
 
Zápis z 7. schůze kolegia děkana konané dne 3. prosince 2014  

(akademický rok 2014/2015) 
 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. 
Vlach, L. Skrbek (na část jednání), J. Trlifaj; k bodu 3. b) byla přizvána Ing. D. Lanková. 
 

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

Prod. J. Trlifaj  
a) Usnesení Rady vysokých škol k hodnocení vědy v roce 2014 a k rozdělování finančních 

prostředků na vědu na rok 2015 přijaté Radou VŠ jednomyslně dne 20. 11. 2014 na 9. 
zasedání sněmu RVŠ v Karolinu – viz:  

http://www.radavs.cz/prilohy/9s_zaznamS.doc 
KD jednomyslně doporučilo, aby děkan předložil na zasedání Vědecké rady MFF UK dne 
3. 12. 2014 návrh stanoviska, kterým VR usnesení Rady vysokých škol podpoří. 
Stalo se po K: VR MFF UK usnesení Rady VŠ, bod č. 8., ve kterém se uvádí: 
„Rada VŠ žádá vládu ČR, aby státní rozpočet na výzkum sestavovala transparentním a 
zákonem definovaným procesem. Zejména žádá, aby návrh výše institucionální podpory 
na rozvoj výzkumných organizací vycházel ze zhodnocení výsledků výzkumných 
organizací. Má-li návrh vycházet i z jiných zákonem stanovených podkladů, Rada VŠ 
žádá, aby bylo transparentně uvedeno, jak se z nich vychází.  
Rada VŠ apeluje na vládu ČR, aby zajistila včasné hodnocení výsledků výzkumných 
organizací podle platné metodiky. Pokud má v dalších letech dojít ke změně metodiky 
hodnocení, Rada VŠ žádá, aby tato metodika byla známa dříve, než budou uplatněny 
výsledky, které se podle ní mají hodnotit.“ 
podpořila.  

 
b) IPN metodika – prod. J. Trlifaj vypracoval pro RUK stanovisko za vedení MFF UK a kopii 

poslal celému KD. Prof. Z. Němeček poslal své připomínky zvlášť, jako člen KHV. Nejen 
podle názoru prod. J. Trlifaje má sice navržená IPN metodika své kvality, ale její 
schválení a uvedení v život ve stávajícím rozsahu se jeví jako nerealistické, přinejmenším 
v dohledné době. Konference, která se bude metodikou zabývat v Pardubicích dne 7. 
ledna 2015, se plánuje zúčastnit prof. Z. Němeček. Termín konání pardubické konference 
je v časové kolizi se schůzemi KD a VR MFF UK.  

 
c) Dne 5. prosince 2014 budou vyhlášeny výsledky soutěží GAČR 2015. 

 
d) Hodnoticí panely GA ČR – nominace z MFF UK: seznam dostalo kolegium v podkladech, 

akceptovalo ho bez připomínek. Návrhy jsou podepsané děkanem a připravené 
k odeslání Grantové agentuře ČR datovou schránkou.  
KD vzalo na vědomí obecné upozornění prod. J. Trlifaje, že návrhy podléhají schválení 
statutárního zástupce zaměstnavatele (souhlas s uvolňováním na jednání panelu). 
Předpokládá to časovou koordinaci s případnými návrhy z jiných institucí než z MFF UK 
(konkrétní případ tentokrát nastal při nominaci pracovníka MFF UK ze strany MÚ AV ČR).  
Stalo se po KD: Po konzultaci se sekčním proděkanem a vedoucím příslušné katedry 
děkan akceptoval návrh prod. J. Trlifaje vzít jednu nominaci zpět, protože navržený 
pracovník porušil dohodu v sekci o neslučitelnosti členství v panelu s žádostí o projekt 
u téhož panelu v roli hlavního řešitele.  

 
e) Hostující profesoři Univerzity Karlovy: všech devět návrhů předložených z MFF UK bylo 

na RUK schváleno, jmenovací dekrety jsou panem rektorem podepsané s datem 1. 12. 
2014. Hostujícími profesory UK jsou jmenováni – bez titulů: Rudolf Beran, Walter Binder, 

http://www.radavs.cz/prilohy/9s_zaznamS.doc
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Andrea Cianchi, Pavol Hell, Willi Jäger, Eva Bjørn Vedel Jensen, Petr Pančoška, Vojtěch 
Rödl, Patrice Ossona de Mendez.  
Proděkani O. Čepek a M. Rokyta navrhnou způsob a termín/y předání dekretů hostujícím 
profesorům UK navrženým jejich sekcemi. 

 
f) SVV 2015: dosud nejsou známy informace o finančních prostředcích, jediná zpráva 

z RUK vyznívá v tom smyslu, že se očekává výrazný pokles sumy určené na SVV.  
 

g) GAMA TAČR: v dílčím hodnocení námětů předložených do GAMA TAČR vybrala Rada 
pro komercializaci UK v rámci prvního kola interního výběrového řízení k podpoře 
projekty prof. V. Matolína a dr. J. Prokop Brokešové. 

 
h) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že pror. J. Škrha nedávno navštívil 

jedenáct indických univerzit a předal kontakty na tamní zájemce o spolupráci s UK. 
V případě MFF UK šlo o prof. Raychaudhuryho z Presidency University v Kalkatě a prof. 
Vijayraghavana z Indian Institute of Science v Bangalore. Prod. Trlifaj oba zájemce 
kontaktoval e-mailem 30. 11. 2014, žádný z nich ale dosud neodpověděl. 

 
i) Příprava strategických partnerství mezi Univerzitou Karlovou v Praze a vybranými 

evropskými univerzitami: KD vzalo na vědomí dopis pror. J. Škrhy ze dne 2. 12. 2014 
včetně termínu 31. 12. 2014, do kterého má fakulta sdělit, zda navrhuje zapojení do 
multilaterální spolupráce s některou partnerskou univerzitou a v jaké oblasti by chtěla 
spolupráci realizovat, a dále jakou univerzitu by považovala za strategického partnera. Z: 
prod. J.Trlifaj. O zdrojích na krytí nákladů se spoluprací spojených není v dopise žádná 
zmínka a prod. J. Trlifajovi  o nich také není nic známo.  

 
j) Děkan informoval o tom, že návrh smlouvy o bilaterální spolupráci mezi UK v Praze a 

univerzitou v Eugene státu Oregon byl po návštěvě amerického reprezentanta na UK 
(přijala ho pror. L. Rovná) a po připomínkách z české strany odeslán ke schválení do 
Oregonu. Kromě MFF UK mají o tuto spolupráci zájem ještě FTVS a FSV.   

 
k) Věda bez hranic (CsF): prod. J. Trlifaj požádá RUK o příslušný odkaz na internetu. 

Stalo se po KD: Odbor pro zahraniční styky RUK sdělil e-mailem pí J. Pištorové, že 
odkaz je následující: 

       http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/ 
 a že ohledně doktorského studia obdržel RUK v květnu t. r. následující informaci 
z ministerstva zahraničních věcí:    
"Co se týče postgraduálních studijních programů v rámci CsF, tam podle CNPq* 
k zapojení ČR už došlo, a brazilská strana podpis MoU pro vysílání studentů do 
postgraduálních programů nevyžaduje a nemá o něj zájem. V případě postgraduálních 
programů totiž studenty nevysílá brazilská vláda, ale sami uchazeči o studium si vybírají 
možnosti přímo a individuálně na stránkách, kde už jsou nabídky studijních programů 
v ČR zařazeny. Podle názoru ZÚ by k většímu zviditelnění možností a přilákání zájmu 
uchazečů pomohlo zatraktivnění nabídek konkrétních volných míst v prioritních studijních 
oborech." 
(*brazilská Národní rada pro vědecký a technologický rozvoj) 

 
l) Univerzitní Stipendium Václava Havla: stipendium je určeno zahraničním studentům a 

osobám, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů ztěžuje nebo 
přímo znemožňuje studium. Z přibližně 200 žadatelů bylo letos vybráno 17 příjemců 
stipendia, především z Ruskem anektovaných ukrajinských teritorií, povolení k pobytu 
získalo 15 z nich. Stipendisty přijal rektor UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6522-version1.pdf 
 
Děkan 
m) Dne 27. 11. 2014 proběhla schůzka děkana, prod. J. Trlifaje a reprezentace Komise J. W. 

Fulbrighta v Praze. Týkala se udělení Fulbright Distinguished Chair Award na MFF UK na 
akademický rok 2015/2016. Předběžné pořadí navrhovalo na prvním místě prof. 
Kobourova (sekce I – KAM), jako druhý se umístil prof. Kagan (sekce M - KPMS), 
uchazeč prof. Bina (sekce F – KG) byl na místě třetím. Zúčastnění dospěli k dohodě, že 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/
http://www.cuni.cz/UK-6522-version1.pdf
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sekcím M a I bude nabídnuto financování hosta z prostředků na Fulbright Distinguished 
Chair Award na dobu po jednom semestru. Pro prof. Binu fakulta požádá o podporu 
z Fondu mobility UK.  Původní úmluva ohledně kofinancování zněla na 60 % od MFF UK. 
Zůstává v platnosti, věcně se vztahuje k rozpočtu na rok 2015, centrální prostředky. 
Zkušenost ukáže, zda je to dobrý postup.  

 
n) Rektor UK prostřednictvím pror. J. Hály vyzval děkana MFF UK, aby mu navrhl zástupce 

fakulty do odborné tematické skupiny Information and Communication Technologies 
(Horizont 2020), T: do 9. 12. 2014. Děkan navrhne prof. RNDr. Františka Plášila, DrSc.  

 
o) Cena Neuron pro vědce: budoucí držitelé cen už jsou známí, slavnostní ceremoniál 

předání je ohlášen na 11. 12. 2014. Prod. M. Rokyta rozeslal informaci celému kolegiu. 
Dopoledního programu se patrně nezúčastní žádný z členů kolegia, kvůli zaneprázdnění. 

 
p) Strouhalovská přednáška 4. března 2015: fyzikální sekce se shodla na tom, aby 

přednášku pronesl prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., z KCHFO.  
 

q) Prod. V. Baumruk navrhl dotázat se ministerstva školství, např. cestou prorektora J. 
Konvalinky, proč nejsou vypsané soutěže na projekty typu COST, INGO, KONTAKT atd. 
Standardně byly tyto soutěže vypisované v červnu. Z: J. Trlifaj.  
Stalo se po KD: Odpověď MŠMT, kterou získal prod. J. Trlifaj prostřednictvím RUK, 
zněla, že návrh na vyhlášení veřejné soutěže COST bude poradě vedení MŠMT 
předložen do konce prosince. Pokud bude návrh schválen, soutěž bude vyhlášena 
v polovině ledna 2015, informace budou zveřejněné na webu.  

 

 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO – v rámci práce na problematice koncepce studia, akreditačního procesu a 

vykazování kvality hlavních činností na MFF UK se bude vedení fakulty zabývat 
v prosinci 2014 následujícími nosnými tématy:  
• diskuse o roli anket pro nastupující studenty MFF UK v koncepci studia a 

zajišťování kvality výuky na MFF UK; 
• diskuse o roli stipendií v zajišťování kvality výuky a profesního růstu studentů 

 posílení motivační role prospěchových stipendií (nový stipendijní předpis) 

 motivační role příplatku za první oborově významnou publikaci 
k doktorandskému stipendiu 

 motivační role studentských fakultních grantů pro rychlejší a hlubší zapojení 
studentů do vědeckého výzkumu na fakultě. 

 
b) Studentské fakultní granty (SFG): rada SFG zasedá dne 12. 12. 2014 po 13:00, prod. F. 

Chmelík zašle kolegiu návrhy tak, aby je bylo možné projednat na schůzi KD dne 17. 12. 
2014.  

 
c) Studentská anketa za ZS 2014/2015: byl rozeslán oběžník studentům a na pracoviště.  

 
d) Doktorandské stipendium za oborově významné publikace: prod. F. Chmelík eviduje 

několik desítek návrhů, které posoudí a postoupí děkanovi fakulty ke konečnému 
rozhodnutí.   

 
Prod. P. Kolman 
e) AS UK schválil dne 21. 11. 2014 Pravidla pro vyplácení stipendií na MFF. Úplné platné 

znění předpisu je na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/201411stipprav.htm 

 
f) Akreditace pro bakalářský studijní program Bioinformatika se studijním oborem 

Bioinformatika (prezenční forma, tříletá standardní doba studia), pro společné 
uskutečňování PřF UK a MFF UK: žádost byla postoupena z RUK na MŠMT.  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/201411stipprav.htm
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g) Po dohodě se sekčními proděkany sestaví prod. P. Kolman komise pro přijímací zkoušky 

do bakalářského a do navazujícího magisterského studia.  
 

h) Prod. P. Kolman byl přítomen schůzce na RUK, na kterou pozval pror. S. Štech studijní 
proděkany. Hlavním bodem programu bylo hodnocení výuky studentů a vnitřní evaluace 
fakult. Žádné zásadní závěry nebyly přijaty, chystají se ještě dvě setkání tohoto druhu. 
Prod. P. Kolman je pro zachování metod, které si vypracovala MFF UK a které vcelku 
dobře vyhovují a plní svůj smysl.   

 
i) KD vzalo na vědomí, že do SIS byla implementována technická podpora sloužící 

k evidenci jazyka, v jakém je výuka vedena.   
Prod. M. Rokyta nastínil situaci, kdy přijede na fakultu studovat zahraniční student 
v rámci programu Erasmus – může být přednáška určená primárně českým posluchačům 
vedena v jeho přítomnosti v angličtině? Podle názoru prod. P. Kolmana je tato alternativa 
možná díky možnosti specifikovat u předmětu hlavní a vedlejší jazyk výuky s tím, že 
skutečný jazyk je možno určit později než ve chvíli tvorby Karolinky. Prod. M. Rokyta dále 
poukázal na to, že webové stránky fakulty určené zahraničním studentům, přijíždějícím 
na MFF UK, by měly být kvalitnější. KD doporučilo, aby se prod. M. Rokyta obrátil na 
RNDr. O. Pangráce, fakultního koordinátora programu Erasmus, a pedagogickou radu 
sekce M, aby připravili návrh na změny a na jejich provedení.  

 
j) Prod. P. Kolman poslal přehled školného, které MFF UK vybrala za výuku studijních 

programů v anglickém jazyce (týká se programů v I a v M), za roky 2013/14 a 2014/15. 
Suma za rok 2013/2014 je rozdělena mezi sekce I a M způsobem, který kolegium 
schválilo na své schůzi 3. 9. 2014. Dělení za 2014/2015 nebylo ještě předmětem jednání. 
Kolegium se dohodlo, že částka určená sekcím bude převedena do roku 2015. 

 
k) Fakultní směrnice o doktorském studiu, připomínky studijního odboru RUK k pasáži 

týkající se oborových rad a RDSO, smlouva mezi MFF UK a ÚTIA AV ČR, v.v.i., 
o společném školení doktorandů, návrh na složení oborové rady programu I: děkan 
shrnul situaci i závěry dosavadních jednání a informoval, že dne 3. 12. 2014 bude 
o diskrepanci mezi novými pravidly pro doktorské studium a platnou smlouvou s ÚTIA 
jednat s ředitelem ÚTIA prof. J. Flusserem.  

 
l) ÚVT UK nabídl, že by se z univerzitní webové aplikace určené k evidenci publikační 

činnosti (OBD) importovaly informace do SIS, týkalo by se doktorandů a jejich publikací. 
KD to považuje za dublování informací, na druhou stranu SIS je ve srovnání s OBD méně 
těžkopádný a umožňuje rychlejší interaktivní operace, takže pokud budou data 
importována automaticky a přenos se obejde bez updatu ze strany fakulty, nejsou důvody 
stát tomu v cestě. 

 
m) Stalo se po KD: Žebříčky vysokých škol 2015, obor informatika – také letos se MFF UK 

zúčastní práce na vypracování podkladů pro žebříček, sestavovaný Hospodářskými 
novinami. Dotazníky byly rozeslány, věc koordinuje prod. P. Kolman za pomoci 
vedoucího OMK. 

 
Děkan 
n) Diskuse o podobě závěrečných studentských prací, které se aktivně účastnili děkan, 

prod. M. Rokyta a prod. M. Vlach, vyústila v záměr jednotného vzhledu titulní stránky 
práce, jejíž podobu děkan kolegiu na zasedání nastínil. Prod. P. Kolman navrhne 
opatření děkana o povinných údajích, které musejí být na prvních stránkách závěrečných 
prací uvedeny.  

 
o) Děkan přijal návrh předsedy SKAS a jmenoval do Komise pro studentskou anketu člena 

SKAS Bc. Milana Pšeničku.  
 

p) Pořizování záznamů při promocích a imatrikulacích – dopis rektora UK o tom, co 
vyplynulo ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, postoupil děkan k vyřízení 
prod. F. Chmelíkovi a vedoucí STUD.  
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Stalo se po KD: panem rektorem doporučený text je uložen v oddílu Promoce na adrese: 
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/szz/  

 
q) Sdělení prod. M. Rokyty: akademický mistr světa v bridži je z MFF UK – Jakub Vojtík, 

student 1. ročníku bakalářského studia oboru Obecná matematika. Více na: 
http://www.caus.cz/souteze/akademicka-mistrovstvi-sveta/AMS%202014/ams-bridz-2014  
KD souhlasilo, aby prod. M. Rokyta navrhl udělit J. Vojtíkovi mimořádné stipendium, za 
reprezentaci fakulty. Návrh vyřídí prod. F. Chmelík.  

 
r) Děkan přijal dne 24. 11. 2014 studenty MFF UK, kteří v uplynulých měsících výborně 

reprezentovali fakultu v různých odborných soutěžích. Přijetí se zúčastnili také proděkani 
V. Baumruk a M. Rokyta.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Tajemníka fakulty navštívil ze své iniciativy Bc. M. Urx, ředitel ÚVT UK. Za MFF UK se 

jednání zúčastnili ještě Mgr. J. Calda a Ing. D. Lanková. Obsahem jednání byla 
problematika pevných a mobilních telefonních linek z hlediska technického a finančního.  
Co se týče pevných linek, byl systém VOiP potvrzen jako správný, jeho další rozvoj je 
v kompetenci fakulty. V oblasti mobilních služeb mapuje RUK smlouvy fakult s různými 
operátory, patrně vypíše výběrové řízení na operátora, jehož služby a případné finanční 
výhody by mohla využívat celá UK.  

 
b) Převod nerozděleného zisku. V souladu s novelou Opatření rektora 7/2011 a kladným 

stanoviskem rozšířeného kolegia rektora může fakulta převést do fondů částku 
nerozděleného zisku nejvýše v úhrnu 8 765 498 Kč. Kolegium děkana navrhlo rozdělení 
takto: 
- 4.765.498,- Kč do Fondu rozvoje investičního majetku 
- 4.000.000,- Kč do Stipendijního fondu 
Tento návrh bude předložen ke schválení Akademickému senátu MFF UK dne 3. 12. 
2014.  

       Stalo se po KD: AS MFF UK návrh schválil.  
 
c) Kolegium děkana schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny S5 pro uspořádání 

„Matematického kolokvia“ dne 17. 2. 2017. 
 
d) Kolegium děkana schválilo bezplatné zapůjčení refektáře pro přednášku „Matematika a 

pražský orloj“. Přednáška se koná 10. 12. 2014. Jde o společnou akci MFF UK a České 
matematické společnosti. 

 
e) Finanční vyrovnání za výuku: na základě mezifakultní smlouvy o zajištění výuky mezi 

MFF UK a PřF UK bylo provedeno vzájemné vyúčtování. Na částku 1.229.313,- Kč byla 
pro PřF UK vystavena faktura, interně bude na MFF UK částka rozdělena podle objemu 
výuky takto: sekce matematiky získá 862.932,- Kč a sekce fyziky 366.381,- Kč. 

 
f) Kolegium prodiskutovalo možnosti zapojení MFF UK do Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tajemník přednesl informace ze semináře na RUK. 
Velikost projektů: malé do 100 mil. Kč, střední 100 mil. až 1 mld. Kč a velké nad 1 mld. 
Kč. Prioritní osa 1. jsou investiční projekty, prioritní osa 2. pak tzv. měkké projekty. Do 12. 
12. 2014 očekává RUK anotace k investičním projektům, v rozsahu zhruba na 1-2 
stránky. V oblasti „měkkých“ projektů se předpokládá, že na každém návrhu se bude 
podílet více fakult. Specifikaci záměru s finančním odhadem žádá RUK rovněž do 12. 12. 
2014, požadavky fakult pak sloučí do velkých celouniverzitních projektů.  
Pokračování v bodě 4. h) tohoto zápisu (provoz a rozvoj).  
 

g) Tajemník informoval o schůzi svolané kvestorkou UK na 26. 11. 2014: nosnou částí 
porady byly agenda veřejných zakázek a agenda právní. Vedoucí příslušných odborů byli 

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/szz/
http://www.caus.cz/souteze/akademicka-mistrovstvi-sveta/AMS%202014/ams-bridz-2014
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na jednání přítomni a seznámili tajemníky fakult se svou koncepcí a záměry. Nově vzniklý 
odbor veřejných zakázek bude organizovat výběrová řízení na dodávky vybraných 
komodit a služeb s možností, aby se k tomu připojily jednotlivé fakulty a součásti UK.    

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

Tento bod projednalo KD jako první, protože prod. L. Skrbek měl později dopoledne jednání 
mimo děkanát. 
  
Prod. L. Skrbek  
a) Po dlouhých jednáních vydalo MŠMT dne 28. 11. 2014 rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

akci „UK – Zabezpečení přístrojového vybavení a rozvoje informačních a komunikačních 
technologií pro rok 2014“. Součástí rozhodnutí jsou připomínky k předloženým návrhům 
smluv a objednávek, které je nutno dodržet a zapracovat do příslušných dokumentů. Nyní 
je možno jednotlivé smluvní závazky uzavřít a oboustranně podepsané předat, pokud 
možno obratem, na RUK; ekonomický odbor RUK vystaví žádost na MŠMT o uvolnění 
prostředků státního rozpočtu. Další součástí vydaného rozhodnutí je také prodloužení 
termínu dokončení realizace akce. Termín dodání jednotlivých předmětů plnění však 
bude limitován vydaným Opatřením kvestorky UK č. 3/2014, tj. nejpozději do 15. 12. 
2014, 17:00 hod. na RUK. Všichni zainteresovaní pracovníci na MFF UK byli obratem 
vyrozuměni.  
Příslušná výběrová řízení pro tuto akci připravila firma Orgamet (Ing. Široký), podstatná 
část financí potřebných na zaplacení výběrových řízení bude kryta z prostředků 
rozvojového fondu (doc. P. Svoboda). 

 
b) Stavební akce VaVpI probíhají podle harmonogramu.  

 
c) Trojský pavilon: s firmou Technico Opava (prováděcí projekt včetně stavební části 

serverovny v přízemí budovy vývojových dílen) byl dojednán harmonogram a první 
kontrolní den se uskuteční dne 3. 12. 2014. Několik kol debaty ohledně parametrů 
serverovny nakonec vedlo ke specifikaci požadavků na chlazení racků (do 30 kW vždy na 
dvojici racků) s tím, že celkový příkon chlazení nepřesáhne 200 kW.  

 
d) Stavební akce v Karlíně naplánované na tento rok pokračovaly podle dohodnutého 

harmonogramu a jsou před dokončením. Jde o první etapu instalace klimatizace a 
o přestavbu pracoven pro doktorandy. 

 
e) V prvním poschodí budovy vývojových dílen v Troji byla dokončena úprava podlahy na 

chodbách a položeno nové lino. 

 
f) Vypršel termín pro sběr požadavků na stavební úpravy ve všech budovách MFF UK na 

rok 2015. Správa budov eviduje na stovku návrhů plus resty z let minulých. Není možné 
zařadit do plánu všechny, na to by pracovní kapacity ani rozpočet fakulty nestačily. Prod. 
L. Skrbek ve spolupráci s tajemníkem fakulty a správou budov sestaví návrh pořadí 
požadavků, rozdělený na dvě části - na akce náročné a na akce menšího kalibru. 
Výsledek předloží kolegiu děkana.  

 
g) Dne 2. 12. 2014 zasedalo kolegium fyzikální sekce a kromě jiného prodiskutovalo nároky 

na rozšíření laboratorních prostor; účastníci došli ke shodě. Prod. L. Skrbek kolegiu 
děkana přednesl návrh, jak požadavky splnit, přičemž uvedl, že dotčená fyzikální 
pracoviště či pracovníci jsou s postupem srozuměni. Jde o rozšíření laboratorních prostor 
v přízemí bývalých tzv. těžkých laboratoří. Kolegium návrh schválilo s poznámkou, že je 
nutné najít jiné vhodné skladovací prostory pro OVVP. 

 
h) Kolegium prodiskutovalo možnosti zapojení MFF UK do Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) – pokračování bodu 3. f). 
Prioritní osa 1 – investiční projekty, realizace 2016-2020. O finanční spoluúčasti zatím 
nejsou známy žádné informace. Po diskusi se kolegium dohodlo poslat anotace na tři 
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projekty: areál Troja (hlavně rekonstrukce opláštění objektu poslucháren a oprava střech 
- projekt spadající do střední finanční kategorie), projekt na bezbariérový přístup do 
všech budov fakulty jako součást projektu univerzitního a projekt na získání budovy pro 
matematickou sekci (z hlediska financí by spadal do malých akcí). 
Stalo se po KD:  
Prod. L. Skrbek poslal kolegiu anotaci projektu „Inovace infrastruktury pro výuku 
a výzkum v oborech matematika, fyzika a informatika“ spolu s podrobnějším komentářem 
k obsahu projektu.  
Prod. M. Rokyta zjistil v katastru nemovitostí, že na matematickou sekcí vytipovaný dům 
v Sokolovské ulici bylo od 25. 11. 2014 uvaleno zástavní právo. Z tohoto důvodu nebude 
nemovitost předmětem žádné anotace.  
Prioritní osa 2. V souhlase s dohodou na KD poslal prod. M. Vlach kolegiu anotace dvou 
projektů za propagaci. První projekt je fakultní „Interaktivní formy vzdělávání pedagogů 
v rámci CŽV kurzů“, druhý je zamýšlený jako společný pro MFF UK a FF UK: „Přírodní 
vědy - filozofie - technologie - společnost: rozvoj kompetencí a dovedností 
pedagogických pracovníků základních a středních škol“.  
Prod. J. Trlifaj rozeslal kolegiu anotace projektů: „Internacionalizace výuky: hostující 
profesoři na MFF UK“ a „Podpora samostatné odborné činnosti studentů“. 

 
i) Prod. M. Rokyta sdělil vedoucí HOSP, že matematická sekce využije dalších cca 800 tis. 

Kč jako investičních prostředků, pro obnovu počítačového klastru, o niž požádal RNDr. O. 
Ulrych. Výdaj je umožněn díky financím za výuku pro PřF UK.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst: všechny děkanem ustavené 
konkursní komise již vydaly svá doporučení, děkan postupně vydává rozhodnutí, vesměs 
v souladu s návrhem komise. Kompletní výsledky řízení budou zveřejněny na fakultním 
webu.  
• Sekce F: uchazeč o místo akademického vědeckého pracovníka na KCHFO byl 

pozván, aby 4. 12. 2014 pronesl přednášku; jeví se jako velmi kvalitní kandidát, 
konkursní komise ho doporučila přijmout. Děkan rozhodne po přednášce, zprávu 
mu podá prod. V. Baumruk.  
Stalo se po KD: Děkan po přednášce uchazeče RNDr. J. Klimeše, Ph.D., přijal a 
předal mu, v souladu s podmínkami konkursu, nabídku tříleté pracovní smlouvy. 
 

• Sekce M: děkan a prod. M. Rokyta pečlivě prošli doporučení konkursních komisí 
a přihlášky uchazečů, hlavně jejich dosavadní zahraniční zkušenosti, pokud se 
ucházejí o místo odborného asistenta (OA). Úspěšný pobyt v zahraničí bude hrát 
pozitivní roli při event. uzavírání pracovní smlouvy s OA na druhé období. 

 
• Prod. V. Baumruk sdělil, že o zahraniční praxi mladých akademických pracovníků 

diskutovalo kolegium fyzikální sekce na své schůzi 2. 12. 2014. Situace není 
jednoznačná, protože proti sobě jdou požadavek, aby mladí pracovníci vycestovali 
na zkušenou do zahraničí, což je jistě žádoucí, a univerzitní projekty UNCE, do 
nichž jsou přijímání mladí pracovníci ve věku do stanovené hranice, na základě 
výběrového řízení. Fyzikální sekce se s tím vypořádává tak, že do projektů UNCE 
zapojuje čerstvé absolventy MFF UK.  

 
b) Výběrové řízení - k sestavování komisí: platný Řád výběrového řízení UK v Praze v Čl. 3 

Komise pro výběrové řízení stanoví, že „členy komise mohou být vedle akademických 
pracovníků i ostatní zaměstnanci univerzity nebo další osoby“. Fakultní konkursní komise 
měly a mají typicky dva externí členy z oborově blízkých pracovišť v AV ČR nebo z jiných 
VŠ. Této praxe se bude děkan fakulty jako vypisovatel výběrového řízení držet i nadále. 
Kolegium tento postup podpořilo.   

 
c) Benefity poskytované zaměstnancům v rámci UK, kromě těch, které fakulta poskytuje ze 

sociálního fondu (míněny např. slevy na propagační předměty, odborné publikace, 
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vzdělávací kurzy apod.): na dotaz dr. A. Němcové Tejkalové děkan odpověděl, že MFF 
UK své zaměstnance tímto způsobem nezvýhodňuje. 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Jednotný vizuální styl UK – upravená verze pravidel plus vyrovnání připomínek zaslané 

25. 11. 2014: z pověření děkana fakulty zaslal prod. M. Vlach tiskovému mluvčímu UK 
stanovisko MFF UK. 

 
b) Prorektor P. Kovář svolal na 15. 1. 2015, 15:00 hod., schůzi proděkanů a zaměstnanců 

propagačních oddělení fakult.  
 
c) Vydavatelství MatfyzPress: prod. M. Vlach informoval, že na inzerát, kterým fakulta hledá 

vedoucího, odepsalo 17 adeptů, a že z jejich nabídek bylo vybráno 8 nejzajímavějších. 
Ústní pohovor se zájemci se uskuteční 15. 12. 2014 dopoledne. 

 
d) Den otevřených dveří 2014: zúčastnilo se odhadem 610 středoškoláků, oproti loňsku 

přišlo více zájemců, zejména o studium fyziky. Akci lze hodnotit jako úspěšnou a dobře 
zorganizovanou. Prod. F. Chmelík vřele doporučil pokračovat v pořádání akcí tohoto typu 
samostatně, neslučovat je např. s univerzitním Informačním dnem.  

 
e) Veletrh vzdělávání ProEduco v Košicích: účast reprezentantů MFF UK zdárná, studenti 

projevovali o nabídku studia na MFF UK velký zájem. 
 

f) Propagace studia na MFF UK v anglicky přednášených programech: prod. M. Vlach 
dohodl, že kolegové z Fakulty sociálních věd UK rozdají během své mise v Indii také 
letáky o MFF UK. 

 
g) Anketa pro nastupující studenty na MFF UK v akad. roce 2014/2015: výsledky průzkumu 

poslal prod. M. Vlach celému KD. Z ankety mj. vyplynulo, že slogany, které fakulta 
v poslední době používá, jsou používány i studenty jako důvod, proč si školu pro studium 
vybrali; dále se zdá, že některé formy papírové formy propagace ztrácejí na efektivitě, 
naopak účinnější je oslovovat studenty prostřednictvím webu a sociálních sítí. Zajímavým 
výsledkem je, že podle názoru některých dotázaných studentů jsou v nabídce fakulty 
i propagační akce, které mají odrazující účinek.  

 

h) Spolupráce s firmou Red Hat: anglicky psané znění smlouvy je firmou schválené, prod. 
M. Vlach předpokládá, že smlouva bude v rámci Partnerského programu fakulty uzavřena 
16. 1. 2015 v Brně. Z: prod. O. Čepek (za doprovodu Mgr. M. Děckého a jednoho 
pracovníka OMK). 

 
i) Novoročenky: OMK za přispění děkana fakulty připravilo návrh novoročenky, v tištěném 

i elektronickém provedení. Členové kolegia sdělí pracovníkovi OMK L. Svobodovi, kolik 
novoročenek si přejí dostat. 

 
j) Rotunda sv. Václava ve fakultní malostranské budově. 

i) Prostředky na projekt zpřístupnění rotundy sv. Václava: MFF UK obdržela písemné 
rozhodnutí o udělení finanční dotace.  

ii) Za pomoci programátorské firmy a Ing. D. Lankové se snad brzy podaří prosadit 
bezhotovostní platby PayPal. Úspěch obecně i pro konkrétní účel, totiž pro sbírku 
na dofinancování projektu Záchrana rotundy sv. Václava. 

 
k) Děkan podepsal smlouvu o partnerství s německou firmou Materials Science and 

Engineering Werkstoffzentrum Clausthal. Prod. M. Vlach osobně zprostředkuje podpis 
smlouvy v SRN. 

 
Děkan 
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l) Oslavy 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016 – dokument zaslaný rektorem UK je 
k dispozici na sekretariátě děkana, kopie dostal prod. M. Vlach na OMK.  

 
m) Programy celoživotního vzdělávání zaměřené na věkovou skupinu žáků základních a 

studentů středních škol, tzv. „juniorská“ univerzita: KD vzalo na vědomí dotaz rektora UK, 
zda fakulta v budoucnu neuvažuje o takové možnosti popularizace univerzitního 
vzdělávání, a současně nabídku podpory ze strany RUK při rozvoji takové aktivity.  
Stalo se po KD: Prod. M. Vlach navrhl, aby se kontaktním pracovníkem za MFF UK stal 
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. Kol. Kekule souhlasil.  

 
n) Děkan přijal návrh předsedy SKAS a jmenoval do Pracovní skupiny pro partnerství 

s firmami Mgr. Lukáše Adama, člena SKAS.  
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Ve dnech 8. až 12. 12. 2014 (s výjimkou úterý 9. 12. 2014) bude děkan služebně mimo 
Prahu. Zastupovat ho bude prod. J. Trlifaj. 

 
b) Z bodu sub a) vyplývá, že setkání akademické obce UK pořádaného při příležitosti 

udělení Templetonovy ceny prof. PhDr. Tomáši Halíkovi, ThD., se v děkanově zastoupení 
zúčastní prod. J. Trlifaj. Slavnost se uskuteční 8. 12. 2014 od 17:00 hodin.  

 
c) Z bodu sub b) vyplývá, že děkan ani prod. J. Trlifaj nemohou přijmout pozvání od 

Národního kontaktního centra – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na 
zahajovací večer mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce, který se 
uskuteční 8. 12. 2014 od 16:30 hodin.  

 
d) Návrh na dílčí změnu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (čj. 249/2014): 

lhůta pro zaslání případného stanoviska nebo připomínek ze strany fakult byla stanovena 
na 2. 1. 2015, 12:00 hodin. Podklady v elektronické formě jsou na webu UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6491.html 
Vedení fakulty své stanovisko projedná na schůzi 29. 12. 2014. Podklady připraví prod. 
M. Vlach ve spolupráci se spolkem Matfyzák a dr. K. Šolcovou Houžvičkovou. 
 

e) Zápis ze schůze RKR konané 10. 11. 2014 poskytl děkan pro informaci celému KD.  
 
f) Tradiční předvánoční setkání s důchodci – bývalými zaměstnanci fakulty, které pořádá 

odborová organizace je naplánované na čtvrtek 18. 12. 2014, 15:00 hodin, do zasedací 
místnosti vedle bufetu.  

 
g) Změna Organizačního řádu MFF UK - návrh vedený úmyslem transformovat Kabinet 

jazykové přípravy na Katedru jazykové přípravy vyvolal nutnost některých dalších návrhů 
ba změny: podklady poslal a na zasedání komentoval prod. M. Rokyta. Připomínky 
z diskuse zpracuje a výslednou verzi návrhu pošle členům KD do konce týdne. Po 
komentářích členů KD je připraven poslat návrh k posouzení právničce. 

 
h) Stalo se po KD: fakultní Akademicky senát naplánoval svá příští zasedání takto: 

7. ledna 2015 (zasedá i VR MFF)  
4. března 2015 (zasedá i VR MFF)  
15. dubna 2015.  
 
V případě potřeby je AS MFF UK připraven sejít se k mimořádnému zasedání.  

 
i) Návrh na změnu názvů dvou pracovišť MFF UK: s jednomyslným souhlasem KD, 

vyjádřeným veřejným hlasováním, provede děkan následující dvě změny, s účinností od 
1. ledna 2015: 

 současná Katedra meteorologie a ochrany prostředí se bude nově nazývat Katedra 
fyziky atmosféry, 

http://www.cuni.cz/UK-6491.html
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 současný Kabinet software a výuky informatiky ponese jméno Katedra softwaru a 
výuky informatiky.  

 
 
Zasedání skončilo v 13:46 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


