
Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 17. prosince 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 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:13 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Vyhlášení výsledků soutěží GAČR 2015.  

Úspěšnost MFF UK podle sekcí a typu grantů (k 5. 12. 2014): 

 

sekce podáno návrhů podpořeno úspěšnost podáno návrhů podpořeno úspěšnost podáno návrhů podpořeno úspěšnost

Fyzikální sekce 7 3 42,86 34 12 35,29 1 *

Informatická sekce 1 0 0,00 21 10 47,62 0 0

Matematická sekce 3 2 66,67 11 5 45,45 0 0

MFF celkem 11 5 45,45 66 27 40,91 1

Juniorské Standardní Mezinárodní

 
*o financování bude teprve rozhodnuto, bude-li grant financovat také zahraniční partner 
 
Srovnání s výsledky MFF v minulé soutěži GAČR: 
MFF - výsledky soutěží GAČR 2014

podáno uděleno % podáno uděleno % podáno uděleno % podáno uděleno

F 38 10 26,3 11 4 36,4 4 2 1 0

I 17 3 17,6 7 3 42,8 1 0 0 0

M 5 1 20 6 2 33,3 1 0 0 0

celkem 60 14 23,3 24 9 37,5 6 2 33,3 1 0

Podáno celkem 90 návrhů ve všech soutěžích GAČR. K  13. 12. 2013 uděleno celkem 25 grantů, tj. 27,7%.

V soutěži o standardní projekty bylo podáno z MFF 60 návrhů, uděleno 14 grantů, tj. 23,3%.

V soutěži o postdoktorské  projekty bylo podáno z MFF 24 návrhů, uděleno 9 grantů, tj. 37,5%.

V soutěži o projekty na podporu excelence bylo podáno z MFF 6 návrhů, uděleny 2 granty, tj.  33,3%.

sekce
standardní postdoktorské excelence zahraniční
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Úspěšnost MFF podle panelů a sekcí (k 5. 12. 2014) 

podáno podpořeno podáno podpořeno podáno podpořeno celkem podáno celkem podpořeno úspěšnost v %

102 1 1 1 1 100,00

103 4 3 4 3 75,00

107 2 1 2 1 50,00

108 3 1 3 1 33,33

201 1 0 10 3 11 3 27,27

202 6 2 6 2 33,33

203 3 2 3 2 66,67

204 12 2 12 2 16,67

205 5 1 5 1 20,00

208 1 0 1 0 0,00

209 13 6 1 1 14 7 50,00

210 1 1 1 1 100,00

402 1 1 1 1 100,00

403 2 2 2 2 100,00

406 10 4 10 4 40,00

407 1 1 1 1 100,00

celkem 41 15 22 10 14 7 77 32 41,56

F I M MFF
panel

 
Tabulka neobsahuje údaj o mezinárodním projektu, o jehož financování bude teprve rozhodnuto – viz výše. 

 

(V případě úspěšnosti zejména podle panelů upozorňuji na počítání procent z velmi malých čísel.) 

 

Celková úspěšnost za všechny navrhovatele v soutěžích GAČR 2015 je  24,3 % u standardních 
projektů (17,4 % v roce 2014) a 28,9 % u juniorských projektů (první soutěž). 
Úspěšnost se může změnit začátkem roku 2015 – financování projektů z tzv. šedé zóny. 
 
 

• Řešitelé grantů z řad členů panelů GAČR: sekce matematická a informatická 
dodržují interní dohodu, aby pracovníci nepodávali jako hlavní řešitelé grant do 
panelu, jehož jsou členy. Fyzikální sekce takto striktně nepostupuje. 

 
b) Dne 18. 12. 2014 budou v Karolinu předány dekrety nově jmenovaným profesorům 

(z MFF UK se týká prof. R. Leitnera a prof. O. Santolíka; druhý z uvedených se 
slavnostního aktu předání nezúčastní, neboť je na zahraniční služební cestě). 

 
c) Multilaterální zahraniční spolupráce UK – zapojení se fakult a návrhy na strategické 

partnery: dopis, v němž pror. J. Škrha žádá dostat stanovisko fakulty do 31. 12. 2014, byl 
zaslán všem sekčním proděkanům.  
Stalo se po KD: Pror. J. Škrha prodloužil termín do 15. 1. 2015.  

 
d) II. stupeň hodnocení výzkumných infrastruktur (zpráva MŠMT): dne 12. 12. 2014 byl 

v souladu se stanoveným časovým harmonogramem dokončen proces komplexního 
mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur ČR. Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy sdělí předkladatelům návrhů výzkumných infrastruktur výsledky II. fáze 
hodnocení vypracované mezinárodní hodnoticí komisí na individuální bázi 
prostřednictvím úřední korespondence. Souborné stanovisko Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy bude předkladatelům návrhů výzkumných infrastruktur sděleno 
nejpozději do pátku dne 19. prosince 2014. Podrobná dokumentace zdůvodňující 
souborné stanovisko MŠMT bude předkladatelům návrhů výzkumných infrastruktur 
doručena nejpozději do pátku dne 9. ledna 2014. 

 
e) Bez předchozího ohlášení navštívil MFF UK dne 11. 12. 2014 prof. B. Yklasovich 

s žádostí o projednání možné spolupráce (zejména výměny studentů) mezi MFF UK a 
Kazakh National Pedagogical University Abai. Prod. O. Čepek dodatečně - na zasedání 
kolegia - obdržel stručné požadavky, které na OVZS host zanechal. Jeho předběžný 
názor zněl v tom smyslu, že informatická sekce nemá volnou kapacitu na rozšiřování 
partnerských vztahů v programech, o které jeví kazašská strana zájem, s výjimkou 
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případné účasti kvalitních studentů z kazašské strany v placeném studiu v anglickém 
jazyce na MFF UK. 

 
f) Jako každý rok vyhlásily Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" a Nadace 

Český literární fond „Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu“. Cena je každoročně 
udělována za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, věd lékařských, 
vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě, která byla vydána v České republice 
v kalendářním roce 2014. Jednotlivé ceny jsou spojeny s finanční odměnou 50 tis. Kč. 
Informace jsou na stránkách nadací: 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2014.php 
http://www.nclf.cz/ceny-josefa-hlavky.html 

 
Informace zaslalo OVZS sekčním proděkanům. Nominace je třeba předat na OVZS 
nejpozději do 7. 1. 2015, aby je oddělení mohlo vypravit na RUK do 9. ledna 2015. 

 
g) Ceny Neuron, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-neuron/ 
 
h) Top 5 pro Forbes: redaktorka časopisu Forbes požádala prod. J. Trlifaje o tip na pět 

nejlepších českých vědců do 30 let. Případné návrhy pošlou prod. J. Trlifajovi sekční 
proděkani. 

 
i) Poznámka OVZS: distribuce zpráv z „hromadné“ adresy ovzs-l: zejména noví vedoucí 

pracovišť a nové sekretářky nepostupují zprávy z úrovně katedra/ústav dále členům 
svých kateder a ústavů – pracovníci si pak stěžují, že nejsou uvědomováni o důležitých 
termínech (naposledy se to týkalo lhůt a způsobu předkládání dílčích zpráv a 
závěrečných zpráv GA ČR). Na stránce 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/ 
je jak „lhůtník“, tak je možné se z této stránky přihlásit k odběru zpráv nad rámec daného 
seznamu účastníků konference/adresátů. 

 
j) Program Habilion: prod. J. Trlifaj urgoval prod. O. Čepka o příklady z akademické sféry, 

které mohou sloužit jako odborný argument pro zavedení tajného elektronického 
hlasování 

 
k) SVV: KD vzalo na vědomí čerstvou informaci týkající se prostředků na rok 2015. Odbor 

vědy RUK sdělil, že podle neoficiálních informací by se celkový objem prostředků na SVV 
měl pohybovat zhruba ve výši 70% prostředků na rok 2014.  

 
l) IPN metodika: dne 7. 1. 2015 se v Pardubicích završí další etapa jednání vztahujících se 

k hodnocení výsledků vědy (firma Technopolis). Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu dva odkazy, 
které si zaslouží v dané souvislosti pozornost, viz: 

http://ceskapozice.lidovky.cz/marksisticka-veda-aneb-konec-kafemlejnku-ffw-
/forum.aspx?c=A141212_090931_pozice-forum_kasa 

  
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=731036&ad=1&attid=733317 

 
m) Odpověď na svůj e-mail týkající se stanovení mezd řešitelům grantů (limit podílu 

prostředků grantu na platu) dostal prod. O. Čepek od prod. J. Trlifaje a bude ji tlumočit 
informatické sekci.  

 
n) Prod. M. Vlach sdělil, že CPPT připravuje novou koncepci podpory aplikovaného 

výzkumu na fakultách, včetně speciálního fondu.  
 

o) Stalo se po KD: děkan poskytl členům kolegia informaci RUK, že 12. 12. 2014 vstoupilo 
v účinnost Opatření rektora UK č. 46/2014, kterým se stanoví náležitosti týkající se 
obsahu, způsobu předložení a projednání průběžných zpráv o uskutečňování programů 
PRVOUK za rok 2014. Text opatření je k dispozici na webu UK, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-6596.html 
 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2014.php
http://www.nclf.cz/ceny-josefa-hlavky.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-neuron/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/
http://ceskapozice.lidovky.cz/marksisticka-veda-aneb-konec-kafemlejnku-ffw-/forum.aspx?c=A141212_090931_pozice-forum_kasa
http://ceskapozice.lidovky.cz/marksisticka-veda-aneb-konec-kafemlejnku-ffw-/forum.aspx?c=A141212_090931_pozice-forum_kasa
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=731036&ad=1&attid=733317
http://www.cuni.cz/UK-6596.html
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
Prod. F. Chmelík 
a) KREDO 

• Boloňský dotazník – finální verze byla odeslána na RUK, její kopie je uložena 
v uzavřeném úložišti kolegia děkana. Prod. F. Chmelík poděkoval za spolupráci 
všem kolegům, kteří se na zpracování dotazníku do definitivní podoby podíleli.  

• Formulář pro výzkumné týmy: koncept dostali členové KD e-mailem.  
• Dotazník pro technologického skauta vypracovala dr. K. Šolcová a odeslala na 

CPPT.   
 

b) Návrhy na udělení SFG v podzimním kole 2014. Rada se sešla dne 12. 12. 2014, 
v plném složení, zápis z jednání členové KD dostali, komentoval jej prod. F. Chmelík. 
Úroveň návrhů se oproti předchozím kolům zlepšila, s ohledem na jejich různorodost 
nebylo stanoveno pořadí. Výše grantu je 8 tis. Kč. KD závěry Rady akceptovalo.  

 
c) Návrhy na příplatek k doktorskému stipendiu – příplatek za první oborově významnou 

publikaci: celkem přišlo k posouzení kolem 50 návrhů, po jejich věcné a formální kontrole 
předložil prod. F. Chmelík děkanovi ty návrhy, které shledal bez závad, ostatní byly 
vráceny navrhovatelům k odstranění převážně formálních nedostatků.   

 
d) Výzkumy, dotazníková šetření, ankety, informace 

i)      Studie v oblasti vzdělání a kariéry Graduate Barometer Europe (organizuje 
společnost Trendence, Berlín). Vedení se přiklonilo k souhlasu s provedením 
studie, ale realizaci doporučilo až poté, kdy studenti vyplní dotazníky pro Multi-rank 
oboru Informatika (Z: prod. O. Čepek). Vhodně formulovaný požadavek ke 
studentům napíšou studijní proděkani.  

 
ii)      Výzkum hodnotových orientací a životních strategií současných vysokoškolských 

studentů (semestrální projekt studentů sociologie FSV UK): žádost o provedení 
hromadného šetření v průběhu výuky byla zdvořile odmítnuta, organizátoři mají 
možnost studenty oslovit individuálně, aniž by docházelo k narušování výuky.  

 
iii)      Studentská anketa MFF UK za ZS 2014/2015: do 18. 12. probíhá sběr anketních 

lístků. KD vzalo na vědomí technické nedopatření, v jehož důsledku byly vytištěny 
anketní lístky se zkomolenými příjmeními několika málo vyučujících; z časových 
důvodů byly lístky ponechány v této nedokonalé podobě.  
 

iv)      Žádost z katedry pedagogiky FF UK (hledám české studenty – bakaláře - pro 
vědecko-výzkumný projekt) byla umístěna na fakultní Facebook. 

 
v)      Pokračování studentské soutěže CERGE-EI New Economic Talent 2015: KD 

souhlasilo s propagací soutěže v karlínské budově MFF UK formou „áčka“.  
 

Prod. P. Kolman 
e) Podklady pro žebříček informatických VŠ byly redaktorce Hospodářských novin 

poskytnuty.  
 
f) Směrnice o formálních náležitostech závěrečných prací: kolegium schválilo návrh, který 

prod. P. Kolman rozeslal e-mailem, a doporučilo předložit ho AS MFF UK na jednání 7. 1. 
2015.  

 
g) Návrh na Směrnici děkana č. 10/2014, Podrobnosti o organizaci studia v doktorských 

studijních programech: navržený výnos nahradí Směrnici děkana č. 7/2014. Návrh 
s vyznačením změn rozeslal kolegiu prod. P. Kolman, na schůzi jej opatřil komentářem 
obsahujícím též informace o závěru jednání s ředitelem ÚTIA AV ČR prof. J. Flusserem. 
Závěry KD: i) Děkan požádá předsedkyni Akreditační komise o souhlas s tím, aby 
garantem studijního oboru 4I5 Počítačová grafika a analýza obrazu doktorského 
studijního programu Informatika mohl být jmenován prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. ii) 
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Děkan předloží Vědecké radě MFF UK na jejím zasedání 7. 1. 2015 návrh na složení 
oborových rad pro všechny tři doktorské programy. iii) Návrh směrnice č. 10/2014 děkan 
předloží ke schválení AS MFF UK. 

 
h) Nové zaměření v rámci oboru Matematické metody informační bezpečnosti (MMIB): 

kolegium tichým souhlasem přijalo návrh na rozšíření MMIB, jak s ním vyslovily souhlas 
kolegium matematické sekce a pedagogická rada matematické sekce. Byť jde o dílčí 
změnu, děkan návrh předloží k projednání AS MFF UK a ke schválení VR MFF UK. 

 
i) Školné od samoplátců: pravidla pro to, jak naložit s takto získanými financemi, 

prodiskutují dne 17. 12. 2014 proděkani M. Rokyta, O. Čepek a P. Kolman s děkanem a 
vedoucí HOSP. Prod. M. Vlach v této souvislosti zdůraznil roli OMK a STUD.  

 
Děkan 
j) Návrh opatření rektora UK - Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a 

zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze pro studium v rámci mezinárodního 
společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti 
dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia (čl. 19 odst. 4 Studijního a zkušebního 
řádu Univerzity Karlovy v Praze, účinnost k 1. 2. 2015): prod. F. Chmelík po konzultaci se 
STUD neshledal důvody pro připomínky k návrhu, MFF UK proto žádné výhrady 
neformulovala. K tomu dodal děkan jako informaci ze schůze RKR, že RUK slíbil 
vypracovat vzor smlouvy se zahraniční VŠ.  

 
k) Prod. M. Rokyta informoval, že kolegium matematické sekce volá po organizačním 

zásahu, který by zmírnil dopad státních svátků apod. na délku semestru. Výuka je podle 
sylabů rozvržena na delší období, než jaké pak ve skutečnosti mají vyučující k dispozici. 
Podle názoru prod. V. Baumruka má výuka běžet po celý týden, kdežto např. letos 
semestr začal až ve středu. Kolegium doporučilo učinit dotaz na RUK, jak naložil 
s návrhem děkana, aby semestr začínal v pondělí; Z: prod. F. Chmelík. Co se týče délky 
semestru, je v pravomoci děkana připustit, aby výuka zasáhla do zkouškového období, 
ale musí to být stanoveno předem v harmonogramu akademického roku.  

 
l) Prod. P. Kolman sdělil, že odpadly dvě schůzky s pror. M. Králíčkovou.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo obsah Příkazu děkana č. 8/2014, rozpočtové provizorium, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz08.htm 
 

b) V rámci projektů ICT byly ve stanovené lhůtě 15. 12. 2014 dodány na RUK faktury ke 
všem 8 částem podávaným MFF UK. 
 

c) Tajemník informoval o zhoršené platební morálce společnosti ABC Catering, která na 
základě nájemní smlouvy provozuje bufet na Karlově. Při osobním jednání byla 
společnost vyzvána k vyrovnání dlužných plateb do 31. 12. 2014, což přislíbila.  Pokud se 
tak nestane, tajemník dlužníka písemně vyzve. 

 
d) Soutěžení mobilního operátora: zpráva dr. J. Caldy - ÚVT UK vypsal soutěž na 

operátora, na základě předchozích analýz připravuje výběrové řízení na poskytovatele 
mobilních telefonních služeb. Předpokládá se, že celé výběrové řízení bude dokončeno 
v červnu nebo v červenci 2015, a to včetně uzavření smlouvy s vítězným operátorem. 

 
e) S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke změně pravidel osvobození od daně z příjmů 

fyzických osob u příspěvku MFF UK na soukromé pojištění s možností výběru v průběhu 
trvání pojištění. Zaměstnanci, kterým fakulta přispívá na životní pojištění, doloží do 
zaměstnaneckého oddělení do 31. 1. 2015 dodatek smlouvy s pojišťovnou (nebo jiný 
pojišťovnou potvrzený doklad), který dokumentuje, že jejich smlouva je smlouvou 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz08.htm
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daňovou (bez možnosti výběru). Pokud tento doklad nedoloží, fakulta přestane příspěvek 
poskytovat, protože by jí vznikaly náklady, na které nemá zdroj. Zaměstnanecké oddělení 
vyzve současné příjemce příspěvku, aby doložili potřebný doklad příslušné pojišťovny. 

 
f) Poskytnutí refektáře a učeben 

      Společnosti IDG byla poskytnuta 20% sleva z ceny za pronájem refektáře ve dnech 

22. 4. a 23. 9. 2015. 

      KD schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny S6 na schůzi oponentní rady 

projektu KONTAKT LH 12095 NewAlgo. 

      KD schválilo zapůjčit refektář na konferenci SIGDIAL 2015 od 2. 9. do 4. 9. 2015 a 

udělit 50% slevu z ceny za pronájem. 

      KD schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny M1 pro krajské kolo Matematické 

olympiády dne 13. 1. 2015. 

Kolegium svěřilo do pravomoci tajemníka, aby rozhodoval o bezplatném zapůjčení 
fakultních poslucháren pro nevýdělečné akce (typicky fakultní), samozřejmě tehdy, 
budou-li poptávané prostory volné a dají se zablokovat v SIS. V případě nedostatku 
informací o akci, která se má v prostorách fakulty konat, se tajemník může obrátit na 
příslušného sekčního proděkana.  

 
g) Odvádění režie ze smluvního výzkumu: Režie ve výši 10% bude odvedena sekci, zisk 

v doporučené výši 15 % musí zbýt fakultě v centrálních prostředcích. Ze zisku se budou 
přednostně kofinancovat projekty aplikovaného výzkumu v programech, které takové 
kofinancování vyžadují. OVZS a HO připraví dodatek ke směrnici č. 4/2014, který tuto 
praxi formálně upraví. 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer04.htm 
 
Děkan 
h) Vedoucí KTV poslal děkanovi plán víkendových akcí katedry na rok 2015. Jde o zhruba 

10 turnajů určených hlavně pro studenty a zaměstnance MFF UK. S tím spojené ceny pro 
vítěze představují sumu 22 tis. Kč. Stane se součástí podkladů pro přípravu rozpočtu 
fakulty na rok 2015. Nad rámec těchto cen pro vítěze poskytlo OMK pro účastníky akcí 
fakultní trička.  

 
i) Analýza dopadu M2013-15 na bodové hodnocení Univerzity Karlovy (UK): kolegium vzalo 

na vědomí informaci s vysvětlením pror. J. Konvalinky, jak ji zaslal člen AS UK Mgr. C. 
Brom. 

 
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Pavilon Troja: kolegium vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka, mj. podoba 

serverovny už je dohodnuta. Své vyjádření k některým otázkám dalo kolegium rovnou na 
schůzi (přednost dalo menším posluchárnám; jen jedna místnost by mohla zaujímat větší 
prostor a posuvnými dveřmi být v případě potřeby rozdělena na místnosti dvě), další 
připomínky mohou členové KD poslat prod. L. Skrbkovi do 29. 12. 2014. Prod. O. Čepek 
navrhl, aby kontaktní osobou za informatickou sekci byl dr. D. Obdržálek (jde 
o požadavky sekce I, mezi nimiž jsou nároky robotické části nejsložitější, a proto osoba 
kol. Obdržálka nejvhodnější). Stavební plány pavilonu jsou v digitální formě k dispozici 
u pracovníka správy budov Ing. Hrdiny.  

 
b) VaVpI 

• V lednu 2015 budou předána staveniště dodavatelům (Malá Strana, Troja).  
• Projekt na přístrojové vybavení: tajemník informoval o své konzultaci s kancléřem 

UK kvůli administrativní komplikaci se zakoupením jednoho z fyzikálních přístrojů. 
Jednání budou pokračovat, s vedoucím odboru veřejných zakázek RUK.  

• Dne 18. 12. 2014 se koná celostátní konference k projektům VaVpI – zúčastní se 
proděkan pro rozvoj a tajemník. 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer04.htm
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c) Stavební akce v Karlíně proběhly ke spokojenosti matematické sekce; vznikly čtyři 

místnosti pro doktorandy, po Novém roce budou vybaveny nábytkem, a tím i připraveny 
k užívání.  

 
d) Projekty OP VVV: v termínu do 12. 12. 2014 bylo na RUK odesláno 6 anotací k projektům 

navrhovaných MFF UK, případně na připojení se k projektům celouniverzitním. 
 

e) Náměty na stavební akce 2015: po druhém kole upřesňování ze strany pracovišť 
shromáždil prod. L. Skrbek bohatý seznam požadavků. Bude je pečlivě vážit, výsledek 
přednese kolegiu. Bez ohledu na to doporučil rozpočet správy budov na rok 2015 oproti 
letošnímu roku zvýšit, o jednotky milionů, protože rozpočet SB na rok 2014 byl nízký, 
kvůli očekávaným prostředkům na projekty VaVpI. Kolegium doporučilo vyčkat na fakultní 
rozpočet.  

 
 

Děkan 
f) Zasedání Monitorovacího výboru KA je svolané na 18. 12. 2014. Podklady, které 

k jednání dostal, nechal děkan rozeslat celému kolegiu. Co se týká parkovacích míst, 
podle děkanova odhadu nepřesáhne potřeba MFF UK desítku míst.  

 
g) Prod. V. Baumruk poslal kolegiu odkaz na webové stránky Kampusu Albertov, viz: 

http://kampusalbertov.cuni.cz/ 
 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Děkan sdělil, že dosažené výsledky hospodaření fakulty mu umožnily udělit mimořádné 
odměny.   
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava 

i) Elektronická aplikace na sbírku bude oficiálně uveřejněna 19. 12. 2014.  
Stalo se po KD:   
http://www.nase-rotunda.cz/ 

ii) Předpisy vztahující se k čerpání tzv. norských fondů jsou ještě náročnější, než 
tomu je u jiných zdrojů, takže vyhovět jim bude klást velké nároky na organizaci 
výběrových řízení, na interpretaci norem autorského práva, na jednání s rezortními 
institucemi (ministerstvo financí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo 
kultury) atd.  

iii) Setkání děkana MFF UK s generální ředitelkou Národního památkového úřadu 
dohodl prod. M. Vlach na 13. 1. 2014, 10:00 hodin. 

 
b) Prod. M. Vlach odpověděl na dopis pror. M. Kováře, že MFF UK se plánuje zúčastnit 

veletrhu Gaudeamus v lednu 2015, dále Dne celoživotního vzdělávání v dubnu 2015 a 
Informačního dne UK v listopadu 2015. 

 
c) Firma AVAST má zájem připojit se k Partnerskému programu MFF UK. Podpis smlouvy 

se dá předpokládat v prvních měsících roku 2015. 
 

d) Spolupráce s firmou Red Hat: podpis smlouvy je dohodnutý na 16. 1. 2015 v Brně, fakultu 
bude při této příležitosti zastupovat prod. O. Čepek. Akce se též zúčastní předseda 
Pracovní skupiny pro firmy Mgr. M. Děcký a pracovnice OMK Bc. K. Linhardtová.  

 

http://kampusalbertov.cuni.cz/
http://www.nase-rotunda.cz/
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e) Jednotný vizuální styl UK: MFF UK obdržela na své připomínky (resp. na jejich část) 
odpověď. 

 
f) Prod. M. Vlach měl schůzku s reprezentací Katedry tělesné výchovy MFF UK, hovořili 

o možnosti natočit propagační video o tělesné výchově na fakultě a o spolupráci při 
tvorbě obsahu na portál www.matfyz.cz. 

 
g) Khanova škola: kolegium nemělo námitky, aby se akce konala opět v malostranské 

budově MFF UK, a to v sobotu 28. 2. 2015 v počítačové laboratoři.  
 

h) Dějepisná výuková hra Československo 38–89, která vznikla ve spolupráci FF, MFF UK a 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se dostala do finále prestižní mezinárodní soutěže. 
Její autoři ji prezentovali v USA a obdrželi titul 2014 Serious Games Showcase & 
Challenge Finalist. Stánek hry navštívilo během vyhlašování několik stovek návštěvníků.  

 
i) Proběhlo výběrové řízení na místo vedoucího vydavatelství MatfyzPress: komise 

doporučila tři kandidáty, stanovila jejich pořadí. S prvním adeptem v pořadí se setká prod. 
M. Vlach a vedoucí OMK dne 17. 12. 2014. 

 
j) Prof. Jack Copeland potvrdil svou účast na Jedné noci s informatikou, konané při 

PragoFFestu. Podle sdělení z RUK se Setkání u kulatého stolu na téma Alan Turing 
uskuteční 10. 2. 2015 od 17:00 hodin ve Vlasteneckém sále. Zúčastní se, kromě jiných, 
doc. Jiří Tůma z MFF UK, prof. Pavel Pudlák z AV ČR, proděkan FF UK Mgr. Jan 
Bičovský, Ph.D.  Film o A. Turingovi jde do distribuce v českých kinech dne 30. 1. 2015.  

 
k) Firma IBM fakultě věnovala v rámci firemní spolupráce dar ve výši 20 tis. Kč. 

 
l) Podařilo se dohodnout spolupráci mezi MFF UK a FSV UK v oblasti propagace anglicky 

vyučovaných programů studia, předběžně na 12. 2. 2015 smluvena schůzka s FSV a 
s ÚJOP UK, kvůli koordinaci zahraničních agitačních cest.  

 
m) Centralizované rozvojové projekty: návrh sdružující 13 účastníků a zaměřený na podporu 

vzájemné spolupráce mezi vysokými školami při propagaci studia postoupil do dalšího 
kola, garantem projektu se stala Masarykova univerzita v Brně. Možný podíl MFF UK 
odhaduje prod. M. Vlach z původních 275 tis. Kč na zhruba polovinu.  

 
n) Rande s Fyzikou – smlouva mezi MFF UK a Českou televizí má podobu písemného 

návrhu, který posuzují/posoudili právníci. 
 

o) CPPT chystá on-line projekt na téma „fyzika a vynálezy“, požádalo o spolupráci MFF UK. 
Prod. M. Vlach doporučil doc. RNDr. M. Rottera, CSc.   

 
p) První zahraniční smlouva v rámci Partnerského programu byla uzavřena v Německu , viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/189-matfyz-rozsiruje-firemni-partnersky-program-do-
nemecka 

 
q) Propagační akce Univerzity Karlovy na rok 2015: dopis pror. M. Kováře byl předán prod. 

M. Vlachovi. Na 15. 1. je svolána schůzka pracovníků propagace napříč UK. 
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Návrh na změny Organizačního řádu MFF UK: kolegium jej projedná na schůzi 7. 1. 
2015, upravenou verzi dokumentu připraví prod. M. Rokyta.  
Prod. V. Baumruk konstatoval, že pracoviště KVOF by i nadále rádo setrvalo v pozici 
kabinetu.   

 
b) Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2014: T. Pávková 

pošle kolegiu hrubou verzi materiálu vypracovanou z podkladů členů KD. 

http://www.matfyz.cz/clanky/189-matfyz-rozsiruje-firemni-partnersky-program-do-nemecka
http://www.matfyz.cz/clanky/189-matfyz-rozsiruje-firemni-partnersky-program-do-nemecka
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c) Novela vysokoškolského zákona – kolegium vzalo na vědomí interní informaci z jednání 

legislativní komise RVŠ, jak ji poskytl Mgr. C. Brom. 
 

d) Návrh dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK (poplatky spojené se studiem). T: 2. 1. 2015, 
12:00 hodin. Z: studijní proděkani. KD projedná 29. 12. 2014. 
 

e) Návrh dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů. T: 2. 1. 2015, 12:00 
hodin, na sekretariát AS UK. Z: prod. M. Vlach, KD projedná 29. 12. 2014. 

 
f) V souvislosti s novelou občanského zákoníku připravila UK spolu s Právnickou fakultou 

text k celouniverzitnímu použití; text má být součástí každé e-mailové zprávy odesílané 
z fakultních adres.  Automatické připojení tohoto textu je třeba nainstalovat na příslušné 
servery. Návrh textu je následující:  
Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E-mailová zpráva nebo 
její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu 
Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem 
na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným 
právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní 
odpovědnost Univerzity Karlovy v Praze. 
Disclaimer: If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached 
files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding 
agreement on the part of Charles University in Prague. The text of this message and its 
attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the 
acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to 
concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of 
Charles University in Prague. 
Kolegium se s navrženým textem zcela neztotožnilo, konkrétně s popřením 
platnosti/významu přílohy. Děkan již na RKR dne 9. 12. 2014 žádal o úpravu. Definitivní 
verze dosud nebyla ze strany RUK sdělena. 
 

g) Kolegium souhlasilo s tím, že na pátek 2. ledna 2015 mohou vedoucí pracovišť uložit 
zaměstnancům MFF UK práci doma. Informaci budou jménem vedení fakulty šířit sekční 
proděkani, na děkanátu tajemník fakulty.  

 
h) Stručnou informaci z RKR konaného 9. 12. 2014 poslal děkan kolegiu e-mailem.  

Stalo se během KD: Děkan kolegiu poskytl oficiální zápis z tohoto RKR, včetně příloh, e-
mailem. 

 
i) Plán schůzí kolegia děkana po Novém roce 2015: 7. ledna, 21. ledna, 4. února, 18. 

února, 4. března, 18. března, 1. dubna, 15. dubna, 29. dubna.   
 
j) Děkan požádá předsedu AS MFF UK o svolání řádné únorové schůze senátu. Předběžně 

bude avizovat novelu směrnice o doktorském studiu (viz bod 2. g) tohoto zápisu), novelu 
Organizačního řádu MFF UK a návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 
2015.  
Stalo se po KD: Předseda AS MFF UK hodlá žádosti vyhovět a na zasedání AS dne 7. 1. 
2015 svolat řádné zasedání na 4. 2. 2015.   

 
k) Prod. V. Baumruk se omluvil na zasedání KD plánované na 7. 1. 2015, protože bude ve 

stejnou dobu služebně v Číně.  
 
 
Zasedání skončilo v 15:02 hodin.  
 
Příští schůze kolegia děkana, poslední v tomto kalendářním roce, se bude konat dne 29. prosince 
2014 od 9:00 hodin v děkanově pracovně na Karlově.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 


