu informuje vedoucího pracoviště. 
Pokud řešitel nepřidělí v systému (Participant Portal) příslušné fakultní role (tzv. LSIGN, 
resp. PLSIGN, a FSIGN, resp. PFSIGN), pak se o podání projektu instituce nedozví, 
resp. dozví až poté, co úspěšný navrhovatel začne poptávat signování DoH. Kolegium 
akceptovalo návrh OVZS ukládat příslušné dokumenty do grantového úložiště 
přístupného sekčním proděkanům, požádat je o doporučení dokumentu k podpisu včetně 
údaje, dokdy je třeba dokument statutárním zástupcem elektronicky signovat.   

 
e) Evropské centrum UK sbírá podněty pro jednotnou metodiku plánování a vykazování 

nákladů evropských projektů, připravuje formulář time-sheets, který bude jednotný pro 
celou UK a její projekty EU. 
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f) Na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace rozhodla vláda svým usnesením ze 
dne 1. října 2014 č. 803, že novou členkou předsednictva Grantové agentury České 
republiky bude prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c., a funkci předsedy Grantové 
agentury České republiky bude zastávat prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. 

 
g) Akreditace habilitačních a jmenovacích oborů MFF UK: dne 20. 10. 2015 platnost 

stávající akreditace skončí. Vzhledem k časově náročné proceduře žádostí o akreditace 
bude vhodné přemýšlet o tom, zda ponechat stávající obory, jak je garantovat atd. 
Náměty na změny je třeba zaslat prod. J. Trlifajovi do 15. ledna 2015.  

 
h) Prod. J. Trlifaj upozornil na to, že z projektů GAČR s počátkem řešení 2011 a později 

nelze vyplácet odměny (nedávno došlo k opomenutí v sekci I). 
 

i) O studium matematiky na MFF UK v Praze, v rámci meziuniverzitní dohody, projevila 
zájem studentka z Kansas State University. Žádost posuzuje matematická sekce.  

 
j) Vědeckou radou MFF UK schválené návrhy na hostující profesory UK budou po 

vyhotovení zápisu ze zasedání VR, který je nedílnou součástí návrhu, postoupeny na 
rektorát k dalšímu řízení. 

 
k) Informace: Veškeré náklady na projekty EU jsou deklarovány jako actual cost, nikoli jako 

average costs. 
 

l) Dokument Návrh nového systému hodnocení vědy v rámci IPN Metodika: jménem 
náměstka MŠMT J. Vebera se na prod. J. Trlifaje obrátil dne 7. 10. 2014 J. Burgstaller, 
ředitel odboru strategických projektů MŠMT, s žádostí o vyjádření k citovanému 
materiálu. MŠMT pořádá dne 29. 10. 2014 seminář, na kterém budou mít účastníci 
příležitost blíže se seznámit s cíli projektu IPN Metodika a kde bude upřesněn proces 
veřejné konzultace k 1. Dílčí zprávě. Za MFF UK se na seminář přihlásí prod. J. Trlifaj, 
případně děkan. Webové stránky projektu viz:  
http://metodika.reformy-msmt.cz/seminar-29-10-2014 
Prof. Z. Němeček se zúčastní semináře jako člen KHV. 
Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj navrhl jako kontaktní osobu pro zprostředkování 
komunikace mezi projektovým týmem IPN Metodika a MFF UK vedoucí OVZS dr. M. 
Stiborovou, CSc. Kapacita semináře byla zvětšena, takže se k účasti na něm mohli 
přihlásit také reprezentanti MFF UK (prod. J. Trlifaj a p. děkan).  

 
m) Kolegium vzalo na vědomí informaci děkana, že spolu s dalšími děkany přírodovědně 

zaměřených fakult připravuje společný protest proti skutečnosti, že RVVI zrušila na 
poslední chvíli výběrové řízení na softwarové zajištění výpočtu bodových hodnot 
výsledků podle Metodiky hodnocení 2013 a nevypsala nové řízení. Děkan PřF UK prof. 
B. Gaš svolává na 31. 10. 2014 jednání k této záležitosti, pozváni budou také předseda 
KHV prof. J. Málek, jako člen RVVI pror. J. Konvalinka.  

 
n) Dne 6. 10. 2014 proběhla obhajoba ERC projektů ředitelů prof. J. Málka a doc. S. Hencla, 

v obou případech s hodnocením A1 (excelentní). Obhajobám byl kromě jiných přítomen 
prorektor UK prof. J. Konvalinka.  

 
o)  KREDO: prod. J. Trlifaj pošle kolegiu konečnou verzi vyplněného dotazníku, týkajícího 

se vlastního hodnocení vědecké a výzkumné činnosti. 
Stalo se po KD: Kolegium dokument schválilo, prod. J. Trlifaj ho poslal 17. 10. 2014 na 
odbor vědy RUK Mgr. P. Nohelovi.  

 
p) Dne 30. 10. 2014 přicestuje do Prahy nový předseda Evropské výzkumné rady (ERC) 

prof. Jean-Pierre Bourguignon. Při této příležitosti se bude konat několik akcí. 

   E-mailem přišla pozvánka od předsedy AV ČR prof.  Jiřího Drahoše na odpolední 
akci s názvem Striving Excellence in Science, European Research Council and the 
Czech Republic, která se uskuteční dne 30. 10. 2014 v budově Akademie věd na 
Národní třídě. Pozváni byli významní představitelé české vědní politiky, vědeckých 
organizací se vztahem k ERC i hodnotitelé a řešitelé projektů ERC. 

http://metodika.reformy-msmt.cz/seminar-29-10-2014
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   Předseda ERC pronese dne 31. 10. 2014 v 9:30 v Matematickém ústavu AV ČR 
přednášku, viz: 

http://www.math.cas.cz/documents/cech11.pdf 
   od 11:00 hodin pak bude následovat panelová diskuse na téma European Research 

Council and Mathematics in the Czech Republic, viz: 
http://www.math.cas.cz/documents/pozvanka_panel_ERC.pdf 

Účast všem potenciálním zájemcům o získání projektů ERC vřele doporučena.  
 

q) Discovery systém UK – dopis pror. J. Royta: do komise, která má stanovit podmínky pro 
výběrové řízení na zakoupení systému, navrhla MFF UK pracovnici Knihovny MFF UK 
Mgr. Kateřinu Vrtálkovou.  

 
 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Prod. F. Chmelík poslal kolegiu informace od Jana Pohanky, vedoucího referátu vnějších 

vztahů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, které se týkají organizace maturitní 
zkoušky a výběrové zkoušky MATEMATIKA+ . Bližší informace o zkoušce Matematika+ 
lze nalézt na webu, viz:  
 www.novamaturita.cz. 
Pokusné ověřování výběrové zkoušky Matematika+ proběhne na jaře 2015 v rámci 
jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 
v období mezi 4. až 13. květnem 2015. Výsledky zkoušky pak budou maturanti znát 
nejpozději 20. května 2015. V podzimním zkušebním období proběhne zkouška mezi 1. a 
10. zářím 2015, přičemž výsledky budou maturantům na podzim známy nejpozději 11. 9. 
2015. 
 

b) Natáčení přednášek v ZS 2014/15: kolegium schválilo zaznamenat přednášku NMAF051 
Matematická analýza 1 (pro 1. ročník Bc. studia fyziky); přednášející doc. M. Pokorný 
(MÚ UK) souhlasil. Organizací byla opět pověřena doc. Z. Lustigová. 

  
c) Mimořádná cena rektora UK: kolegium se seznámilo s podnětem vedoucího KTV Mgr. T. 

Jaroše podat návrh na ocenění studenta Matyáše Zetka za jeho výborné sportovní 
výsledky ve veslování. Schválilo ho. O vypracování návrhu požádá vedoucího KTV prod. 
F. Chmelík.  
Stalo se po KD: na základě podkladů od vedoucího KTV zpracoval návrh prod. F. 
Chmelík. Návrh byl dne 15. 10. 2014 odeslán rektorovi UK. 

 
d) Ceny děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci: prod. F. Chmelík sdělil, že 

v dané lhůtě obdržel celkem 19 návrhů. Návrhy spolu s podklady k nim nechá vystavit na 
uzavřené úložiště, aby se s nimi mohli seznámit proděkani a garanti studijních programů. 
Doporučení pro p. děkana vypracuje komise pod vedením prod. F. Chmelíka, jak to 
předepisuje Směrnice děkana č. 2/2014, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm 
 

e) Disciplinární komise: AS MFF UK schválil komisi na příští dva roky počínaje dnem 17. 10. 
2014. Děkan komisi jmenoval, složení viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/discip.htm 
 

f) Informace pror. M. Králíčkové o úpravě vyměřování poplatků spojených se studiem 
v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. srpna 2013: byla 
předána prod. F. Chmelíkovi na STUD.  

 
g) KREDO: kolegium probralo dotazník sloužící ke zmapování situace v oblasti 

celoživotního vzdělávání a svěřilo vypracování finální podoby materiálu do rukou prod. F. 
Chmelíka, ve spolupráci s doc. M. Šolcem a dr. J. Kašparem. T: 15. 10. 2014. Dotazník 
týkající se zabezpečení pomoci studentům vyžadujícím zvláštní péči zpracoval dr. L. 
Krump, kolegium výsledek schválilo.  

http://www.math.cas.cz/documents/cech11.pdf
http://www.math.cas.cz/documents/pozvanka_panel_ERC.pdf
http://www.novamaturita.cz/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/discip.htm
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Stalo se po KD: Kolegium schválilo definitivní dokumenty a doporučilo odeslat je. Učinil 
prod. F. Chmelík.  

 
h) Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově se koná v sobotu 11. 10. 2014. Prod. 

F. Chmelík pochválil připravené propagační materiály.  
 

i) Prod. F. Chmelík seznámil KD se žádostí studentky fakulty, která vede v informatické 
sekci cvičení a ráda by si rozšířila kvalifikaci v rámci kurzu CŽV. Žádá o prominutí 
poplatku za CŽV, s poukazem na svou výuku na MFF UK. Děkan se rozhodl po 
projednání v kolegiu žádost zamítnout, neboť žadatelka má možnost zapsat si 
požadované předměty bezplatně v rámci svého řádného studia na MFF. 

 
j) Prod. F. Chmelík seznámil KD se žádostí doktoranda fakulty, aby mu byla uznána 

doktorská zkouška z angličtiny, kterou vykonal během svého předchozího magisterského 
studia. Po projednání v kolegiu se děkan rozhodl žádost zamítnout, a to z důvodu 
hodnocení výsledku zkoušky stupněm „3“ (doktorské předměty zapsané posluchači 
bakalářského či magisterského studia jsou v souladu s předpisy hodnoceny číselnou 
stupnicí). Toto rozhodnutí je rovněž ve shodě s pravidlem o zásadním neuznávání 
studijních povinností hodnocených stupněm „3“ pro jiné studium.  

 
k) Prod. F. Chmelík předložil k projednání dopis pror. S. Štecha týkající se další 

elektronizace zápisů o SZZ. Součástí dopisu je žádost o sdělení, zda MFF UK 
v současné době uvažuje o svém připojení k tomuto procesu. V této souvislosti prod. P. 
Kolman připomněl, že během jednání zástupců vedení MFF UK a ÚVT UK v r. 2013 bylo 
ústně ze strany fakulty sděleno, že takový požadavek fakulta zatím nemá. KD pověřilo 
prod. F. Chmelíka, aby na RUK sdělil, že MFF UK zatím o další elektronizaci SZZ 
neuvažuje.  

 
 

Prod. P. Kolman 
l) Podmínky pro přijímací řízení do doktorských studijních programů na MFF UK: kolegium 

souhlasilo s návrhem prod. P. Kolmana předložit Akademickému senátu MFF UK ke 
schválení podmínky analogické těm na letošní akademický rok, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/uchazec/prijriz-phd.htm  
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm 

Prod. P. Kolman připraví návrh pro senát tak, aby mohl být v předepsané lhůtě odeslán 
před schůzí naplánovanou na 5. 11. 2014. 
 

m) Podoba závěrečných studentských prací: po diskusi v kolegiu se úlohy vypracovat 
písemný návrh ujali děkan s proděkany M. Rokytou a M. Vlachem. T: do 5. 11. 2014. 
Podklady poskytne prod. P. Kolman. 

 
n) Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech (Směrnice děkana 

č. 7/2014) 
•   Kolegium jednalo o nové struktuře OR a RDSO. Členy OR jmenuje rektor UK na 

návrh děkana, po předchozím projednání ve VR fakulty. Struktura OR: oboroví 
garanti plus externisti v nutném počtu (1/3 z celkového počtu). Je úkolem každé 
sekce, aby navrhla děkanovi složení. Externím členem se rozumí pracovník, který 
není členem akademické obce fakulty. Obecně je žádoucí, aby OR nebyly přespříliš 
početné, kvůli jejich akceschopnosti. Až jmenuje p. rektor OR, mohou takto ustavené 
OR zřídit nové Rady doktorského studijního oboru. 
Z: sekční proděkani pošlou do 5. 11. 2014 na adresu KD návrh složení OR, 
kolegium návrhy prodiskutuje na schůzi 19. 11. 2014 a poté bude složení předloženo 
vědecké radě MFF UK na její zasedání 3. 12. 2014.  
Stalo se po KD: prod. M. Rokyta poslal definici pojmu „člen akademické obce“. 

•    Prod. M. Rokyta uvedl, že dvě RDSO v matematické sekci, a sice  4M5 a 4M7, 
ukončí svou existenci v roce 2015 v souvislosti s koncem akreditace příslušných 
doktorských oborů. Do té doby budou působit bez nových procedur ve stávajícím 
složení; ke dni 30. 9. 2015 budou příslušní doktorandi převedeni pod RDSO 4M9, 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/uchazec/prijriz-phd.htm
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm
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jejímž předsedou je prof. V. Beneš, a RDSO 4M5 a 4M7 ukončí svou činnost. KD 
vyslovilo s tímto řešením souhlas. 

 
•    Prod. F. Chmelík předložil k projednání další postup při ustavování komisí pro státní 

doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských prací. Dosud fungovaly tzv. komise K 
ustavené na základě Směrnice děkana č. 7/2010. Kolegium schválilo transformaci 
komisí K do jedné databáze – registru odborníků vyhovujících liteře 
vysokoškolského zákona, tj. odborníků schválených Vědeckou radou MFF UK. 
Profesoři a docenti jmenovaní v ČR mohou být členy výše uvedených komisí bez 
schválení VR (VŠ zákon).  

 
o) Elektronická evidence doktorských studijních plánů – prod. P. Kolman uvedl, že se řeší 

problémy.  
 

p) Příští týden se bude konat schůzka studijních proděkanů se studijními prorektory.  
 

Děkan 
q) V souvislosti s nabytím účinnosti Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální 

fakultě dne 1. října 2014 a Směrnice děkana č. 7/2014, Podrobnosti o organizaci studia 
v doktorských studijních programech, vydané 2. 10. 2014, je třeba zrušit Směrnici děkana 
č. 7/2010, Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, vydanou 27. 9. 2010.  
Stalo se po KD, viz: 

  http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz05.htm 
 

r) Stížnost firmy www.scio.cz, s.r.o., že neobdržela informace, o které žádala: prod. P. 
Kolman záležitost konzultoval s RUK (žádost SCIO o informace týkající se přijímacího 
řízení a výsledků testů obdrželo více fakult UK), připravil podrobnou odpověď. KD 
doporučilo vyčkat stanoviska od RUK. 
Stalo se po KD: Odpověď byla odeslána 10. 10. 2014. 
 

s) Studentská Beánie se koná ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v klubu Hany Bany na 
Vyšehradě. Děkan a prod. M. Rokyta budou v té době na konferenci v Srní. Na 
studentskou Beánii půjdou za vedení fakulty proděkani F. Chmelík a J. Trlifaj.   

 
t) Podnět na zahájení disciplinárního řízení (viz bod 2. s) zápisu z 24. 9. 2014): děkanova 

odpověď pisatelce byla odeslána, zatím zůstává bez odezvy.   
 

u) Proděkani F. Chmelík a O. Čepek informovali o problémech okolo návrhu individuální 
smlouvy mezi MFF UK v Praze a University of Birmingham. Návrh smlouvy předpokládá 
meziuniverzitní doktorské studium pod dvojím vedením (en cotutelle) vedoucí k udělení 
"joint degree". Právní odbor RUK napsal k textu smlouvy, která byla připravena podle 
anglického práva, připomínky, v českém jazyce a bez konkrétních návrhů modifikace 
formulací. Prod. F. Chmelík situaci řeší ve spolupráci s doktorandem a studijními 
odděleními obou institucí. 

 
v) Prod. O. Čepek tlumočil upozornění z kolegia informatické sekce, že někteří zahraniční 

studenti, aby se vyhnuli placení školného, hlásí se do doktorských studijních programů 
vyučovaných v češtině. Kolegium v této souvislosti připomnělo možnost zahraničních 
studentů přihlásit se do anglicky vyučovaných programů a po přijetí požádat o úlevu na 
školném. O žádostech rozhoduje děkan na základě doporučení studijních proděkanů a 
garanta studijního programu.    

 
w) Dne 27. 3. 2015 se bude v Ostravě konat 25. ročník mzn. matematické soutěže Vojtěcha 

Jarníka. Více na webu, viz: http://vjimc.osu.cz/ 
                            

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo návrh následující rozpočtové úpravy: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz05.htm
http://www.scio.cz/
http://vjimc.osu.cz/
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Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 

RUK sekce fyziky 94 110 neinvestice monografie 

RUK sekce informatiky 210 360 neinvestice monografie 

RUK sekce matematiky 91 340 neinvestice monografie 

RUK 700-01/PROVOZ 483 500 neinvestice školitelé - mzdy 

RUK 700-01/PROVOZ 135 830 neinvestice školitelé - pojištění 

RUK 207 – 01/Provoz 
(ÚFAL) 

319 000 neinvestice mezinárodní studijní programy - 
studijní program Informatics 

 
b) Ing. D. Lanková informovala sekční proděkany o další možnosti výměny neinvestičních 

prostředků za investiční (kapitálové).  Případný požadavek je nutno sdělit na RUK do 
17. 10. 2014. 

 
c) Ples: Spolek Matfyzák jako pořadatel fakultního plesu v roce 2015 (3. 3. 2015) požádal 

stejně jako v minulých letech fakultu o finanční příspěvek. MFF UK je spolupořadatelem 
akce, kolegium děkana schválilo příspěvek ve výši 100.000,- Kč.   
Stalo se po KD: Na základě informací spolku Matfyzák bude nutno ples přeložit na jiný 
termín (důvod je na straně paláce Žofín).   
 

d) Kolegium schválilo bezplatné používání učebny S8 pro zkoušky pěveckého sboru 
Sebranka, každé úterý od 19.20 do 21.50 hodin, a to do 28. 2. 2015. 

 
e) Kolegium schválilo bezplatný pronájem posluchárny S9 ve dnech 9. až 11. 6. 2015 pro 

uskutečnění workshopu SWIM 15 (jedná se o akci bez vstupních poplatků). 
 

f) Kancelář pro studenty se speciálními potřebami (RUK) si vyžádala stanovisko fakulty 
k oznámení jednoho studenta MFF UK. Pan V. P. pobýval v budově na Malostranském 
náměstí ve večerních hodinách, kdy neprobíhala výuka, na což byl upozorněn pracovníky 
recepce a úklidu; došlo k mírné názorové neshodě. Vyjádření MFF UK zpracuje tajemník. 

 
g) PřF UK zaslala návrh dohody o úhradě platby za děti tří našich zaměstnanců umístěných 

ve Fakultní školce „Rybička“.  Dohoda se týká úhrady pouze za měsíc červen 2014, 
kolegium již dříve schválilo, úhradu faktury zajistí tajemník. 

 
h) Kvestorka 2. 10. 2014 oznámila, že byla ukončena platnost kulatého razítka se stáním 

znakem 1. Lékařské fakulty UK v Praze s evidenčním číslem 5, vzhledem k tomu, že na 
uvedené fakultě došlo ke ztrátě.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Výsledek jednání komise pro interní projekty - tematický okruh I – Podpora pedagogické 

práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni 
předmětů/kurzů. Do soutěže se přihlásilo 6 projektů (po jednom z I a M, čtyři F). Komise 
ve složení (bez titulů) Kratochvíl, Lanková, Němeček, Skrbek, Svoboda, Trlifaj, Vlach 
shledala všechny jako užitečné a splňující zadání a rozhodla se financovat všechny. 
Výsledkem jednání ze dne 30. 9. 2014 byl návrh na úpravu (krácení) požadovaných 
prostředků, který byl zaslán na rektorát UK.  
K projektu podanému prod. P. Kolmanem a zaměřenému na výuku: KD vzalo na vědomí, 
že prostředky z projektu budou z velké části použity na učební texty a dále na případná 
motivační stipendia. Vyhodnocení přínosu projektu po jeho ukončení kolegiu předloží 
prod. P. Kolman.  
Technické/účetní záležitosti spojené s interními projekty probere prod. L. Skrbek 
s vedoucí HOSP.  

 
b) Budovy VD – podlaha kachlíková. (Asi 380 tis. Kč.) Se správou budov a dodavatelskou 

firmou byl dojednán harmonogram plánované úpravy podlahy a pokládky linolea na 
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chodbách v prvním poschodí budovy vývojových dílen v Troji. Akce proběhne ve třech 
etapách a bude třeba zajistit, aby vždy v pátek 31.10, 7. 11. a 14. 11. 2014 a následující 
víkend byla příslušná část chodby vyřazena z běžného provozu, kvůli provedení 
samonivelizačního stěrkování (tj. zajistit náhradní rozvrh výuky KJP, náhradní přístup po 
zadním schodišti a projednat vše také na pracovištích AÚUK, KFNT a VAKUUM Praha). 
Prod. L. Skrbek vše předběžně projednal, organizačně zajistí. Výuka bude přemístěna, 
nikoli zrušena. Kolegium schválilo.  

 
c) Projekty VaVpI: v rámci výběrového řízení na dodavatele staveb na Malostranském 

náměstí a v Troji byly jako firmy s nejnižší nabídkou vybrány Metrostav, a.s., a Auböck, 
s.r.o. Nyní běží 15denní zákonná lhůta pro případné podání námitek ostatních uchazečů. 
V případě, že námitky podány nebudou, lze po této lhůtě podepsat smlouvy. V rámci 
projektu „Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku“ je stanovena lhůta pro 
podání nabídek na 13. 10. 2014. U všech projektů VaVpI, které navrhuje MFF UK, není 
stále rozhodnuto o dofinancování 32 % výdajů ze státního rozpočtu nad již přislíbenou 
část 68 % z evropských zdrojů. Ministerstvo financí o dofinancování rozhodlo před třemi 
týdny, nyní se čeká na podpis náměstka pro vysoké školy. Některé fakulty již toto 
rozhodnutí z MŠMT obdržely.  

 
d) Příprava výběrového řízení na nákup investic - ICT: dva z jedenácti přístrojů přesahují 

cenu 20 mil. Kč, a proto musí být komise na otevírání obálek jmenována rektorem UK. 
Jmenovací dekrety jsou připraveny k podpisu na tento pátek, na dobu návratu p. rektora 
ze zahraničí. Kolegium vzalo na vědomí, i informace tajemníka ohledně složení komisí na 
otevírání obálek a na vyhodnocení řízení.  

 
e) Pořízení klimatizace do karlínské budovy: fakulta dosud neobdržela stanovisko Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, k němuž se odvolala firma s nejnižší podanou nabídkou, 
vyloučená z důvodu nedodržení podmínek v zadávací dokumentaci. Prod. M. Rokyta 
pošle tajemníkovi fakulty stanovisko kolegia matematické sekce po schůzi kolegia sekce 
dne 9. 10. 2014, a to jak případně připravit/zorganizovat instalaci klimatizace během 
semestru. Předběžně je názor takový, že v průběhu výuky by stavební práce příliš rušily, 
ale o víkendech a v průběhu zkouškového období by byly snesitelné.  

 
f) Pochozí terasa a spojovací točité schodiště v budově na MS: ani tyto stavební akce není 

možné letos stihnout. Prof. Z. Němeček se domnívá, že by se dalo vypsat alespoň 
výběrové řízení na dodavatele, s realizací stavby v roce 2015.   

 
g) Prod. L. Skrbek byl z RUK tázán, zda MFF UK letos využije investiční finance. 

Momentálně nelze zodpovědně sdělit.  
 

h) Pavilon Troja: firmy byly požádány, aby detailně vyložily své nabídky.   
 

Děkan 
i) Kampus Albertov: termín schůze Monitorovacího výboru se nakonec ustálil na 22. 10. 

2014, 14:00 hodin; děkan potvrdil svou účast. Podle prod. V. Baumruka by měl 
Monitorovací výběr rozhodnout situaci, kdy MFF UK zatím nemá svého zástupce v komisi 
pro hodnocení architektonického návrhu KA.  
Ustavení pětičlenné komise pro hodnocení nabídek na administraci architektonické 
soutěže je v režii RUK, KD souhlasilo.  

 
j) Na dotaz prod. M. Rokyty ohledně výběrového řízení na počítačové učebny odpověděl 

prof. Z. Němeček, že byly rozděleny na tři nezávislé položky; podle názoru RUK je 
výběrové řízení nutné. Za fakultu koordinuje přípravu prof. M. Tichý.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy: kolegium schválilo znění inzerátu. Proděkani M. Rokyta a V. Baumruk 
navrhnou děkanovi do konce října 2014 složení konkursních komisí.  
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Kolegium vzalo se souhlasem na vědomí žádost RNDr. M. Hojsíka, Ph.D., aby byl 

uvolněn z komise pro spolupráci s firmami.  
 
b) Soutěž Matfyz FEAT byla velmi úspěšná, úroveň experimentů realizovaných soutěžícími 

byla na mnohem vyšší než v loňském roce. Více viz:   
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-feat/ 
 

c) Mezinárodní meteorologický kongres (EMS/ECAC 2014) zahájil pan děkan 6. 10. 2014, 
jeho doprovodnou akci dne 7. 10. 2014 zahájil v děkanově zastoupení prod. V. Baumruk. 
Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-ems/ 

 
a) Prod. M. Vlach informoval o jednání a závěrech Ediční komise AS MFF UK. 

 
b) Podle neoficiálních informací bude opatření rektora UK týkající se jednotného grafického 

stylu včetně nového loga vydáno s účinností k 1. 1. 2015, nebo k 1. 2. 2015. 
 

c) Probíhají vzdělávací veletrhy, např. Gaudeamus v Nitře. Veletrh Gaudeamus v Brně: AS 
MFF UK žádné zástupce Studentské unii nenavrhl, věc nakonec vyřídili prod. M. Vlach a 
Mgr. C. Brom, Ph.D.  

 
d) Reforma MatfyzPress: kolegium probralo poslední verzi návrhu statutu nakladatelství a 

návrhu směrnice děkana, kterou bude upravena ediční činnost MFF UK v Praze. 
Předkladatel prod. M. Vlach promítl do návrhů připomínky od členů KD. Materiály 
připomínkoval také doc. M. Zelený a shledal je z hlediska fakultní ediční komise, jejímž je 
předsedou, v pořádku. Po diskusi kolegium tichým souhlasem oba návrhy schválilo, jejich 
definitivní podobu připraví k vydání prod. M. Vlach, a to s účinností pravděpodobně od 
1. ledna 2015. Po určité době (např. po 18 měsících) kolegium vyhodnotí dopad nových 
pravidel na činnost nakladatelství.  

 
e) Typografické logo Matfyz: prod. M. Vlach seznámil kolegium se třemi návrhy od tří firem, 

návrhy posoudí fakultní propagační komise dne 24. 10. 2014. 
 

f) Natáčení videa Rotunda sv. Václava je v přípravné fázi. Prod. M. Vlach chystá aplikaci na 
vyhlášení finanční sbírky, krátký film poslouží coby propagační dokument. KD 
s natáčením souhlasilo, stejně jako s tím, požádat pror. J. Royta, aby v dokumentu 
krátkým výkladem přiblížil historický význam rotundy. Z: prod. M. Vlach.   

 
g) Smlouva o převodu domény Matfyz je podepsaná a předaná ÚVT UK. Cena za převod 

byla po dohodě s majitelem domény stanovena na 1 Kč. 
 

h) Discovery Park v Čestlicích: prod. M. Vlach informoval o projektu Discovery Park Praha, 
Integrované návštěvnické a popularizační centrum v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 až 2020; prezentaci studie proveditelnosti z 26. 9. 2014 
zaslal celému kolegiu elektronicky. Probíhají jednání potenciálních partnerů projektu 
(osloveny byly - kromě jiných - ČVUT, VŠCHT a UK), naposledy dne 3. 10. 2014 schůzka 
mezi vedením Aquaparku Čestlice a ČVUT. Kvestorka UK svolala schůzku s PRoděkany 
MFF UK, 1. LF UK a PřF UK, aby věc prodiskutovala, než ji předloží kolegiu rektora UK. 
Podle názoru prod. M. Vlacha je myšlenka projektu silná a nosná, zato obsahová náplň, 
finanční požadavky a vztahy mezi zúčastněnými subjekty velmi matné. KD MFF UK 
doporučilo připojit se k projektu jen tehdy, budou-li vytvořeny reálné předpoklady pro 
kvalitní propagaci vědy. Prod. V. Baumruk zmínil námět, který zazněl na včerejší schůzce 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-feat/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-ems/
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Pracovní skupiny Kampusu Albertov, totiž vytvořit ve vstupním foyeru KA variabilní 
expozici k propagaci vědy.  

 
i) Zpráva z konference EUPRIO (setkání PR zástupců evropských zhruba 250 univerzity, 

v Innsbrucku, z MFF UK se zúčastnily dr. K. Šolcová a Bc. K. Linhardtová): rozeslána 
kolegiu písemně. 

 
j) Námět na Setkání u kulatého stolu UK: koncem listopadu 2014 má v USA premiéru film 

The Imitation Game, který je věnován osudům jednoho z otců moderní informatiky Alana 
Turinga. Česká premiéra filmu je plánována na konec ledna 2015. V hlavních rolích se 
objeví populární angličtí herci Benedict Cumberbatch a Keira Knightley. MFF UK plánuje 
představit koncem ledna 2015 společnou expozici s FF UK na festivalu PragoFFest 2015 
s tímto tematickým zaměřením. Prod. M. Vlach připraví podklady pro děkanův dopis pror. 
P. Kovářovi, aby tématem debaty únorového Kulatého stolu byla právě osobnost Alana 
Turinga.  

 
k) Schůzky absolventského spolku UK se za MFF UK zúčastnila dr. K. Šolcová. MFF UK 

pracuje na zřízení vlastního spolku Alumni.  
 

l) V Pracovní skupině pro Fakultní školy MFF UK vznikl dotaz/námět, zda by šlo zvýhodnit 
studenty z Fakultních škol, kteří se budou ucházet o přijetí na MFF UK, tím, že by jim byl 
prominut poplatek spojený s přihláškou. Kolegium nedoporučilo.  

 
m) Týden vědy a techniky – slavnostní zahájení bude ve čtvrtek 30. října 2014 v 10:00 hodin 

v AV ČR (Národní tř.). Pozvánka předána na OMK.  
 

n) Projekt Fakulta roku: MFF UK byla i letos vybídnuta k účasti, jde již o čtvrtý ročník.  
Stalo se po KD: prod. M. Vlach účast doporučil a vydal pokyn OMK, aby aktualizovalo 
žádané údaje o fakultě. Žebříčky z posledních ročníků:  

http://fakultaroku.cz/zebricky  
 

o) Výstavba tříosého nízkoenergetického spektrometru neutronů poslední generace – 
ThALES v Grenoblu (ILL) se blíží ke svému dokončení. Prod. M. Vlach informoval 
o námětu prof. V. Sechovského, DrSc., osadit tuto významnou infrastrukturu pamětní 
tabulkou s logem Univerzity Karlovy. KD souhlasilo. Prod. M. Vlach připraví děkanovi text 
žádosti, aby pan rektor svolil k jednorázovému použití loga UK v intencích 
připravovaného univerzitního jednotného grafického stylu.  

 
p) Operační program Praha Adaptabilita – námět projektu zaměřeného na pomoc 

nezaměstnaným občanům a obětem domácího násilí (viz bod 6. j) zápisu z 10. 9. 2014): 
KD vzalo na vědomí sdělení prod. M. Vlacha, že s ohledem na nedostatek času 
potřebného ke zpracování kvalitního návrhu a po konzultaci s Úřadem práce věc opustil. 
Pokusí se ji nahradit projektem obsahujícím jednodušší variantu finanční gramotnosti 
a matematické výuky, který bude zacílený více na spolupráci se středními školami, a tedy 
na potenciální studenty MFF UK, a který spadá pod jiný dotační program pražského 
magistrátu. Termín pro podání vyprší koncem října t. r. Prod. M. Vlach bude o výsledku 
svého snažení kolegium včas informovat. 

 
q) Setkání firem 5. 11. 2014: program začíná v 9:30, zahájí jej děkan fakulty, odpoledne 

proběhnou přednášky. Pozvání přijal ředitel CPPT. 
 

r)  Prod. O. Čepek se zúčastní jednání univerzitní Rady pro komercializaci svolané na 
3. 11. 2014. 
 

s) Schůze kolegia děkana plánovaná na 5. 11. 2014 se v důsledku setkání s firmami 
nebude konat. Pokud by se ukázala jako nutná kvůli vyřešení urgentních záležitostí, 
uskutečnila by se 5. 11. 2014 od 9:00 hodin v pracovně prod. O. Čepka. Téhož dne 
odpoledne zasedá VR MFF UK.  

 

http://fakultaroku.cz/zebricky
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t) Jeden z adoptérů koncertního křídla umístěného v refektáři na MS si pronajme na dvě 
hodiny refektář na svůj klavírní koncert dne 19. 12. 2014, za cenu, která pro adoptéry činí 
5000,- Kč. MFF UK pronajímá jen prostor, ostatní služby a náklady jdou na vrub nájemce. 
Musí být smluvně podchyceno.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan se zúčastnil schůze RKR dne 1. 10. 2014. RKR vzalo na vědomí informace 
přednesené panem rektorem.  

 
b) Dlouhodobý záměr UK 2016-2020, termín na odeslání na RUK: 17. 10. 2014.  
 
c) Kolegium dostalo návrh ADZ UK na rok 2015, jak byl předložen na schůzi RKR 1. 10. 

2014.  
 

d) AS MFF 1. 10. 2014 schválil všechny návrhy, včetně předpisu o stipendiích.  
Termíny plánovaných schůzí senátu jsou následující (shodují se daty zasedání VR MFF 
UK): 5. 11. 2014, 3. 12. 2014, 7. 1. 2015. To znamená, že podklady pro jednání je třeba 
senátu poslat nejpozději 27. 10. 2014, 24. 11. 2014, 29. 12. 2014.  

 
e) Prod. M. Vlach bude d 6. do 14. 12. 2014 mimo ČR (pracovní cesta do SRN).  

 
 
 
Zasedání skončilo v 15:31 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 
 


