
Zápis ze 6. schůze kolegia děkana konané dne 19. listopadu 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. 
Skrbek, M. Vlach, J. Trlifaj; na část jednání prof. Z. Němeček. 
K bodu 6. a) přizván Mgr. L. Veverka 

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

Prod. J. Trlifaj  
a) Návrhy projektů GAUK: druhé schůzky se studenty k podávání návrhů projektů GAUK 

(organizovala SIAM 29. 10. 2014) se zúčastnilo cca 10 studentů, za OVZS dr. M. 
Stiborová. K vyhlášení soutěže byla, podobně jako v minulém roce, přiložena „kuchařka“. 
Dá se říci, že - až na pár případů - splnila účel. Studenti si přejí mít „kuchařku“ i na 
organizačně administrativní záležitosti spojené s řešením projektu. Text připraví OVZS ve 
spolupráci se SIAM. Představa je taková, že tento materiál bude přikládán ke smlouvě, 
kterou podepisuje řešitel projektu. 
Přehled o podaných projektech a srovnání s r. 2014: 

 

Nové návrhy GAUK: 
Počet návrhů Požadováno v tis. Kč 

2014 2015 2014 2015 

Fyzikální sekce   99 79 25 947 19 551 

Informatická sekce   31 49 6 345 11 302 

Matematická sekce   7 21 867 3 024 

Celkem 137 149 33159 33877 
 

Prod. F. Chmelík upozornil na možnost předčasného zápisu do doktorského studia a 
požádal sekční proděkany, aby tuto informaci předali ve svých sekcích.   

 
b) Termíny podávání dílčích/periodických/průběžných a závěrečných zpráv o řešení 

projektů VaV: OVZS informovalo řešitele projektů MŠMT o termínech podávání zpráv 
o řešení projektů MŠMT. Tyto zprávy se předkládají v tištěné a elektronické verzi a 
podléhají podpisu statutárního zástupce (p. děkan), interní termíny jsou stanoveny na 
8. 1. a 23. 1. 2015 (týden před konečným termínem). Typicky se průběžné, dílčí apod. 
zprávy předkládají poskytovatelům do 15. ledna, pro dílčí zprávy za rok 2014 stanovil GA 
ČR termín 19. leden 2015. Pro závěrečné zprávy je typickým termínem předkládání zpráv 
poskytovatelům 30. leden, pro závěrečné zprávy projektů GAČR končících v roce 2014 
stanovil GA ČR termín 2. únor 2015, viz:  

http://www.gacr.cz/oznameni-o-prodlouzeni-terminu-odevzdani-dilcich-zprav/ 
Interní termíny o týden předcházejí termíny konečné. Oznámení o způsobu předkládání 
zpráv GAČR (největší počet) bude odesláno na pracoviště v nejbližších dnech. 

 
c) Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GAČR: nominace je třeba odeslat 

Grantové agentuře ČR nejpozději do 5. 12. 2014. Projednané a odsouhlasené návrhy 
budou zasílány v elektronické podobě na OVZS k zajištění podpisu děkana a k odeslání 
datovou schránkou, a to nejpozději do 28. 11. 2014. Výzva GAČR je na webu: 

http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/ 
 
Seznamy členek/členů, kteří působí v hodnoticích panelech v současné době, lze nalézt 
na: 

http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/ 
 

d) Systém Habilion - k funkčnosti a další perspektivě aplikace se uskutečnila schůzka 
proděkana pro vědu s pracovníky ÚVT UK (ředitel Bc. M. Urx, Mgr. Maňásek). ÚVT UK 

http://www.gacr.cz/oznameni-o-prodlouzeni-terminu-odevzdani-dilcich-zprav/
http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/
http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/
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připravuje na podnět pror. A. Gerlocha jednodušší produkt, mající spíše charakter 
evidence.  MFF UK je momentálně jediná fakulta, která aplikaci Habilion využívá.  

 
e) Prod. J. Trlifaj připomněl prod. O. Čepkovi napsat expertní posudek/rešerši, jak lze 

technicky zabezpečit tajný charakter elektronického hlasování.  
 
f) Habilitace J. Langa: MFF UK konečně obdržela vyjádření o pedagogické činnosti 

uchazeče, jak o ně před časem požádala současného amerického zaměstnavatele RNDr. 
Langa. Vyjádření je pozitivní. Habilitační řízení běží.  

 
g) Opatřením rektora UK č. 30/2014 bylo vyhlášeno nové kolo Soutěže specifického 

vysokoškolského výzkumu pro rok 2015. Na stránkách SVV jsou dostupné informace 
o termínech a formuláře návrhů k tomuto novému kolu. Zásady studentské grantové 
soutěže pro rok 2015 budou zveřejněny do konce listopadu. Interní termín pro odevzdání 
přihlášek byl stanoven na 22. 1. 2015.  

 
h) Prod. J. Trlifaj poslal členům kolegia a současně dr. J. Kučovi do Knihovny MFF UK 

nabídku od Ústřední knihovny UK na bezplatný měsíční zkušební přístup do analytických 
nástrojů InCites a SciVal.  

 
i) Dne 13. 11. 2014 se uskutečnil seminář věnovaný centralizované evidenci grantů a 

evidenci smluvního výzkumu (aplikace GaP), který připravil ÚVT UK ve spolupráci 
s odborem pro vědu a výzkum RUK a Ústřední knihovnou UK. Z MFF UK se zúčastnily 
Ing. D. Lanková, Ing. A. Michálková a dr. M. Stiborová. Aplikace bude představena na 
kolegiu rektora 8. prosince 2014. V přípravě je opatření rektora UK. KD vzalo informaci 
na vědomí, přičemž mělo pochybnost o nutnosti a účelnosti zavádět vedle CEP další 
evidenci; ruční vkládání dat zakládá na chyby, takže smysl by mělo leda elektronické 
stahování informací z již existujících centrálních databází. KD doporučilo, aby se s Mgr. 
Popelkou, správcem univerzitní aplikace, spojilo fakultní oddělení PSíK.  

 
j) Dne 25. listopadu od 17:30 se v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1) uskuteční 

prezentace organizací a grantových programů podporujících vědeckou spolupráci mezi 
Českou republikou a USA, jmenovitě Fulbrightova programu, pražské pobočky 
amerického Úřadu pro námořní výzkum a Amerického vědeckého informačního střediska.  
Informační e-mail zaslán vedoucím kateder a ústavů MFF UK a sekčním proděkanům. 

 
k) MFF UK obdržela vyrozumění o výsledku financování dvou post-docs z Fondu UK (Bruno 

Serra Loff Barreto a Abihshek Panday), dále v roce 2015 pokračuje financování R. 
Tarasenka. 

 
l) Diskuse na AV ČR při příležitosti návštěvy nového ředitele ERC: zúčastnil se p. děkan, 

své postřehy poslal členům KD.  
 

m) Do funkce generální ředitelky CERN byla zvolena italská vědkyně Fabiola Gianotti. Více 

na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-gianotti/ 

 
n) Do 20. 11. 2014 je třeba zaslat Mgr. Nohelovi na RUK vyplněný dotazník k dílčímu vstupu 

UK do projektu IPN Metodika. O zaslání dotazníku za instituci byly nezávisle požádány 
kontaktní osoby pro Metodiku také ze strany prof. Moravcové (termín 26. 11. 2014). 

 
o) IPN metodika. Semináře konaného dne 29. 10. 2014 se z MFF UK zúčastnili děkan a 

prod. J. Trlifaj.  
 První dílčí zpráva od Technopolis byla zveřejněna na webu, viz: 

http://metodika.reformy-msmt.cz/prvni-dilci-zprava-technopolis 
Prod. J. Trlifaj stručně shrnul obsah. RUK připravuje vlastní připomínky, ale MFF UK 
může uplatnit své vyjádření separátně, existují tedy dva termíny. Sleduje prod. J. Trlifaj, 
rozeslal kolegiu podklad, který vyhotovil, výsledný materiál odešle 20. 11. 2014.   
 

 

http://www.cuni.cz/UK-6460.html
http://www.cuni.cz/UK-3362.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-gianotti/
http://metodika.reformy-msmt.cz/prvni-dilci-zprava-technopolis
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Děkan 
p) Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., převzal 16. 11. 2014 medaili Josefa Hlávky pro nestory a 

významné osobnosti české vědy a umění jako ocenění svého celoživotního díla. 
Slavnostního předání na zámku v Lužanech byl přítomen děkan MFF UK i rektor UK.  

 
q) Na zasedání VR MFF UK dne 7. 1. 2015, 17:00 hodin, přijal děkanovo pozvání prof. 

RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR, člen RVVI. Představí 
projekt CIST.  

 
r) Prod. M. Vlach: dotazník MŠMT týkající se Podpory zvyšování přeshraniční mobility 

mládeže v návaznosti na usnesení vlády č. 342 (Koncepce podpory mládeže na období 
2014-2020 zpracuje prod. P. Kolman. Prod. F. Chmelík práci zahrne mezi podobné úkoly 
v rámci KREDO.   

 
s) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): s ohledem na projekty VaVpI 

kolegium myšlenku na OP VVV před časem odsunulo. Tajemník se zúčastní porady, 
která se bude na RUK konat 25. 11. 2014 dopoledne a kde mají být podány informace 
o předpokládaných výzvách.   

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Děkan akceptoval návrhy na personální změny v Komisi pro studentskou anketu, 

výsledek viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm 

 
a v Radě pro udělování studentských fakultních grantů, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8108.htm 
 
Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o závěrech minulé schůze 
Komise pro studentskou anketu. Papírová anketa proběhne mezi 8. a 19. 12. 2014. 
Nahrávání výsledků do SIS funguje.  
 

b) Byla zpřístupněna celouniverzitní databáze školitelů Univerzity Karlovy v Praze 
prostřednictvím aplikace v rozhraní SIS. Tato databáze by měla sloužit k udržení 
přehledu o stavech školitelů a jako zdroj kontaktních informací. Přehled školitelů je 
dostupný zde:  

http://is.cuni.cz/studium/skolitel/  
anglická varianta pak zde:   

http://is.cuni.cz/studium/eng/skolitel/ 
 
c) Dodatky k diplomům – omluvný dopis pror. M. Králíčkové za to, že z důvodů provozních 

komplikací na RUK nebylo možné připravit dodatky pro promoce 13. – 14. 11. 2014, byl 
promujícím absolventům zaslán cestou STUD.  
Stalo se po KD: Dodatky jsou podepsané.  

 
d) V sobotu 22. 11. 2014 se bude konat Informační den UK. Účast MFF UK bude přibližně 

stejná jako minule - informační stánek (JUDr. D. Macharová, pí A. Kadlecová, Bc. S. 
Veselý) a půlhodinová prezentace prod. F. Chmelíka; mj. se zúčastní také prod. M. Vlach 
a vedoucí OVVP.  

 
e) Prod. F. Chmelík informoval, že na MFF UK se bude ve dnech 20. a 21. 11. 2014 konat 

již 9. seminář středoevropských Ph.D. studentů v oblasti materiálových věd. 
 
f) Kolegium schválilo návrh na udělení Cen děkana za nejlepší bakalářské a diplomové 

práce, jak ho předložil prod. F. Chmelík.  
Stalo se po KD: Ceny budou vyhlášeny před Vědeckou radou MFF UK na jejím zasedání 
7. ledna 2015.  

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8108.htm
http://is.cuni.cz/studium/skolitel/
http://is.cuni.cz/studium/eng/skolitel/
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g) Dne 18. 11. 2014 o půlnoci skončil příjem návrhů na udělení studentských fakultních 
grantů (SFG). Návrhů je evidováno více než padesát, k jejich vyhodnocení svolá na 
začátek prosince prod. F. Chmelík schůzi Rady pro SFG. Předtím návrhy rozdělí do 
skupin podle oborové příslušnosti k sekci a požádá příslušné členy Rady 
o zpravodajskou roli. Děkan požádal dostat návrhy doporučené k udělení grantu včetně 
pořadí. Prod. M. Rokyta doporučil stanovit finanční sumu určenou na SFG, aby byl 
předem znám horní limit. Prod. F. Chmelík se iniciativně ujal úkolu vypracovat návrh na 
druhou novelizaci předpisu vztahujícího se k SFG.  

 
h) KREDO 

• Hodnocení výuky studenty (přípis z RUK): kolegium schválilo obsah dotazníku, jak 
ho zpracoval prod. F. Chmelík a jak ho odešle v předepsaném termínu do 21. 11. 
2014.  

• KD projednalo informaci prod. O. Čepka o finalizaci podkladů pro U-Multirank 
v oboru Informatika.  
 

Prod. P. Kolman 
i) AS MFF UK schválil dne 5. 11. 2014 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní 

programy na ak. rok 2015/2016. 
 
j) Zpráva o přijímacím řízení na MFF UK v roce 2014: prod. P. Kolman rozeslal kolegiu e-

mailem. 
 

k) Prod. P. Kolman poslal odkaz na další verzi návrhu novely vysokoškolského zákona: 
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9N6GKBN9 

 
l) Původně plánovaná schůzka s pror. M. Králíčkovou se nekonala.  
 
m) Schůzka oborově spřátelených fakult v Českých Budějovicích: členka Akreditační komise 

prof. Stuchlíková se jednání zúčastnila, stanoviska zúčastněných stran se sbližují.  
 

n) Směrnice děkana č. 7/2014, podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních 
programech: kolegium vzalo na vědomí informace o jednání na RUK s prof. J. Roytem 
dne 14. 11. 2014 (za MFF UK se zúčastnili děkan, proděkani F. Chmelík a P. Kolman) a 
dále o připravovaném jednání děkana s ředitelem ÚTIA AV ČR prof. J. Flusserem. 
Směrnice bude podrobena revizi. Prod. P. Kolman požádal členy KD o názory do 21. 11. 
2014.  

 
o) Prod. P. Kolman požádal sekční proděkany o návrhy na pracovníky, kteří by se podíleli 

na přípravě přijímacích zkoušek 2015. Požadavky pošle elektronicky.   
 

p) Kolegium nemělo námitky proti tomu, aby ÚFAL vypsal stipendijní místo pro nadaného 
studenta magisterského studia v oboru lingvistika a využil k tomu prostředky nedávno 
získané od RUK.   

 
q) Prod. M. Rokyta seznámil kolegium s úvahami o případných změnách v oboru 

Matematické modely a informační bezpečnost, které vyvolává ne zcela odpovídající 
personální zabezpečení tohoto oboru. O věci diskutovalo kolegium matematická sekce, 
doc. P. Kaplický svolal na příští dny schůzku garantů.  

 
Děkan 
r) Prod. O. Čepek poslal kolegiu návrh na složení Oborové rady doktorského studijního 

programu Informatika. Návrh patrně není definitivní, s ohledem na jednání s ředitelem 
ÚTIA AV ČR.  

 
s) Ve spojitosti s dotazem prod. O. Čepka na možnosti finančního ocenění úspěšných 

studentů MFF UK (např. na mezinárodních soutěžích) kolegium připomnělo, že náklady 
na pobyt jdou k tíži příslušné sekce. Prod. F. Chmelík, na návrh sekčního proděkana, 
uděluje mimořádné stipendium, dosáhnou-li studenti výrazného úspěchu.  

 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9N6GKBN9
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Dopis dr. A. Němcové Tejkalové ze 4. 11. 2014, opět se týkající benefitů poskytovaných 

zaměstnancům v rámci UK, dostali k vyřízení tajemník a prod. M. Vlach. T: 30. 11. 2014. 
Co se týká „sportovenek“, RUK zatím děkanovi na podnět odpověď nedal, protože ta 
závisí na smlouvě s odborovou organizací.   

 
b) Sociální fond. Tajemník informoval kolegium o tvorbě a čerpání sociálního fondu za 

období od 1. 1. do 30. 9. 2014 (bylo součástí účetní závěrky za 1. až 3. čtvrtletí 2014).  
Dlouhodobě navýšený příspěvek na penzijní připojištění, resp. životní pojištění, na 
1.500,- Kč měsíčně a současně nárůst počtu zaměstnanců čerpající tento příspěvek má 
za následek pokles zůstatku fondu. Proto kolegium rozhodlo vrátit výši příspěvku na 
1.000,- Kč měsíčně, s účinností od 1. ledna 2015. 

 
c) Pronajímání poslucháren a učeben jiným fakultám: byl doplněn bod 3. f) zápisu KD ze 

dne 22. 10. 2014. Jde o pronajímání FSV UK a FJFI ČVUT.  V případě FSV UK jde 
o případy, kdy pedagogové MFF UK učí v prostorech MFF UK studenty FSV UK; mezi 
fakultami je uzavřena smlouva o vzájemném vyrovnání za výuku. V případě FJFI ČVUT 
budou podmínky dojednány při osobním jednání vedení obou fakult. 

 
d) Dendrologickým průzkumem dvou vzrostlých stromů (bříza bílá) po pravé straně horní 

části Albertovských schodů (v úrovni objektu KTV) byly zjištěny větrem ulomené vršky a 
vyhnilý kmen. Z bezpečnostních důvodů proto vydal Odbor ochrany zeleně MČ Prahy 2 
souhlas s kácením (pod č. j. MCP2/113858/2014). 

 
e) V červnu 2014 schválilo kolegium příspěvek zaměstnancům MFF UK na jejich děti 

umístěné v mateřské školce Rybička, patřící Přírodovědecké fakultě UK. Šlo 
o jednorázový příspěvek ve výši 20.000,- Kč. Fakturu MFF UK obdržela teprve minulý 
týden, okamžitě ji uhradila. 

 
f) Slevy za pronájem prostor. 

• Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny S1 pro konání Winter School 
– Parseme training School (organizuje ÚFAL ve dnech 19. 1. do 23. 1. 2015).  

• Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení poslucháren S9, S10 a S11 na dobu od 
31. 8. do 1. 9. 2015 pro konání studentské konference YRRSDS (pořádá ÚFAL). 

• Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení učebny S6 pro setkání s řešiteli 
korespondenčního semináře  Pikomat MFF UK dne 13. 12. 2014. 

• KD schválilo návrh prod. V. Baumruka poskytnout zdarma refektář pro seminář 
Thales dne 15. 12. 2014 (3 hodiny od 14:00 hodin). 

• KD korespondenčně vyjádřilo souhlas s tím, aby fakulta pronajala refektář na 
20. 11. 2014 neziskové organizaci Nadační fond Kolečko, a to s 50% slevou. 

 
g) Tajemník informoval, že Ústav výpočetní techniky UK v průběhu posledních několika 

měsíců postupně požadoval technické i ekonomické informace o provozu telefonů 
(pevných i mobilních). Po vyhodnocení stavu na celé UK bylo doporučeno řešit otázku 
pevných linek samostatně na fakultách, v případě mobilních telefonů panuje snaha vybrat 
jednotného operátora pro celou UK, kvůli získání slevy. Zástupci UK budou postupně 
individuálně jednat s fakultami s cílem navrhnout optimální řešení. 

 
h) Měsíc funguje nově zřízený odbor veřejných zakázek na RUK.  

 
i) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka, že povolil společnosti FILM MAKERS, s.r.o., 

filmové natáčení v areálu Troja, a to na přelomu ledna a února 2015, tři dny (pátek až 
neděle), za řádnou úplatu.  

 
j) Ředitel CPPT dr. M. Prášil požádal o určení kompetentní a styčné osoby pro jednání 

ohledně patentů, duševního vlastnictví apod. Kolegium doporučilo prod. L. Skrbka. 
 

k)  Nároky na karty cestovního pojištění: tajemník uzavře sběr návrhů 28. 11. 2014.  
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l) MFF UK nevyužije nabídku na využití objektu bývalé menzy Větrník. 
 
m) Tajemník kolegiu přeposlal informaci z RUK, týkající se akce INOVACE 2014, Týden 

výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Více na: 
http://www.aipcr.cz/pdf/inovace2014/program-INOVACE-2014-CZ-web-
obalka_3_4.pdf 

 
n) Prod. V. Baumruk: po zúčtování nákladů na Kampus Albertov za prvních 10 měsíců 2014 

připadá na MFF UK podíl ve výši zhruba 166 tis. Kč. Kolegium souhlasilo uhradit částku 
z centrálních prostředků. Vnitrouniverzitní faktura teprve přijde.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Kolegium vzalo na vědomí aktuální přehled o VaVpI a věcech souvisejících. Referovali 

proděkani L. Skrbek (stavební projekty) a V. Baumruk (přístrojový projekt). Zevrubnou 
zprávu doplnil tajemník informací, že je písemně stvrzeno dofinancování všech tří 
fakultou podaných projektů, ve výši 31 %.  

 
b) Prod. L. Skrbek kolegiu přeposlal informaci z RUK – přílohu Aktualizace dlouhodobého 

záměru UK na rok 2015. Jde o projekty v rámci Podpory pedagogické práce 
akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni 
předmětů/kurzů. Na MFF UK připadá odhadem 1,7 mil. Kč z celkových zhruba 20 mil. Kč.  

 
c) Projekt ICT, jednání RUK s MŠMT. Do konce týdne snad budou vyjasněny finanční 

záležitosti.  
 

d) Stavební akce: výměna lina v budově bývalých VD v Troji je hotová. V Karlíně věci běží, 
jak mají (výstavba suterénních pracoven pro doktorandy).  

 
e) Rozpočet správy budov na rok 2015: vedoucí SB sbírá podklady. Prod. L. Skrbek 

upozornil, že projekty VaVpI pohltí většinu pracovní kapacity správy budov, SB už teď 
podává výkon na hranici možností, a proto nedoporučil zahajovat v roce 2015 nějakou 
další stavbu. Prod. O. Čepek připomněl pochozí terasu v malostranské budově (bude 
hradit informatická sekce ze svého rozpočtu). Prod. L. Skrbek by tuto akci rád důkladně 
zvážil - poukázal na fakt, že z původního rozpočtu 900 tis. Kč už se suma vyšplhala k 6 
mil. Kč.  

 
f) Nové laboratoře pro fyzikální sekci: požadavky a způsob, jak jim vyhovět, prodiskutuje 

fyzikální sekce.  
 

g) Rotunda sv. Václava: prod. M. Vlach sdělil, že Ministerstvo financí zaslalo vyrozumění, že 
projekt byl vybrán k financování. Spoluúčast MFF UK (na vlastní realizaci, tedy nikoli na 
udržení provozu) by měla činit 1,83 mil. Kč, prod. M. Vlach očekává, že nejméně polovinu 
z této sumy se podaří získat formou sbírky. Podařilo se natočit podstatné části 
propagační videofilmu, v nichž vystupuje děkan a pror. J. Royt. Do konce roku 2014 je 
třeba vyhlásit výběrové řízení na manažera projektu. Prod. M. Vlach jedná s tajemníkem 
a vedoucí HOSP o zavedení on-line bankovnictví na fakultě. 

 
h) Prod. M. Rokyta informoval, že akustické vylepšení poslucháren K2 a K3 provedené 

v Karlíně přede dvěma lety mělo dobrý výsledek, a proto by matematická sekce tímto 
směrem ráda pokračovala. Finančně jde o desítky tisíc. Prod. L. Skrbek požádal prod. M. 
Rokytu o kontakt na dodavatele, požadavek vezme v úvahu. 

 
 
 
 
 

http://www.aipcr.cz/pdf/inovace2014/program-INOVACE-2014-CZ-web-obalka_3_4.pdf
http://www.aipcr.cz/pdf/inovace2014/program-INOVACE-2014-CZ-web-obalka_3_4.pdf
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Na návrh tajemníka byl vydán Příkaz děkana č. 7/2014 „Organizační změna útvaru 721 
Sekretariát“. Ruší se pracovní místo „asistentka proděkana pro rozvoj“.  Záležitost byla 
předem projednána s proděkanem pro rozvoj a souhlas vyjádřil i Výbor odborové 
organizace MFF.  

 
b) Kabinet jazykové přípravy: kolegium souhlasilo, aby děkan pověřil PhDr. Alexandru 

Křepinskou, CSc., vedením pracoviště do 30. 9. 2015. Mezitím připravuje prod. M. 
Rokyta návrh na změnu Organizačního řádu MFF UK v tom smyslu, že Kabinet jazykové 
přípravy bude transformován na Katedru jazykové přípravy.  

 
c) Prod. M. Vlach informoval, že 18. 11. 2014 byl zveřejněn inzerát na místo vedoucího 

vydavatelství MatfyzPress.  
 

d) Odměny z grantů GA ČR, jejichž řešení započalo v roce 2011 a později: po konzultaci 
s kanceláří GAČR i s předsedou GAČR dává děkan přednost výplatě formou osobního 
ohodnocení, nikoli mimořádnou odměnou.  

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Vedoucí OMK Mgr. L. Veverka referoval o účasti fakultní propagační delegace na 

veletrzích v Indonésii a na Filipínách.  
 
b) Hra Československo 38 až 89 slaví úspěch, dostala se do světového finále soutěže, jde 

do prodeje. Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-cs/ 

 
c) Výročí Mezinárodního dne studentstva: vzpomínka doc. RNDr. J. Klímy, CSc., a několik 

historických snímků byly umístěny na Matfyz.cz. Více na: 
http://www.matfyz.cz/clanky/175-vzpominky-na-revolucni-matfyz 

 
d) Uskutečnil se zájezd do DESY v Hamburku, tzv. Týden a aplikovanou fyzikou. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-tsaf/ 
 

e) Den firem pro matematiku a informatiku zanechal v účastnících dobré dojmy. Účast 
vystavovatelů byla nad očekávání.  

 
f) Spolupráce s firmou Preciosa: nad rámec dříve uzavřené Partnerské smlouvy byla 

podepsána tzv. Rámcová smlouva o spolupráci v provádění výzkumných a vývojových 
prací. 

 
g) Podle informací prod. M. Vlacha vzniká zajímavý průnik firem, s nimiž spolupracuje MFF 

UK a fakulty ČVUT. Hodno zvýšené pozornosti.  
 

h) Přihlášky na místo vedoucího vydavatelství MatfyzPress přijímá zaměstnanecké oddělení 
do 30. 11. 2014. Stalo se po KD: Bylo doručeno 17 přihlášek, do užšího výběru bylo 
vybráno 8 uchazečů k ústním pohovorům. 

 
i) Propagační komise fakulty doporučila jednu z nabídek na fakultní typologo, kolegium 

shledalo výběr jako dobrý, prod. M. Vlach zahájí jednání s autorskou firmou (Carton 
Clan).  

 

j) Red Hat: firma má zájem o tzv. Strategické partnerství, připravuje se konkrétní smlouva. 
Podpis v Brně by svojí účastí zajistil prod. Čepek, pravděpodobně v termínu 16. 1. 2015, 
za doprovodu Mgr. M. Děckého a jednoho pracovníka OMK. 

k) Setkání u kulatého stolu – výročí A. Turinga: prod. M. Vlach probral věc s doc. A. 
Kučerou, do Prahy patrně přijede prof. Jack Copeland, autor knih o A. Turingovi. Při 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-cs/
http://www.matfyz.cz/clanky/175-vzpominky-na-revolucni-matfyz
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-tsaf/
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přijetí na MFF UK děkana zastoupí prod. J. Trlifaj. Prod. M. Vlach plánuje představit 
vzácného hosta na PragoFestu (koordinátorem akce za fakultu je dr. Cyril Brom).  

 
l) Logo UK, logo MFF UK: prod. M. Vlach poslal podstatný výňatek z návrhu nového 

univerzitního opatření. Návrh byl předložen Ediční komisí AS UK, která zasedá 20. 11. 
2014. Fakulta bude nucena změnit svůj dosavadní grafický styl včetně hlavičkových 
papírů. 

 
m) Děkanský sportovní den lze hodnotit jako úspěšný a radostný. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-ded/ 
 

n) Dne 28. 11. 2014 se bude v Senátu ČR konat konference o konkurenci ve školství, za UK 
se jí plánuje zúčastnit ředitel CPPT dr. M. Prášil, za MFF UK jej doprovodí dr. K. Šolcová 
Houžvičková.  

 
o) Prod. M. Vlach informoval o zájmu německé firmy Materials Science and Engineering 

Werkstoffzentrum Clausthal uzavřít s MFF UK smlouvu u partnerství. Byla by to pilotní 
smlouva svého druhu zaměřená na materiálový výzkum. Prod. M. Vlach věc konzultoval 
s dr. M. Děckým, jednání pokračují. 

 
p) Prod. M. Vlach pojede příští týden na veletrh vzdělávání ProEduco do Košic, společně 

s dalšími pracovníky fakulty.   
 

q) Pozvánka německého organizátora ke spoluúčasti MFF UK na spolupořádání putovního 
vzdělávacího veletrhu Masters and more v Praze v roce 2015: prod. M. Vlach zjišťuje 
podrobnosti.  

 
r) Informační tabule v budovách fakulty: v budově děkanátu nefunguje, naopak v Karlíně 

funguje dobře, podává aktuální informace např. o seminářích. Prod. M. Rokyta zmínil, že 
informační technologie by na fakultě měly být jednotné. Pak je možné promýšlet redakční 
systém, propojení s webem atd. 

 
s) Prod. M. Vlach připravil a na RUK zaslal podklady pro odpovědi na otázky deníku 

Hospodářské noviny. Připravovaný článek se má týkat kariérních center vysokých škol. 
Ředitel CPPT ocenil rychlost, s jakou podklady dostal.  

 
t) Podařilo se sepsat a sestavit novou propagační brožurku o anglickém studiu na MFF UK. 

K finálnímu použití bude na konci roku 2014. 
 
u) Na matfyz.cz jsou uveřejněny dva z plánované série rozhovorů, viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/138-karel-ha-byt-matfyzak-je-tajna-superschopnost 
http://www.matfyz.cz/clanky/95-zdenek-nemecek-kolik-kilogramu-matfyzu-leta-ve-
vesmiru 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan se zúčastnil většiny vzpomínkových akcí pořádaných k 25. výročí Listopadu 1989.  
 
b) Děkan poslal kolegiu své poznámky z jednání Rozšířeného kolegia rektora UK konaného 

10. 11. 2014.  
 

c) Studentská komora AS MFF UK zve na přednáškově-diskusní setkání 4k62, 19. 11. 2014 
od 19:00 hodin v posluchárně M1 na Karlově.  
 

d) Prod. M. Rokyta tlumočil žádost matematické sekce, aby vedoucí pracovišť/správci účtů 
dostali od HOSP jmenovitý seznam účetních oprav provedených ze strany děkanátu 
(důsledek selhání el. programu, chyby ve výpočtu náhrad za dovolené). 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-ded/
http://www.matfyz.cz/clanky/138-karel-ha-byt-matfyzak-je-tajna-superschopnost
http://www.matfyz.cz/clanky/95-zdenek-nemecek-kolik-kilogramu-matfyzu-leta-ve-vesmiru
http://www.matfyz.cz/clanky/95-zdenek-nemecek-kolik-kilogramu-matfyzu-leta-ve-vesmiru
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e) Prod. M. Rokyta se zúčastní semináře v Liberci pořádaného k výročí 85. narozenin prof. 
RNDr. Ilji Černého a předá oslavenci děkanovu gratulaci.   

 
f) Prod. J. Trlifaj uvedl, že nedávná přednáška prof. Johna Lennoxe o vztahu náboženství a 

vědy Pohřbila věda Boha? se těšila mimořádnému zájmu, účastníci se téměř nevešli do 
posluchárny. Záznam je k vidění na YouTube, viz: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-HkEKrs9Os 
 

g) Zpráva o plnění ADZ 2014: členové KD pošlou podklady za své svěřené úseky do 12. 12. 
2014. Následně pak podklady pro Aktualizaci Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 
2015. 
 
 

Zasedání skončilo v 16:01 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x-HkEKrs9Os

