
Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 29. 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; k bodu 3. e) přizváni Ing. D. Lanková a Mgr. T. Jančák. 
 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:11 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) IPN metodika: vedoucí OVZS je ochotna zúčastnit se semináře konaného 7. 1. 2015 

v Pardubicích. Nabídka MFF UK stát se jednou z testovaných institucí nebyla přijata.  
 

b) Prod. O. Čepek požádal kolegy z KDSS o vypracování rešerše týkající se provádění 
tajného hlasování elektronickou formou. Výsledek předá prod. J. Trlifajovi.   

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Předseda ediční komise doc. M. Zelený předložil cestou prod. F. Chmelíka návrh 

edičního plánu MFF UK na rok 2015. Protože jen jeden ze šesti titulů lze považovat za 
jasně určený, požádalo kolegium prod. F. Chmelíka, aby návrh vrátil předsedovi ediční 
komise k upřesnění.  

 
b) Nový vedoucí vydavatelství MatfyzPress: prod. M. Vlach informoval, že uchazeč, který se 

ve výběrovém řízení umístil na prvním místě, pozici nakonec odmítl. Adept v pořadí druhý 
naopak nabídku přijal, nastoupí od 16. 2. 2015, zatím na dobu určitou, a to do září 2016. 
Během zkušební doby musí předložit svou koncepci vydavatelství. Kolegium doporučilo 
14denní časový překryv nového a současného vedoucího, kvůli předání vydavatelství.   

 
c) KREDO: zhodnocení účasti MFF UK za rok 2014. Prod. F. Chmelík konstatoval, že 

s výjimkou dotazníku pro výzkumné týmy jsou všechny zadané úlohy splněné; zmíněný 
dotazník - na jeho zpracování nebyl stanoven termín – dohotoví dr. K. Houžvičková 
Šolcová. Prod. F. Chmelík poděkoval všem na projektu zúčastněným kolegům a 
kolegyním za trpělivou spolupráci. O osudu projektu v roce 2015 nejsou známy žádné 
oficiální zprávy. 

 
d) Návrh dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK - poplatky spojené se studiem (dokument 

vedený AS UK pod čj. 305/2014): prod. F. Chmelík seznámil kolegium s jednotlivými 
body návrhu. Kolegium souhlasilo se závěrem, že vedení fakulty nemá k návrhu žádné 
připomínky.  

 
Prod. P. Kolman 
e) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia: mají být vyhlášeny po Novém roce. 

Návrh schválený Akademickým senátem MFF UK byl včas postoupen na RUK. Dne 18. 
12. 2014 na něj reagovala JUDr. S. Lukešová s několika návrhy na změny, přičemž dva 
z nich zasahují do věcného obsahu dokumentu. Týkají se uznávání zahraničního studia – 
podle JUDr. S. Lukešové je nutné v seznamu povinných příloh přihlášky explicitně uvádět 
u zahraničních uchazečů nostrifikaci, prod. P. Kolman trvá na návrhu v podobě, ve které 
byl schválen senátem MFF UK. Kolegium vzalo informaci na vědomí. 
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f) Návrh na změny v oboru Matematické modelování pro informační bezpečnost: prod. M. 
Rokyta poděkoval prod. P. Kolmanovi, garantovi programu matematika P. Kaplickému a 
autorovi změn J. Tůmovi za přípravu konečné podoby dokumentů, které se věnovali 
i během vánočních svátků. 

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo návrh následujících rozpočtových úprav:  

 
Odkud Kam Částka v Kč Finanční 

prostředky 
Poznámky 

RUK 700-01/PROVOZ 185 301 neinvestice zahr. studenti - prostř.na pobyt 

RUK 7243-06/STIP 293 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia 

RUK 7242-01/PROVOZ 196 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia 

RUK 700-01/PROVOZ 1 459 500 neinvestice školitelé - mzdy 

RUK 700-01/PROVOZ 442 510 neinvestice školitelé - pojištění 

 
b) Tajemník se zúčastnil výroční konference VaVpI projektů. Předmětem jednání bylo 

hlavně vyhodnocení předešlé prioritní osy, tj. projektů již dokončených. K prioritní ose 3, 
v níž jsou zařazeny projekty MFF UK, byl uveden pouze aktuální stav rozpracovanosti, 
u stavebních akcí stav připravenosti k výstavbě v roce 2015 s očekáváním, že projekty 
budou dokončeny (stavebně, účetně i administrativně) v roce 2015. 
Prod. L. Skrbek se akce nezúčastnil, neboť onemocněl.  
 

c) V závěru roku firma Erudio předala fakultě programovou úpravu, která bude umožňovat 
hradit odebrané stravenky formou srážky ze mzdy. V průběhu 1. čtvrtletí 2015 bude 
systém otestován na různě velkých vzorcích účastníků (pracovníků děkanátu). Po 
úspěšném testování pak bude možné systém rozšířit pro celou fakultu. Zaměstnanci, 
kteří budou chtít tuto možnost využívat, podepíší písemný souhlas se srážkou ze mzdy.  

 
d) Prod. O. Čepek dal k úvaze, zda nezvýšit nominální hodnotu stravenek, na které přispívá 

MFF UK svým zaměstnancům. Současná nominální hodnota je 80,- Kč a na oběd stačí 
málokde. Tajemník připraví po Novém roce pro kolegium stručnou analýzu, zda je/bude 
ve finančních možnostech fakulty hodnotu stravenky zvýšit.   

 
e) Stav financí k 29. 12. 2014: kolegium vzalo na vědomí zprávu Ing. D. Lankové a Mgr. T. 

Jančáka o stavu čerpání sekcí a děkanátu. Situace se jeví jako příznivá, kolegium 
souhlasilo s přiměřeným převedením části prostředků do rozpočtu roku 2015 a s důvody, 
které k tomu vedou.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Pavilon Troja: projekční práce pokračují, berou v úvahu připomínky projednané na 

kontrolním dnu. Požadavky informatické sekce jsou popsané, budou projednány a 
upřesněny s firmou Technico Opava během kontrolního dne 13. 1. 2015. Zda bude 
nutné, aby se kontrolního dne osobně zúčastnil RNDr. D. Obdržálek, posoudí prod. L. 
Skrbek s vedoucím SB.   

 
b) VaVpI: dne 13. ledna 2015 v 10:00 předá správa budov malostranské staveniště 

dodavateli – firmě Metrostav. Zúčastní se také doc. A. Kučera a prod. O. Čepek. V Troji 
převezme staveniště firma Auböck Boršov, dne 15. 1. 2015. K jednání byl přizván Ing. P. 
Hedbávný, ředitel firmy Vakuum Praha; jeho účast jako nájemce části budovy VD je 
žádoucí kvůli dojednání stavebního harmonogramu prací.   
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Sekční proděkani připomenou ve svých kolegiích, že jsou to vedoucí pracovišť, kteří navrhují a 
zdůvodňují děkanovi případný převod nevyčerpané dovolené zaměstnanců.  

 
 
 
6. PROPAGACE 

 
Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava 

i) Připravují se schůzky kvůli sestavení rozpočtu a dopracování projektu, připravují 
se výběrová řízení (ta rozsahem menší – na právní služby apod.).  

ii) Zorganizování „velkých“ výběrových řízení je stále provázeno mnoha otázkami a 
nejasnostmi. Dne 8. 1. 2015 se uskuteční konzultace na  ministerstvu financí ČR. 

iii) Děkan společně s prod. M. Vlachem a právními zástupci navštíví 13. 1. 2015 
ředitelku Národního památkového úřadu.  

iv) Prod. M. Vlach ve spolupráci s HOSP usiluje o zavedení plateb PayPal a on-plateb 
GP WebPay. 

v) Tajemník prověří, na co všechno se vztahuje současná pojistka nemovitého 
majetku fakulty. Prod. M. Vlach uvedl, že pravidla pro užití prostředků z Norských 
fondů vyžadují pojištění historické památky proti škodám způsobeným přírodními 
živly (jiným než vichřice), způsobeným jadernou energií nebo lesní zvěří. Dle 
sdělení prod. Vlacha bude nutno, pokud se na tyto události pojistka fakulty 
nevztahuje, buď požádat o výjimku, nebo oslovit pojišťovny s poptávkou na 
předepsané pojištění památky.  

vi) Příspěvky na rekonstrukci přibývají, viz: 
http://www.nase-rotunda.cz/ 

b) Prod. M. Vlach potvrdil účast MFF UK na Dni vzdělávání UK (jde o CŽV) a na 
Informačním dnu Univerzity Karlovy. Prod. F. Chmelík upozorní STUD, že se v této 
souvislosti předpokládá standardní spolupráce OVVP a STUD.  

 
c) Centralizované rozvojové projekty: kromě projektu, jehož řešitelem je doc. P. Svoboda, 

postoupil do dalšího kola (předpokládané financování) také projekt Strategické plánování 
a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství 
v ČR. Koordinátorem celého projektu se stala Masarykova univerzita v Brně, odhadnutý 
podíl MFF UK představuje 138 tis. Kč (původní částka pro MFF UK činila 255 tis. Kč).  

 
d) Webová aplikace Absolvent na portálu www.matfyz.cz: práce na aplikaci se blíží ke 

svému dokončení, v lednu bude aplikace testována, jsou podchyceni ochotní 
dobrovolníci. Prod. F. Chmelík upozorní na STUD, že bude potřeba součinnost oddělení 
při ověřování totožnosti absolventů (tj. že daná osoba skutečně absolventem MFF UK je).  

 
e) Novoroční zdravice děkana je připravena ke zveřejnění, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-pf/ 
 

f) Prod. M. Vlach odeslal do ČT právně přepracovaný návrh smlouvy ohledně knihy Rande 
s Fyzikou.  

 
g) V rámci návštěvy prof. Jacka Copelanda v Praze by se měly uskutečnit celkem tři 

přednášky, jedna z nich v informatické sekci.  
 

h) KD vzalo na vědomí informaci o nabídce, aby se MFF UK připojila k projektu jednoho ze 
svých absolventů, viz http://matikamailem.cz/ 
Prod. M. Vlach ve spolupráci s prod. M. Rokytou zjistí bližší informace.  

 
i) Vyšel článek o firmě Preciosa a.s. v jednom z odborných časopisů pro komerční sektor, 

ve kterém je kromě jiného zmínka o spolupráci s MFF UK. Dle neoficiálních informací má 

http://www.nase-rotunda.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-pf/
http://matikamailem.cz/
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firma zájem o pokračování spolupráce s Mgr. M. Kubínovou a RNDr. I. Hnětynkovou, 
Ph.D. V budoucnu není vyloučeno uzavření smlouvy o smluvním výzkumu.  

 
j) Profesor V. Trkal: vyšly dva články, připravuje se medailonek. Více na: 

http://www.matfyz.cz/clanky/192-rozhovor-s-viktorem-trkalem-ml-i-cast 
 

k) Návrh dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů (vedený Akademickým 
senátem UK pod čj. 249/2014): kolegium souhlasilo s vyjádřením, které vypracoval a na 
schůzi vyložil prod. M. Vlach. 

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. L. Skrbek informoval, že z podkladů od fakultního energetika P. Théra, které si 
vyžádal, lze vyčíst znatelnou úsporu na energiích, konkrétně ve spotřebě plynu, 
v důsledku vrtné soustavy na Karlově. Spotřeba plynu zde byla v topné sezóně 2013/14 
značně nižší (o 43 %) než v předchozí sezóně 2012/13, a to i s přihlédnutím k mírnější 
zimě (korekce porovnáním se spotřebou plynu budovy MS vlivem mírnější zimy by byla 
jen 6 %). Na zpracování podrobnější analýzy se pracuje. 

 
b) Příprava Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2015: náměty žádá děkan 

dostat do 15. 1. 2015, návrh předloží kolegiu na schůzi 21. 1. 2015, pak bude ADZ 
předložena ke schválení Akademickému senátu MFF UK na jeho únorovou schůzi.   

 
 
 
Zasedání skončilo v 12:44 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.matfyz.cz/clanky/192-rozhovor-s-viktorem-trkalem-ml-i-cast

