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Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 22. října 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, L. 
Skrbek, J. Trlifaj 
V. Baumruk 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) ERCEA debit note na vrácení neuznaných nákladů projektu CCOSA (řešitel doc. D. Kráľ): 

podklad pro uskutečnění platby v určeném termínu, tzn. do 10. 11. 2014, zajistí prod. O. 
Čepek.  

 
b) Vedoucí OVZS upozornila cestou sekčních proděkanů a vedoucích odborných pracovišť, 

aby při plánovaných nákupech komponent přístrojů, zařízení a drobného majetku 
podléhajícího evidenci a inventarizaci pamatovali na toto: V případě doktorandů, jejichž 
školicím pracovištěm jsou např. ústavy AV ČR, a navíc majících externího školitele, jsou 
z prostředků GA UK vlastně vybavována externí pracoviště.  

 
c) Rada GAUK dne 17. 10. 2014 kladně projednala návrh MFF UK, aby se místo prof. J. 

Trlifaje stal členem sekce přírodní vědy – matematika doc. Z. Šír. Změna nastane k 1. 11. 
2014.  
 

d) Paralelně se uskutečnila první kola semináře pro zájemce o granty GAUK z řad studentů 
matematiky, informatiky a fyziky, pořádaného SIAM Chapter Prague na MFF UK. 
Semináře pro studenty matematiky se zúčastnil prod. J. Trlifaj. 

 
e) Systém Habilion: RUK postupně zpřístupňuje nové sestavy „stanovisko komise“ 

odpovídající svou strukturou Opatřením rektora č. 9/2014 a č. 17/2014. Předsedové 
komisí, oponenti i administrátoři se neustále potýkají s nefunkčností a kolabováním 
systému, jeho změnami „za pochodu“, které jsou provázeny ztrátami dat, ztrátami 
přístupových údajů apod. Pro zahraniční členy komise či zahraniční oponenty je systém 
momentálně nepoužitelný. Prod. J. Trlifaj bude o tomto neuspokojivém stavu jednat 
s ÚVT UK. 

 
f) Studentka z Kansas State University mající zájem o studium na MFF UK v Praze: prod. 

F. Chmelík, na podkladě posouzení od matematické sekce, sdělí studentce doporučení, 
aby si zvolila předměty vhodnější pro její dosavadní matematické vzdělání; předměty, 
které si vybrala, jsou totiž z pokročilejších partií studia a pravděpodobně by pro ni byly 
zatím obtížné.     

 
g) Hostující profesoři UK: fakultní vědeckou radou schválené návrhy na hostující profesory 

byly postoupeny rektorátu UK k dalšímu řízení, se všemi univerzitou vyžadovanými 
dokumenty a formuláři.  

 
h) Na děkanátu se uskuteční dne 24. 10. 2014 schůzka zástupce informatické sekce 

s vedoucími HOSP a OVZS, týkající se odvádění režie ze zahraničních grantů podle 
Směrnice děkana č. 1/2014 a postupu uvedeného v zápisu z KD z 12. 3. 2014. Prod. O. 
Čepek kolegiu připomněl důvody pro dohodu v kolegiu děkana, která se pak odrazila ve 
zmíněném děkanově výnosu.  

 
i) MŠMT rozeslalo organizacím sdělení ohledně vrácení nespotřebovaných prostředků za 

rok 2014. Uvádí: Za účelem hladkého zpracování finančního vypořádání vztahů se 
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státním rozpočtem a zajištění maximálního využití prostředků kapitoly 333 MŠMT si Vám 
dovoluji připomenout povinnost analyzovat využití dotací poskytnutých veřejným vysokým 
školám z rozpočtu vysokých škol a z rozpočtu na výzkum a vývoj v případě zjištění, že 
příjemce dotace nevyčerpá do konce kalendářního roku přidělené prostředky (resp. jejích 
významnou část), zajistit jejich vrácení zpět na výdajový účet, aby mohly být využity k 
financování ve stávajícím roce, případně se staly součástí nároků z nespotřebovaných 
výdajů a byly použity k financování v roce následujícím. Podle bodu 6 přílohy k 
příslušnému Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 
2014 je stanoven termín vrácení do 30. listopadu 2014. 
Finanční prostředky vrácené po ukončení kalendářního roku v rámci finančního 
vypořádání musí být v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. odvedeny na vypořádací účet 
Ministerstva financí a ministerstvo je již nemůže žádným způsobem využít. 

 
j) Post-doc: univerzitní komise měla původně zasedat 15. 10. 2014, termín byl ale odsunut. 

Zájemce o místo u prof. J. Krajíčka už nevyčkal, takže za MFF UK zůstali ve hře dva 
kandidáti.  
Stalo se po KD: Oba navržení zájemci 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) uspěli, tzn. jejich post-doc místa na MFF UK budou v roce 2015 - s možností 
prodloužení o rok - kofinancována univerzitou podle pravidel soutěže.  
 

k) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o stavu žádosti dr. Jana Langa o habilitaci 
na MFF UK. Uchazeč momentálně působí na University of Ohio v USA. MFF UK 
požádala amerického zaměstnavatele o vyjádření k jeho  pedagogické činnosti, a protože 
je zatím neobdržela, bude jeho zaslání urgovat. 

 
l) KREDO: dotazník k vlastnímu hodnocení vědy byl odeslán pror. J. Konvalinkovi na RUK. 

Vyplněný dotazník je rovněž na uzavřeném úložišti dat kolegia děkana.  
 

m) Stalo se po KD: Vedoucí OVZS e-mailem informovala děkana, proděkana pro vědu a 
sekční proděkany, že 23. 10. 2014 byla na: 

http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/ 
zveřejněna výzva k podávání nominací na členy hodnoticích panelů GA ČR pro další 
funkční období, s počátkem od 1. 4. 2015. Vzhledem ke změnám, ke kterým mohlo dojít 
od poslední výzvy, GA ČR nemůže akceptovat dříve podané nominace. Nominace se 
tudíž týká i těch členek/členů panelů, kteří mají zájem pokračovat v druhém funkčním 
období. 
Nominace je třeba Grantové agentuře ČR odeslat nejpozději do 5. prosince 2014, interní 
termín pro zaslání návrhů v elektronické podobě na OVZS je 28. 11. 2014.  
Seznam všech členů všech hodnoticích panelů je k dispozici na webu, viz: 

http://www.gacr.cz/poradni-organy/panely/ 
 

Děkan 
n) Na slavnostním zasedání akademické obce UK dne 20. října 2104, kdy byl předán čestný 

doktorát lékařských věd prof. Yosefu Gruenbaumovi, Ph.D., z Hebrew University of 
Jerusalem, děkana zastoupil prod. J. Trlifaj. 

 
o) Cena Siemens: RUK znovu vybízel k podání návrhů, termín byl ale příliš krátký, a proto 

kolegium nedoporučilo kvapně zpracovávat nějaký podklad. 
 

p) Prod. M. Vlach uvedl, že výzkumný grant vypsaný firmou Preciosa byl úspěšně završen.  
Firma má zájem spolupracovat s  dr. Ivetou Hnětynkovou a Mgr. Marií Kubínovou i 
nadále.  
Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta v souvislosti s odbornou prací dr. I. Hnětynkové 
informoval, že jmenovaná kolegyně obdržela ocenění Visegrad Group Academies Young 
Reseacher Award 2014 za Aplikovanou matematiku. Cenu udělují předsedové Akademií 
věd ČR, SR, Polska a Maďarska.  

 
 

http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/
http://www.gacr.cz/poradni-organy/panely/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Memorandum o spolupráci mezi MFF UK a Nadací Depositum Bonum: podepsání 

memoranda navrhl doc. L. Dvořák. Spolupráce se týká pedagogické praxe posluchačů 
prvního ročníku učitelství navazujícího magisterského studia (ev. posledního ročníku 
bakalářského studia) oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání. KD vzalo se souhlasem na 
vědomí, že děkan memorandum podepíše.   

 
b) Albeř 2015: kolegium schválilo navržený termín, tj. časový interval od 30. 8. do 8. 9. 

2015.  
 

c) Promoce v Karolinu 
i) Promocí absolventů doktorského studia ve čtvrtek 27. 11. 2014 (9:00; 10:30) se 

zúčastní osobně děkan.  
ii) Promoce absolventů rigorózního řízení (společná pro MFF, PřF a PedF UK) v úterý 

2. 12. 2014 ve 13:30 hodin se zúčastní osobně děkan.  
iii) Promoce absolventů magisterského studia ve čtvrtek 11. 12. 2014 (9:00; 10:30; 

12:00): děkana zastoupí prod. O. Čepek.  
 

d) Veletrh Gaudeamus v Nitře: kolegium vzalo na vědomí stručnou zprávu prod. F. 
Chmelíka o účasti delegace z MFF UK. Průběh byl důstojný a úspěšný, veletrh hojně 
navštívený (odhadem 6500 lidí za 2 dny), zájem o stánek MFF UK velmi slušný, často ho 
projevovali studenti, kteří už jsou pro studium na MFF UK v Praze rozhodnuti. Prod. M. 
Vlach poděkoval prod. F. Chmelíkovi za to, že si našel čas a do Nitry jel, prod. F. Chmelík 
na oplátku poděkoval za dobrou přípravu akce ze strany propagačního oddělení fakulty.   

 
e) Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově se konal dne 11. 10. 2014. Za MFF 

UK se zúčastnil RNDr. J. Kašpar, CSc. Akci hodnotil jako úspěšnou, přestože její termín 
nepovažuje za ideální: probíhala v době, kdy většina zájemců o CŽV je už zapsaná. 
Prod. M. Vlach na to upozorní RUK. Podotkl, že RUK vydal brožuru o kursech CŽV, 
avšak kursy pořádané fakultou v ní uvedeny nejsou. Příčiny zjistí (podkladem pro brožuru 
jsou data v SIS?).   

 
f) KREDO 

i) Kolegium probralo vybrané body z dotazníku vztahujícího se k boloňskému 
procesu. Prod. F. Chmelík názory kolegia promítne do odpovědí do dotazníku.  
Děkan připomněl, že jedním z úkolů, které si předsevzalo toto vedení fakulty, byla 
výuka v anglickém jazyce. Rád by prodiskutoval, co se dosud podařilo a jaké jsou 
perspektivy.  

ii) U-Multirank – obor informatika: prod. O. Čepek dokončil první fázi zpracování 
dotazníku a nyní se zabývá připomínkami k němu. S výjimkou jedné, která 
vyžaduje spolupráci vedoucí HOSP, se mu všechny podařilo vyřídit.   

iii) Personalistika: nové smlouvy platné od 1. 11. 2014 pošle MŠMT. 
iv) Prod. M. Vlach uvedl, že odeslal vyplněný dotazník týkající se ALUMNI. 
 

Prod. P. Kolman 
g) Akreditace 

i) Prod. P. Kolman poslal kolegiu přehled oborů, jejichž akreditace na MFF UK 
skončí v roce 2015. MFF UK má současně akreditovány obory stejného nebo 
podobného názvu na delší období, takže bude žádat o prodloužení akreditace na 
dostudování pro ty studenty, kteří v uvedených oborech již studují. Výjimkou jsou 
tři obory doktorského studia: Finanční a pojistná matematika, Ekonometrie a 
operační výzkum, Econometrics and Operational Research. Po vypršení platnosti 
akreditace těchto oborů budou jejich studenti převedeni na obor Pravděpodobnost 
a statistika, ekonometrie a finanční matematika. Není tedy třeba žádat 
o prodloužení akreditace na dostudování.  

ii) S ohledem na připravované změny zákona o VŠ prod. P. Kolman dále navrhl 
předložit Akreditační komisi zároveň i žádost o prodloužení akreditace na 
dostudování u tří oborů bakalářského studia s platností akreditace do roku 2016, 
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a to oborů Obecná fyzika, Obecná matematika, Obecná informatika. Kolegium 
návrh schválilo.  
 

iii) Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Bioinformatika, podaná 
společně PřF UK a MFF UK, byla podle sdělení pror. S. Štecha projednána 
Kolegiem rektora UK dne 1. 10. 2014 a postoupena k dalšímu řízení na MŠMT. 

 
iv) Stalo se po KD: MŠMT vydalo dne 9. 10. 2014 rozhodnutí o udělení, prodloužení 

platnosti a rozšíření akreditace navazujících magisterských studijních programů na 
MFF UK (čj. MŠMT-35612/2014). Současně rektor UK pověřil oborové garanty pro 
studijní obory, jak o to MFF UK v rámci žádosti o akreditaci požádala.  

 
h) Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy na ak. rok 2015/2016: prod. 

P. Kolman zmínil jednu změnu oproti podmínkám z loňského roku. Kolegium vzalo se 
souhlasem na vědomí a doporučilo návrh předložit ke schválení AS MFF UK.  
Stalo se po KD: AS MFF podmínky schválil dne 5. 11. 2014.  

 
i) Přechod na elektronickou evidenci doktorského studia: porady, svolané na RUK, se 

zúčastnil prod. P. Kolman. Za RUK byla přítomna Bc. E. Šilerová. Prod. P. Kolman 
očekává do konce týdne právní stanovisko RUK k Pravidlům pro organizaci doktorského 
studia na MFF UK, konkrétně k postavení RDSO.  
Stalo se po KD: Prod. P. Kolman požádal pror. J. Royta o schůzku, na které by bylo 
možné stanovisko RUK osobně prodiskutovat. Jednání se uskuteční 14. 11. 2014 od 9:00 
hodin, za MFF UK se zúčastní děkan a oba studijní proděkani. 

 
j) Uskutečnila se schůzka s prorektory S. Štechem a M. Králíčkovou, jednání krátce 

pozdravil pan rektor. Připravuje se webový portál Study in Prague. Vedení UK uvažuje 
o zavedení možnosti „klouzavého“ začátku doktorského studia. Pror. S. Štech zmínil 
některé dopady novely vysokoškolského zákona, bude-li schválena (mj. bude třeba 
vytvořit systém hodnocení vzdělávací činnosti/systému).  

 
k) Schůzka proděkanů přírodovědně zaměřených fakult s prof. Stuchlíkovou z Akreditační 

komise je zorganizovaná na 10. 11. 2014 na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích. Jednání se týká akreditace učitelských oborů, za MFF UK se ho zúčastní 
prod. P. Kolman.   

 
Děkan 
l) Studentská anketa 

i) Vyhodnocení dopadu studentské ankety za LS 2013/2014: děkan se plánuje sejít 
se sekčními proděkany a s garanty studijních programů.  
Stalo se po KD, přesněji dne 4. 11. 2014, 8:30.   

ii) Prod. L. Skrbek navrhl zmenšit formát papírových dotazníků, protože by to ušetřilo 
materiál. Kvůli zpracování to bohužel nelze, vznikly by potíže při skenování.  

iii) Prod. M. Rokyta znovu navrhl vyjmout některé předměty (semináře) z hodnocení 
papírovou anketou. Pošle seznam takových předmětů prod. F. Chmelíkovi a ten ho 
předá kolegům zodpovědným za tisk anketních lístků. Obecně je to ale bod do 
diskuse o oběhu dokumentů, viz níže.  

iv) Prod. M. Rokyta nabídl poslat děkanovi pro informaci seznam pracovníků 
matematické sekce, které odměnil v souvislosti s jejich výsledky v anketě.  

     Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta učinil, jak slíbil.  
v) Oběh dokumentů. Výsledky ankety jsou zveřejňovány dvěma cestami: zveřejněním 

na webu (dosud cestou SKAS) a prostřednictvím sekčních proděkanů. Elektronické 
hodnocení probíhá hladce. Modul pro elektronické zveřejnění výsledků listinného 
(číselného) hodnocení výuky v SIS je již k dispozici a probíhá ověřování správnosti 
jeho funkce. 
Ke zveřejnění slovního hodnocení výuky a vyučujících dává konečný souhlas 
děkan fakulty, za zveřejnění zodpovídá proděkan pro studijní záležitosti, jako 
poradní orgán byla ustavena Komise pro studentskou anketu. Děkan předložil 
k úvaze, zda nezveřejňovat plnou verzi výsledků ankety. Věc by se tím technicky 
zjednodušila, sekční proděkani by se včas dověděli webový odkaz. Kolegium 
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nemělo jednotný názor. Prod. F. Chmelík záležitost předloží Komisi pro 
studentskou anketu. 
Stalo se po kolegiu: Výsledky listinného hodnocení výuky za LS 2013/2014 byly 
zveřejněny v SIS. Odskok je ze stránky  

 https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?do=vysledky&skr=2013 
          Probíhá příprava na zveřejnění předchozích listinných anket. 
 
vi) Stalo se po KD: Pror. S. Štech požádal o poskytnutí informační „Zprávy o průběhu 

hodnocení výuky studenty na fakultě za akademický rok 2013/2014“, a do do 21. 
11. 2014.  

 
m) Podnět k zahájení disciplinárního řízení (viz bod 2. s) zápisu z 24. 9. 2014 bod 2. t) 

zápisu z 8. 10. 2014): děkanův dopis byl pisatelce odeslán do vlastních rukou na adresu, 
kterou ve svém podání uvedla. Zásilka byla Českou poštou vrácena zpět jako 
nevyzvednutá. V důsledku toho má děkan důvod hledět na pisatelku jako na anonymní 
osobu, a tudíž s ní už nejednat.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Hospodářské oddělení zpracovalo závěrku hospodaření fakulty za 1. až 3. čtvrtletí 2014. 

Materiály budou postoupeny ekonomické komisi AS MFF UK, aby je probrala před 
schválením v AS.  
Stalo se po KD: návrh závěrky poslal tajemník 23. 10. 2014 jak ekonomické komisi, tak 
na vědomí kolegiu. Schůzka s ekonomickou komisí je dohodnuta na 30. 10. 2014.  
 

b) Druhé výběrové řízení pro rok 2014 na rozvojové projekty z Fondu rozvoje CESNET: 
tajemník poslal kolegiu informaci o otevření VŘ, jak ji obdržel od ředitele ÚVT UK M. 
Urxe. 

 
c) Natáčení přednášek v zimním semestru organizačně zajišťuje doc. Z. Lustigová, 

zpracování smluv s firmami Filmark a Edufor zabezpečuje tajemník.  
 

d) Cestovní pojištění: pracoviště budou vyzvána, aby předložila seznam zaměstnanců 
požadujících roční karty k cestovnímu pojištění na rok 2015, a to nejpozději do pátku dne 
21. 11. 2014. Bližší informace jsou obsaženy ve Směrnici tajemníka č. 1/2013, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1301.htm 
 

e) Zapůjčení refektáře: 
i)   Katedra numerické matematiky MFF UK pořádá ve dnech 5. a 6. 6. 2015 

mezinárodní workshop EFEF; akce bez konferenčních poplatků, kolegium schválilo 
bezplatné zapůjčení. 

ii)   Informatický ústav UK a Katedra aplikované matematiky pořádají dne 18. 11. 
2014své 92. matematické kolokvium. Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení. 

 
f) Pronajímání poslucháren: tajemník prověří způsob zapůjčování/pronájem poslucháren a 

učeben mimofakultním subjektům a podá o výsledku informaci na příští schůzi kolegia 
děkana.   

 
g) Tajemník a správkyně malostranské budovy pí M. Zimová nadále řeší stížnost studenta 

V. P. (navazuje na bod 3. f) zápisu KD z 8. 10. 2014). Student bude na doporučení RUK 
pozván k osobnímu jednání na MFF UK. Pokud to nepovede k uspokojivému ukončení 
záležitosti, postoupí tajemník stížnost příslušné komisi rektora UK.   

 
h) Smlouvy uzavírané fakultou se zahraničními subjekty, sepsané v cizím jazyce (převážně 

anglickém, koncipované podle jiného než českého práva a týkají se aktivit jednotlivých 
pracovišť (sekcí), budou vedením fakulty schváleny pod podmínkou, že vedoucí 

https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?do=vysledky&skr=2013
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1301.htm
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pracoviště potvrdí, že všechny případné budoucí závazky sankčního charakteru plynoucí 
ze smlouvy uhradí pracoviště. 

 
i) Prod. M. Vlach dal k úvaze navrhnout při vhodné příležitosti vedení UK, aby byl zvýšen 

finanční limit darovacích smluv, které smí uzavírat děkan fakulty. Zatím platí, že dary nad 
100 tis. Kč musí podepisovat rektor UK. 

 
 
j) Přečerpané granty a projekty roku 2014 (nevztahuje se na rozvojové projekty účtované 

na středisko 900): hospodářské oddělení všechny záporné položky převede na vrub 
pracovišť bez podkladů řešitelů. Sekční proděkani dostanou přehled položek k úpravám 
rozpočtů pracovišť následujícího roku. Jedná se tedy o stejný postup jako v minulém 
roce. 

 
k) Prod. O. Čepek tlumočil přání kolegia informatické sekce, aby konečné vyúčtování 

cestovních příkazů umožňovalo účtovateli vidět účetní úpravy ze strany HOSP podle 
položek na ubytování, na diety; nejlépe formou notifikace v rámci SIS. Možnosti prověří 
tajemník fakulty.  

 
l) Prod. O. Čepek tlumočil přání informatické sekce, aby se školení řidičů konalo častěji než 

dosud a mezi místa konání byla zahrnuta také budova na Malostranském nám. Podnět 
zváží tajemník.   
 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Probíhá výběrové řízení u všech projektů VaVpI, průběžná jednání probíhají s vedením 

UK, MF a MŠMT. Pan rektor podepsal jmenování komisí pro výběrová řízení na dva 
z jedenácti přístrojů přes 20 mil. Kč, výběrové řízení na všechny přístroje (11) proběhne 
v pátek 24. 10. na Karlově. Byla též projednána personální náhrada za kolegyni T. 
Houskovou; její povinnosti převezme kolega Ondřej Prančl, který má s touto prací 
zkušenosti přímo z MŠMT.  

 
b) Pavilon v Troji - výběrové řízení na projekt pokračuje, na zasedání komise dne 15. 10. 

2014 byly prodiskutovány nabídky (celkem 15).  K nejnižší nabídce firmy Technico Opava 
byl vyžádán ještě doplňující rozklad. Pokud budou dotazy uspokojivě vysvětleny, zřejmě 
bude s firmou uzavřena smlouva. Smlouva by měla odrážet praktické požadavky vzešlé 
ze schůzky o serverovně v Troji (účastníci - bez titulů: Z. Němeček, P. Kaňkovský, L. 
Urban, L. Skrbek), jak je formuloval P. Kaňkovský. S kol. Kaňkovským se do budoucna 
počítá jako s vedoucím serverovny.  

 
c) Dne 21. 10. 2014 byla doručena dokumentace na přístroje (MŠMT) – učebna pro sekci M 

a další, celkem 7 projektů, má na starosti doc. P. Svoboda. Firma Orgamet připravuje 
dokumenty k rozeslání. 

 
d) Inovační vouchery v Praze - Výzva 2014: KD - na základě informací Centra pro přenos 

poznatků a technologií RUK - schválilo účast MFF UK, jmenovalo prod. L. Skrbka 
kontaktní osobou a pověřilo jej zpracováním příslušné administrativy. Na definitivním 
znění nabídky se bude podílet prod. M. Vlach.  

 
e) Pořízení klimatizace do karlínské budovy: ÚOHS vydal rozhodnutí, v němž zamítl 

odvolání firmy s nejnižší podanou nabídkou proti vyloučení z důvodu nedodržení 
podmínek v zadávací dokumentaci.  Může být uzavřena smlouva s dodavatelem. 
Optimální harmonogram stavebních prací byl projednán za přítomnosti projektanta, 
vedoucího správy budov Ing. M. Nováka a proděkanů M. Rokyty a L. Skrbka na schůzce 
v Karlíně dne 13. 10. 2014 tak, aby byla ještě letos proinvestována potřebná část 
investičních prostředků projektu. Přitom se předpokládá, že (i) práce budou prováděny 
pouze vně budovy (malý dvorek - osazení klimatizačních jednotek) a v suterénu budovy, 
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(ii) práce budou prováděny pouze mimo běžnou pracovní dobu, ideálně např. ve 
všedních dnech po 17. hodině a o víkendech a (iii) po vykonání prací vně budovy 
a v suterénu budou práce zastaveny a pokračovat budou až po 1. 7. 2015 tak, aby 
klimatizace byla dokončena k 31. 8. 2015. 
 

f) Na schůzce sub e) byla též projednána strategie stavebních úprav v suterénu kvůli 
odstranění vlhkosti a zejména potřebě kanceláří pro doktorandy. Protože navrhované 
řešení ovlivňuje potřeby výuky Katedry tělesné výchovy (sklad ping-pongových stolů), 
jednal prod. M. Rokyta s vedoucím KTV Mgr. T. Jarošem; ten navržené řešení přijal. 
Prod. M. Rokyta zorganizuje ještě jednu schůzku s vedoucím KTV a vedoucím SB, již 
bez přítomnosti prod. L. Skrbka. Realizaci stavebních úprav ale, zdá se, nic už nestojí 
v cestě.   
Stalo se po KD: Stavební práce v suterénu byly úspěšně zahájeny a budou v dohledné 
době dokončeny. 

 
g) Na základě schválení KD proběhnou ve třech etapách plánované úpravy podlahy a 

pokládky linolea na chodbách v prvním poschodí budovy vývojových dílen v Troji.  Je 
zajištěno, aby chod pracovišť AÚUK, KFNT, KJP a VAKUUM Praha byl narušen jen 
minimálně. Výuka bude probíhat v náhradních prostorech.  

 
h) Rozpočet Správy budov dovoluje zahájit opravu vnějších přístupových schodišť (je 

potřeba zesílit částečně zkorodované ocelové konstrukce) a opravu výtahů v Troji. 
 

i) Projekt Zlepšení parametrů konfigurace NMR spektrometru, který v rámci OPPK podal 
doc. J. Lang, z kategorie náhradníků do kategorie financovatelných. K podpisu je 
připravena smlouva s Magistrátem hl. m. Prahy. 
Stalo se po KD: Smlouva byla uzavřena.   

 
j) Děkan se zmínil o prohlídce prostor uvolněných v koleji Petrská – pracovníci 

matematické sekce je neshledali jako vhodné a žádoucí pro badatelskou činnost, ale 
možná by nemovitost šlo využít pro hostinské místnosti (ve smyslu ubytoven); je 
předmětem úvah univerzitní komise.  

 
k) Prod. L. Skrbek informoval o zvyšujícím se tlaku na prostory ve fyzikální sekci, kde se 

nedostává dostatek místa pro výzkumné experimenty a na umístění nových náročných 
aparatur. Prohlídka poslucháren T4 – T11 ukázala, že některé z nich by bylo možné 
upravit na laboratoře. Místnosti jsou zřídka rozvrhované pro výuku a navíc vzniknou nové 
učebny v trojském pavilonu. Kolegium dalo prod. L. Skrbkovi volnou ruku k jednání.   

 
l) Prod. P. Čepek připomněl stavbu tzv. pochozí terasy v malostranské budově a položil 

dotaz, zda nevypsat ještě na podzim 2014 výběrové řízení, když realizace je 
naplánovaná na rok 2015; stavbu bude financovat informatická sekce ze svého rozpočtu. 
Bylo konstatováno, že v současné době měly a mají prioritu projekty VaVpI. Prod. L. 
Skrbek plánuje osobně si prohlédnout malostranskou budovu, za účasti vedoucího SB a 
projektanta. Probere při této příležitosti i stavbu terasy.  

 
Děkan 
m) Schůze Monitorovacího výboru Kampusu Albertov: podklady, které děkan dostal pro 

jednání svolané na 22. 10. 2014, dostalo pro informaci celé kolegium.  
 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy): inzerát byl zveřejněn 
v Lidových novinách dne 21. 10. 2014. Děkan již jmenoval komisi pro obsazení míst ve 
fyzikální sekci.  
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Přišlo potvrzení z Úřadu pro patentové vlastnictví, že po téměř roce dorazilo oficiální 

potvrzení o zaregistrování slovních spojení „Odvaž se myslet“, „Matfyz“ a „iMatfyz“. Doba 
registrace je na 10 let.   

 
b) Děkan zahájí DOD 26. listopadu 2014 v Národním domě na Vinohradech. 
 
c) Probíhá Týden vědy a techniky, viz: 

http://www.tydenvedy.cz/ 
Ačkoli se na něm podílejí pracovníci MFF UK (např. dr. V. Žák a doc. S. Daniš), není 
v oficiálních propagačních materiálech o fakultě ani zmínečka. Prod. M. Vlach na to 
upozorní příslušné oddělení RUK.  

 
d) Partnerský program: Slavnostní setkání s firmami se uskuteční 5. 11. 2014 v Refektáři, 

zahájí děkan, v 10:30.  
Stalo se po KD: viz 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-df/ 

 
e) KREDO – doplňkový úkol č. III Komunikace s absolventy, ALUMNI: úkolu se ujal prod. M. 

Vlach, kolegium souhlasilo s postupem, který pro splnění navrhl.  
  
f) Grafický návrh fakultního webu: prod. M. Vlach poslal kolegiu k připomínkám první verzi 

návrhu od firmy Dobrý web, dojde ještě k mírným úpravám.. Dále uvedl, že analýza 
struktury fakultního webu je kompletně hotová. Výzkumu struktury se účastnilo více než 
1000 respondentů. Před vedením fakulty stojí rozhodnutí, zda vyhlásit výběrové řízení na 
naprogramování redakčního systému. Podklady připravuje prod. M. Vlach a vedoucí 
OMK.  
 

g) Portál Matfyz.cz: „rozjezd“ lze hodnotit jako poměrně úspěšný, první den zveřejnění 4 
tisíce přístupů, po 14 dnech průměrně až 500 přečtení článků denně (z toho 200 déle než 
5 minut). 

 
h) Prodej propagačních a upomínkových předmětů v Matfyzpress: KD vzalo na vědomí 

sdělení prod. M. Vlacha o možnostech provedení. Z jednání s prod. FF UK dr. J. 
Bičovským si prod. M. Vlach odnesl informaci, že tam se osvědčilo vyzvedávání zboží 
v odděleních knihovny.   

 
i) Rotunda sv. Václava: hodnocení projektů skončilo, podle aktuální informace postoupila 

MFF UK do druhého kola soutěže.   
Stalo se po KD:  
i) Projekt byl doporučen k financování v plné výši. 
ii) Natáčí se propagační film a připravuje internetová aplikace na získání finanční 

spoluúčasti.. 
 

j) Discovery park (viz bod 6. k) zápisu z 8. 10. 2014): podle neoficiálních zpráv projekt 
nevzbudil mezi akademickými subjekty velký zájem.  

 
k) KD vzalo na vědomí, že UK zveřejnila nový design svých stránek, viz: www.cuni.cz 

 
l) Spolupráce s ČT 

i) ČT jeví zájem o spolupráci při přípravě nového pořadu o informatice. Schůzky na 
dané téma se zúčastní prod. M. Vlach a dr. C. Brom.  

ii) Rande s Fyzikou: aktivity ustaly.  
Stalo se po KD:  Prod. M. Vlach dostal od ČT návrh autorské smlouvy na vydání 
knihy s tímto názvem, v edici České televize, s tím, že MFF UK by byla oficiálním 
partnerem knihy. 

 

http://www.tydenvedy.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-df/
http://www.cuni.cz/
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m) CPPT - nabídka spolupráce mezi RUK a MFF UK na projektu IBM. Ředitel CPPT požádal 
fakultu o vyslání odborníka na kognitivní systémy. Role se ujal prof. R. Barták.  

 
n) Prod. M. Vlach informoval ředitele CPPT o MFiLF, akci, kterou spolupořádá MFF UK a 

jejímž cílem je zmapovat existující možnosti spolupráce MFF UK s lékaři a farmaceuty.   
 

o) Music Bridge Prague – Berlin: prod. M. Vlach seznámil kolegium s projektem Českého 
rozhlasu a českých center v Německu. MFF UK by se mohla připojit, projekt se jeví jako 
velmi zajímavý a příspěvek fakulty by nepředpokládal výrazné finanční nároky.  

 
p) Výročí A. Turinga: prod. M. Vlach jedná ve spolupráci s doc. A. Kučerou o návštěvě 

zahraničního odborníka, který by o osobnosti A. Turinga pronesl v Praze přednášku.   
Stalo se po KD: 
i) Prof. Jack Copeland předběžně přislíbil přijet do Prahy a pronést zde přednášku 

jednak v rámci propagační akce Jedna noc s informatikou, jednak na pražské 
„mutaci“ Festivalu Fantasie. Předběžný termín návštěvy se rýsuje na dobu mezi 
26. a 31. 1. 2015. O osobnosti prof. J. Copelanda více na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Copeland 

ii) Pror. M. Kovář s radostí přijal návrh MFF UK věnovat únorové Setkání u kulatého 
stolu výročí A. Turinga. Akce by vzhledem k tematice informatiky, logiky, lingvistiky 
a filozofie proběhla ve spolupráci s FF UK. 
 

q) Hokejová bitva 2014 mezi UK a ČVUT: MFF UK akci podpoří propagačně, nikoli aktivně.  
http://www.hokejovabitva.cz/ 

 
r) RUK organizuje schůzku zástupců fakult, které se zabývají propagací přírodovědných 

oborů. Za MFF UK se zúčastní prod. M. Vlach či dr. Houžvičková Šolcová. 
 

s) Ples MFF UK: původní termín 3. března se ukázal jako nevhodný, protože není volný 
Žofín. Kolegium tedy doporučilo Spolku Matfyzák, aby dohodl konání plesu na čtvrtek 
5. března 2015.   

 
t) Výroční zpráva 2013 je vytištěná.  

Stalo se po KD:  Zpráva byla rozeslána (členům vedení MFF UK, členům kolegia rektora 
UK, AS MFF UK, VR MFF UK, děkanům fakult UK a fakult příbuzných oborů, ředitelům 
vybraných ústavů AV ČR). 

 
u) Informační tabule v budovách fakulty – redakční systém. Vedení fakulty do konce roku 

2014 rozhodne, co s redakčním systémem webu. S tím souvisí otázka, zda informační 
tabule propojit s webem? Prod. M. Vlach zahájí sběr nabídek, s důrazem na zjištění 
finanční náročnosti. 

 
  

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Fakultní adventní koncert se bude konat 2. prosince 2014 v kostele Nejsvětějšího Srdce 
Páně na nám. Jiřího z Poděbrad. 

 
b) Příprava Dlouhodobého záměru UK na období let 2016-2020: náměty od vedení MFF UK 

byly odeslány na RUK v předepsaném termínu 17. 10. 2014.  
 
c) Změna termínu schůze RKR: vzhledem ke změně programu a nutné účasti JM rektora  

na jednání na Univerzitě Komenského v Bratislavě byla schůze RKR posunuta na úterý 
9. 12. 2014, 13:00 hod. 

 
d) Česká konference rektorů se ohradila proti tomu, že prezident ČR nepozval některé pány 

rektory na Hrad (28. 10. 2014).  
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Copeland
http://www.hokejovabitva.cz/
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Zasedání skončilo ve 13:16 hodin.  
 
Schůze kolegia děkana plánovaná na 5. listopadu 2014 se nebude konat.  
 
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 


