
Zápis z 3. schůze kolegia děkana konané dne 24. září 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta (do 
13:00 hodin), J. Trlifaj; k bodu 3.j) přizván Mgr. L. Veverka 
O. Čepek, M. Vlach  

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
 
 
Novela fakultního předpisu o udělování prospěchových stipendií: jestliže ji AS MFF UK ve druhém 
čtení schválí - a poté ji schválí AS UK - budou stipendia podle nových pravidel dostávat studenti 
prvního ročníku akad. roku 2014/2015 už v letním semestru 2014/15; od akad. roku 2015/2016 budou 
stipendia podle novely vyplácena studentům všech ročníků. Kolegium tento postup schválilo.  
Stalo se po KD: Akademický senát MFF UK nový předpis o udělování prospěchových stipendií schválil 
dne 1. 10. 2014.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Proběhlo první kolo hodnocení projektů Výzkumné infrastruktury (VI jsou financovány 

z rozpočtové kapitoly MŠMT v rámci aktivity na podporu velkých infrastruktur pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace). Z pěti návrhů výzkumných infrastruktur postoupily do II. 
stupně hodnocení návrhy tři: 

 CERIC SPL-MSB Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha materiálového 
výzkumu (prof. V. Matolín) 

 ILL Členství ČR v ILL Grenoble (doc. V. Javorský) 

 LINDAT/CLARIN: Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury 
pro výzkum (prof. J. Hajič). 
Dne 12. 10. 2014 je uzávěrka pro podávání návrhů do II. stupně hodnocení 
(formuláře B + C). Návrhy podepisuje statutární zástupce instituce (rektor) a 
předkladatel (řešitel) je ukládá do úložiště MŠMT na základě jemu zaslaných 
přístupových údajů. 

 
Prof. V. Sechovský, navrhovatel neúspěšně hodnoceného návrhu (MLTL - Laboratoř 
magnetismu a nízkých teplot), požádal o revizi hodnocení. Prod. J. Trlifaj napíše na 
podporu prof. V. Sechovského dopis pror. J. Konvalinkovi na RUK.  
Prod. V. Baumruk doplnil, že MFF UK participuje ještě na dvou projektech velkých 
infrastruktur, a to na CERN (návrh podal FZÚ AV ČR) a na AUGER-CZ (Observatoř 
Pierra Augera - česká účast) a CTA-CZ (Cherenkov Telescope Array- česká účast).  
Prod. J. Trlifaj požádal sekční proděkany, aby v zájmu urychlení úředního postupu 
rozesílali v sekcích informace o výzvách typu velkých infrastruktur nejen po linii 
vedoucích pracovišť, ale také např. Radě PRVOUK nebo významným osobnostem, které 
jsou potenciálními aplikanty. Zvláště jsou-li takové výzvy zveřejněny v průběhu letních 
prázdnin.  
 

b) Projekty ERC Consolidator: žádné z návrhů, které podali pracovníci MFF UK, 
nepostoupily do druhého kola.  

 
c) Proběhl kongres EAIE v Praze, v jeho rámci se uskutečnil 16. 9. 2014 na Albertově tzv. 

Campus Tour UK. Prod. J. Trlifaj na něm vystoupil s krátkou prezentací vědy a 
mezinárodních vztahů na MFF UK. Součástí kongresu byla i individuální setkání 
k navázání meziuniverzitní spolupráce. Prod. Trlifaj se setkal s prof. Gustafsonem  
z Kansas State University (KSU), který projevil zájem zejména o oživení výměny 
studentů informatiky mezi KSU a MFF UK v rámci existující meziuniverzitní smlouvy. 
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Příslušné materiály z KSU dostal k posouzení prod. O. Čepek. Prod. J. Trlifaj dále jednal 
s Executive Directorem UCCS dr. Shullem o navázání spolupráce s University of 
Colorado at Colorado Springs. Dr. Shull připraví návrh smlouvy, která bude založena na 
podobných principech, jako smlouva s KSU (tj. zejména neplacení školného na hostující 
instituci), bude však rozšířena o podrobnosti týkající se zdravotního pojištění apod. 
V rámci jednání se dr. Shulle setkal také s děkanem fakulty.  

 
d) Dne 18. září 2014 navštívila OVZS na pozvání prod. J. Trlifaje prorektora Univerzity 

Karlovy prof. L. Rovná. Projednány byly otázky týkající se spolupráce s nedávno 
ustanoveným Evropským centrem UK a podpory žadatelů o jednotlivé evropské projekty.  

 
e) Evropské centrum UK má na http://www.cuni.cz/UK-5602.html  přehled výzev s krátkou 

konkretizací výzvy. Přehled je průběžně aktualizován. Informace byla zaslána na 
pracoviště MFF UK a na vědomí sekčním proděkanům. 

 
f) Celodenní workshop na téma veřejné podpory, konaný dne 4. září 2014 a organizovaný 

Odborem projektové podpory a CPPT, kterého se zúčastnily vedoucí OVZS a HOSP, 
nepřinesl žádné nové informace a v účastnících spíše vyvolal pochybnosti o erudici 
přednášejících. 

 
g) Prod. J. Trlifaj se zúčastnil dne 19. 9. 2014 slavnostního otevření a zahájení provozu 

Centra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT v Brně (CERIT), v nových prostorách 
fakulty informatiky Masarykovy univerzity a Ústavu výpočetní techniky. V jednom týdnu 
byly v Brně inaugurovány hned tři velké struktury pro vědu a výzkum (CEITEC, knihovna 
PedF MU a CERIT).   

 
h) Prod. J. Trlifaj se zúčastnil 54. akademického fóra v MÚ AV ČR a vyslechl tam přednášku 

předsedy AV ČR prof. J. Drahoše Strategie AV21 (Špičkový výzkum ve veřejném zájmu). 
Tato nová strategie má být projednána v prosinci 2014 na Sněmu AV ČR.  

 
i) V pondělí 22. 9. 2014 byly předány ceny GAČR. Z MFF UK cenu neobdržel žádný 

badatel. Slavnostního předávání se za MFF UK zúčastnil p. děkan.  
 

j) Dne 10. 9. 2014 byla doplněna Rada pro výzkum vývoj a inovace (RVVI): složení viz: 
http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA 

 
k) KREDO IPn Vlastní hodnocení vědy a výzkumné činnosti: prod. J. Trlifaj vyplnil obdržený 

dotazník, vzhledem k vazbám na jiná témata bude před odesláním text konzultovat s KD.   
 

l) GAUK: studentům a na pracoviště MFF UK, a sekčním proděkanům na vědomí, byla 
odeslána výzva k podávání návrhů projektů GA UK, dílčích a závěrečných zpráv projektů 
GA UK spolu s „kuchařkou“. Interní termíny - nové projekty: 11. 11. 2014, pokračující 
projekty: 14. 1. 2015, závěrečné zprávy: duben 2015. Návrhy nových projektů v aplikaci 
GA UK po uzávěrce zpřístupní sekčním proděkanům proděkan pro vědu, OVZS sekčním 
proděkanům připraví seznamy návrhů z jejich sekcí. K nedoporučeným projektům je 
třeba napsat důvody, které k nedoporučení vedly; nedoporučené projekty nebudou 
posuzovány.  

 
m) Návrh na změnu v oborové radě Grantové agentury Univerzity Karlovy: prod. J. Trlifaj 

rezignoval na členství v OR k 9. 6. 2014, z důvodu svého pracovního vytížení. Předložil 
návrh, aby oborová rada B – přírodní vědy, obor Matematika, byla doplněna o doc. RNDr. 
Zbyňka Šíra, Ph.D. Navrhovaný pracovník s nominací souhlasí. Kolegium s návrhem 
souhlasilo a doporučilo předložit jej Vědecké radě MFF UK.  
Stalo se po KD: VR MFF UK dne 1. 10. 2014 návrh schválila. Pror. J. Royt svým dopisem 
z 6. 10. 2014 sdělil, že návrh schválil.  
  

n) Cena Wernera von Siemense 2014: informaci o vyhlášení obdrželi sekční proděkani e-
mailem. Interní termín pro podání návrhů na OVZS - v tištěné podobě, s podpisem autora 
práce resp. navrhovaného - je stanovený na 6. 10. 2014. Podmínky soutěže lze nalézt na 
webu, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-5602.html
http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA
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https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolve
nti/cena_siemens/Pages/CenaSiemens2014.aspx 

 
o) Dne 8. října 2014 vystoupí v Kongresovém Centru Praha na The European Research 

Day prof. Peter W. Higgs a další významní řečníci. Pozvánku s programem poslal 
k dalšímu šíření doc. R. Leitner, DrSc., vstupné je 200 Kč. 
Stalo se po KD: Prof. Higgs se ze zdravotních důvodů omluvil a do Prahy nepřijel.   
 

p) Časopis Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (CMUC): vedoucí 
redaktor prof. J. Rataj informoval děkana, že na opakovanou žádost k Thomson Reuters 
o zařazení CMUC do seznamu impaktovaných časopisů nyní přišla odpověď, negativní, 
z důvodu nízké citovanosti CMUC. Vedoucí redaktor se zdůvodněním zamítavého 
stanoviska v zásadě souhlasí, a proto dal děkanovi ke zvážení, zda projednat 
budoucnost časopisu ve vhodných grémiích, a současně nabídl pro případ volby nové 
strategie svou funkci vedoucího redaktora k dispozici. Děkan předložil věc k diskusi 
kolegiu děkana. Kolegium doporučilo časopis CMUC zachovat, za tři roky se znovu 
pokusit pro něj získat zařazení mezi impaktované časopisy. CMUC snese srovnání 
s Czechoslovak Mathematical Journal, který impakt má, navíc díky podpoře RUK budou 
všechny články v CMUC nově chráněny vlastním DOI. Prod. M. Rokyta podpořil názor, 
že prof. J. Rataj má zůstat ve funkci vedoucího redaktora časopisu.  

 
Děkan 
q) Kolegium vzalo s potěšením na vědomí, že doktorandka Mgr. Kristýna Kuncová a prof. 

Jan Malý získali v červenci 2014 JMAA Best Paper Award za článek Non-absolutely 
Convergent Integrals in Metric Spaces. Prod. M. Rokyta navrhne K. Kuncové mř. 
stipendium a prof. J. Malému udělí mř. odměnu z prostředků matematické sekce. 
Kolegium doporučilo zveřejnit tento úspěch na fakultním webu a na informační tabuli. 
Podklady pošle vedoucímu OMK prod. M. Rokyta.   

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO 

i) Personální záležitosti do konce roku 2014: podklady prof. F. Chmelík shromáždil, 
osobně na RUK navštívil Ing. M. Katakalidisovou. Současný stav popsal členům 
KD ve včerejším e-mailu. KD postup nastíněný do konce roku 2014 schválilo. 
Výhledy na rok 2015 prod. F. Chmelík sdělí, jakmile budou známy. 

ii) Kolegium schválilo rámcovou strategii zpracování tzv. boloňského dotazníku. 
iii) Péče o studenty se zvláštními potřebami: prod. M. Rokyta informoval, že současné 

personální obsazení funkce fakultního koordinátora zůstává do konce roku 2014 
stejné, podmíněně. Mezi podmínky patří, že koordinátor bude mít zástupce a že 
splní všechny resty včetně dotazníku pro KREDO.  

 
b) Imatrikulace studentů MFF UK se koná ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v Karolinu, od 9:00 

studenti I, od 11:00 M, od 13:00 F. Děkana zastoupí prod. V. Baumruk.  
 
c) Bakalářské promoce se budou konat ve čtvrtek 13. a v pátek 14. 11. 2014. Promotorem 

bude doc. M. Rotter. Děkan se zúčastní promocí 13. 11. 2014, dne 14. 11. 2014 ho 
zastoupí prod. M. Rokyta.  
 
 

d) Udržitelnost projektu IPN KVALITA: prod. F. Chmelík zaslal členům kolegia pro informaci 
e-mail ředitele odboru strategických projektů MŠMT Ing. J. Burgstallera, DiS, žádajícího 
jménem MŠMT o součinnost při zajišťování udržitelnosti Individuálního projektu 
národního „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ (IPN 
KVALITA). Výstupy IPN Kvalita jsou veřejné a nekomerční. E-mail obsahuje četné 
webové odkazy týkající se metodiky projektu, možností využití jeho výstupů, použité 
strategie atd. atd.  

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/CenaSiemens2014.aspx
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/CenaSiemens2014.aspx
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Prod. P. Kolman 
e) Telefonická informace: fakultě byla prodloužena akreditace I a učitelství M, jak o ni 

žádala.   
 
f) Dne 23. 9. 2014 bylo zapsáno 9 studentů – samoplátců do studia anglicky vyučovaných 

programů (programy M a I). 
 

g) Počet zapsaných studentů ke dni 24. 9. 2014 - bakaláři programu M: 261 (vloni 215), F: 
235 (vloni 199), I: 157 (vloni122); do konce měsíce září se čísla zapsaných ještě o málo 
zvýší. Nárůst 20 % je velmi potěšitelný.  

 
h) Přechod fakult na elektronický způsob evidence doktorských studií (pokyn rektora UK): 

práce pokračují.  
 

i) Prod. P. Kolman a dr. K. Šolcová se zúčastnili veletrhu EAIE o vzdělávání. Získali 
zajímavé kontakty (Finsko – University of Jyväskylä; Saúdská Arábie – zájem o letní 
tříměsíční internshipy v oborech fyzika a chemie – předáno prod. V. Baumrukovi; 
Bangladéš). Oboustranný zájem o udržování kontaktů s PhDr. Ing. Petrem Kaiserem, 
zvláštním zmocněncem pro vědu a technologie Ministerstva zahraničních věcí ČR.    

 
j) Prod. P. Kolman se dne 19. 9. 2014 za děkana fakulty zúčastnil slavnostního otevření 

budovy výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost v Plzni. 
Propagační prezentaci na USB nechal na kolegiu kolovat, je uloženo na SEKR.   

 
k) Dne 8. 10. 2014 bude prod. P. Kolman jednat o studiu zahraničních studentů s pror. M. 

Králíčkovou.   
 

l) KD souhlasí, aby se dělení školného za studium v AJ podle bodu 2. p) zápisu ze 
zasedání konaného dne 3. 9. 2014 uplatňovalo i na studenty v programech Erasmus 
Mundus ap. 

 
m) Zpráva z RUK: o rozdělení sumy 319 tis. Kč, kterou MFF UK dostala od RUK jako 

ocenění za dobře fungující program Erasmus Mundus, se dohodne prod. O. Čepek 
s děkanem. 

 
n) Směrnice děkana Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech: 

verze návrhu z 22. 9. 2014 byla předložen AS MFF UK. Prod. P. Kolman poděkoval 
členům KD za spolupráci při tvorbě předpisu. 
Stalo se po KD: AS MFF UK vzal návrh předpisu se souhlasem na vědomí na svém 
zasedání 1. 10. 2014. Výnos je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer07.htm 
 

o) Směrnice děkana o indexech: verze odrážející názor právničky byla předložena 
Akademickému senátu MFF UK.  
Stalo se po KD: AS MFF UK vzal návrh předpisu se souhlasem na vědomí na svém 
zasedání 1. 10. 2014. Výnos je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer05.htm 
 

p) Prod. P. Kolman navrhl zrušit od 1. 10. 2014 některé děkanovy výnosy. Kolegium návrh 
schválilo.  

 
q) Příprava směrnice děkana o podobě závěrečných studentských prací: prod. P. Kolman 

dostal vyjádření od garantů studijních programů. Proděkani Z. Němeček, M. Rokyta a J. 
Trlifaj se vyjádřili pro jednotnou úpravu, děkan by určil jednotnou podobu přinejmenším 
pro titulní stránku práce. Prod. M. Vlach od RUK vyjasnění podoby loga a znaku. 
Kolegium se k tomuto bodu vrátí na příští schůzi.  

 
r) Výhled akreditací MFF UK žádá dostat RUK do 15. 11. 2014. Z: prod. P. Kolman.   
 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer07.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer05.htm
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Děkan 
s) Podnět k disciplinárnímu řízení: děkan pozval pisatelku k osobnímu setkání, ta nabídku 

e-mailem odmítla. Po důkladném prošetření dostupných informací a na základě právních 
konzultací se děkan rozhodl podnět k zahájení disciplinárního řízení nedat. Pisatelce toto 
sdělí dopisem odeslaným na jí uvedenou poštovní adresu, do vlastních rukou.  

 
t) Studentská anketa za LS 2013/2014 - nejlépe hodnocené pedagogy děkan vyhlásí po 

Jarníkovské přednášce dne 1. 10. 2014. Učitelé byli pozváni, typická výše mř. odměny 
spojená s výborným umístěním ve studentské anketě činí 10 tis. Kč.  
Stalo se po KD: Podrobná informace je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-vyhlaseni/ 
 
Děkan si povšiml, že na některých pracovištích je procento neodevzdaných anketních 
lístků vyšší, a zajímají ho příčiny tohoto jevu. Prod. F. Chmelík konstatoval, že 
nezaznamenal žádnou stížnost studenta, že by anketní lístek nedostal. Děkan 
prodiskutuje závěry ankety a připomínky studentů se sekčními proděkany.  

 
u) Zpráva o výsledcích testů studijních předpokladů z matematiky pro posluchače 1. ročníku 

MFF UK (školní rok 2014/15) a závěrečná zpráva Dvanáctibodový test středoškolské 
matematiky na Albeři, akademický rok 2014/15: dokumenty byly rozeslány všem členům 
kolegia, současně jsou mezi veřejnými dokumenty KD, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/  
 

v) Stalo se po KD: prod. M. Rokyta poslal kolegiu Závěrečnou zprávu o úvodním kurzu 
středoškolské matematiky (akad. rok 2014/2015). Kurz byl tentokrát mimořádně dobře 
navštěvovaný po celou dobu konání, stále odhadem 190 studentů. V tradiční anketě o 
kurzu byl hodnocen jako druhý nejúspěšnější ve své jedenáctileté historii (průměr 8,56 
bodů na škále 0 až 10 bodů).  

 
 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium projednalo návrh „Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby 

v ochranném pásmu elektronického komunikačního zařízení“ mezi MFF UK a firmou 
Pražská teplárenská, a.s., v souvislosti s připravovanou výstavbou pavilonu v Troji. 
Pražská teplárenská, a.s., je vlastníkem optického kabelu, a tím i účastníkem řízení. 
Uzavření této smlouvy je jedním z kroků k vydání stavebního povolení. 

 
b) Bezhotovostní nákup stravenek - tajemník tlumočil odpověď, kterou získal cestou dr. P. 

Zakouřila: v dubnu 2014 byl prostřednictvím ÚVT UK zadán požadavek firmě Erudio na 
softwarové zajištění možnosti platit za stravenky formou srážky ze mzdy. Program bude 
dodán zhruba na přelomu roku 2014 a 2015. 

 
c) Návrh na převedení hospodářského výsledku MFF UK ve schvalovacím řízení za rok 

2013 předložil děkan se souhlasem kolegia ke schválení akademickému senátu MFF UK, 
takto: i) převést zisk ve schvalovacím řízení v částce 258 923 Kč ve  
prospěch nerozděleného zisku MFF; ii) převést vnitrouniverzitní zisku ve schvalovacím 
řízení v částce 6 152 557 Kč ve prospěch vnitrouniverzitního hospodářského výsledku. 
Stalo se po KD: AS MFF UK dne 1. 10. 2014 návrh schválil.  

 
d) Tajemník informoval o stále častěji se vyskytujícím požadavku z pracovišť MFF UK 

uzavřít smlouvu se zahraničním partnerem, zpravidla v cizím jazyce a podle legislativy 
cizího státu. O součinnost a odbornou pomoc byl požádán RUK, s odvoláním na 
předcházející nabídku pana rektora.   

 
e) Návrh na dílčí Změnu Statutu UK a návrh na dílčí Změnu přílohy č. 8 Statutu UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6158.html 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-vyhlaseni/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
http://www.cuni.cz/UK-6158.html
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http://www.cuni.cz/UK-6159.html 
Připomínky k návrhům mohli členové KD posílat tajemníkovi fakulty do 22. 9. 2014, nikdo 
žádné nezaslal. Tajemník připraví odpověď pro AS UK, připojí do ní otázku, jakou formou 
bude realizováno „vyplácení příspěvku na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením 
zdravotního stavu zaměstnance“, zda je tím míněno také využití formy poukázek, jak 
navrhovala MFF UK. (Odpověď dr. A. Němcové Tejkalové, k čj. 2618/2014-IPSC.) 
Až bude změna Statutu platit, bude to důvod k novelizaci fakultních pravidel pro 
hospodaření s fondy.    

 

f) Na dotaz RUK týkající se oblasti služeb pro studenty se speciálními potřebami byla MFF 
UK dotázána, jak řeší přístup handicapovaných studentů k toaletám. RUK zvažuje 
používání tzv. euroklíčů. MFF UK se zavedením euroklíčů nezabývá, všichni studenti 
mají volný přístup k toaletám ve všech budovách. 

g) Po diskusi o bezpečnosti budov na Karlově navrhl tajemník omezit volný přístup do 
budovy Ke Karlovu 3 oběma vchody ze dvora (u podatelny a u bufetu), takže v 16:00 
hodin budou oba vchody zavřené. Stejné opatření platí i pro vjezd do dvora z ulice Ke 
Karlovu.  Do obou budov na Karlově bude vstup volný pouze hlavními vchody, a to do 
20.00 hodin. Kolegium s návrhem souhlasilo. 

h) Ve vestibulech všech budov MFF UK byly na nástěnkách vyvěšeny informace 
Ministerstva zdravotnictví ČR pro zahraniční studenty z oblastí výskytu onemocnění 
způsobeného virem ebola. 

 
i)         Pronájmy, zapůjčení fakultních prostor 

i)    Evropské hnutí v ČR požádalo MFF UK o pronájem refektáře na dny 24. 9. a 30. 10. 
2014. Vzhledem k tomu, že již v minulosti byl tomuto klientovi refektář několikrát 
poskytnut, vyhovělo kolegium žádosti o slevu a schválilo slevu ve výši 10 %. 

ii)    KD vyhovělo žádostem prof. J. Nešetřila o bezplatné zapůjčení prostor v budově na 
MS: 

 refektář dne 7. 10. 2014, 13:30 – 15:00 hodin (90. kolokvium, pořádá IÚUK) 

 Malá aula dne 27. 10. 2014, 9 – 17 hodin (LEA-STRUCO meeting). 
 

Děkan 
j) Časopis Vesmír: vedení fakulty bylo osloveno s návrhem podílet se na zakoupení 

časopisu Vesmír, s.r.o. Kolegium děkana vyslechlo bližší informace o časopisu od Mgr. L. 
Veverky, po diskusi o námětu veřejně hlasovalo. Prod. F. Chmelík se hlasování zdržel, 
ostatní přítomní členové KD hlasovali proti nákupu.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI: výběrové řízení na dodavatele stavebních akcí (střecha MS a VD Troja) se 

uskuteční 1. 10. 2014 v 8:30. Termín je šibeniční, protože kdyby se některý z účastníků 
řízení odvolal, vzniklá prodleva nedovolí stihnout další předepsané lhůty, v důsledku 
čehož se nemusí stihnout kolaudace, a tudíž nebude splněna podmínka pro udělení 
finanční dotace. 
Prod. O. Čepek, i pod dojmem výše popsané situace, poslal kolegiu odkaz na článek 
prof. Zdeňka Vybírala Manuálem k nevzdělanosti otištěný v Respektu. Prod. Z. Němeček 
plánuje napsat coby jakési pokračování článku vlastní zkušenosti s VaVpI.  

 
b) Pavilon v Troji: veškeré náklady, které by přesáhly deklarovanou cenu, půjdou na vrub 

MFF UK.  
 

c) Příprava výběrového řízení na nákup investic - ICT: podklady připravené ze strany MFF 
UK požaduje RUK změnit, sloučit oddělené a sloučené zase rozdělit (týká se 
počítačových učeben, elektronového a iontového děla). Prod. Z. Němeček po úvaze 
doporučil požadavku RUK vyhovět, byť to v důsledku bude pro MFF UK znamenat vyšší 
náklady spojené s administrativou výběrového řízení.  

http://www.cuni.cz/UK-6159.html
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Děkan 
d) Kampus Albertov (KA): prod. V. Baumruk poslal kolegiu pro informaci návrh PřF UK na 

společenské a sportovní prostory zvažované do KA, jak je dostala Pracovní skupina KA. 
Patrně vyústí v postavení menzy a kafeterie, případná sportoviště se teprve ideově 
vyvíjejí. Chystá se příprava architektonické soutěže. Ta musí být vyhlášena do konce 
roku 2014. Návrh na složení přípravné komise musí projednat Monitorovací výbor, 
předběžně v ní budou rektor UK, pror. J. Hála, pror. J. Konvalinka, pokud děkani, tak ze 
všech tří participujících fakult, odborníci navržení Komorou architektů, reprezentant MČ 
Praha 2 či Klubu za starou Prahu. Požadavky na prostory se shromažďují do finální 
verze, podobně se dolaďuje představa o prostorech na výuku. Prod. V. Baumruk se od 
příští schůze ujme role předsedajícího Pracovní komise KA.  
Prod. Z. Němeček vyjádřil názor, že pokud má být Kampus Albertov alespoň trochu 
podoben kampusu, bez konferenčního a sportovního zázemí a bez slušné možnosti 
občerstvení se neobejde. To ovšem nebude financovat MŠMT, takže je žádoucí 
odhadnout výši nákladů a pak hledat zdroje jejich krytí; nejspíš úloha pana rektora.  
Prod. V. Baumruk jednal s tajemníkem fakulty o nákladech, na nichž se podílí MFF UK 
(jde hlavně o placení manažera KA):  50 % hradí RUK, 30 % PřF UK a po 10 % MFF UK 
a 1. LF UK. Doporučil uhradit fakultní podíl na přelomu října a listopadu 2014, aby platba 
nepřipadla až na samý konec kalendářního roku.  
Horizont zahájení provozu KA: rok 2020.  

 
e) Záměr 1. LF UK postavit společně dětskou školku: děkan nabídl termíny pro svou 

schůzku s proděkanem 1. LF UK prof. Otomarem Kittnarem, dohodli se na 30. 9. 2014 
v 11:00 hod. Předtím se sešli děkan, tajemník fakulty a prod. V. Baumruk. Možnosti 
umístění jsou velmi problematické – namísto sportoviště sloužícího celé UK je to 
nevhodné, nad vrty pod budovou Ke Karlovu 5 je to nemožné; představy o financování 
stavby a jejího provozu jsou nejasné. 

 
f) Interní projektová soutěž v rámci Institucionálního programu pro veřejné VŠ pro rok 2015 

– Tematický okruh I Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a 
inovace studijních programů na úrovni předmětu/kurzu: prof. L. Skrbek sdělil, že soutěž 
běží, příští týden se sejde komise.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Návrh na vypsání konkursů: předložil prod. M. Rokyta (členové KD ho dostali 
v podkladech), v předepsaném termínu do konce září ho zašle prod. V. Baumruk. 
Informatická sekce nebude v podzimním kole podávat žádné návrhy na obsazení 
pracovních míst.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach podal své informace korespondenčně. 
a) Pořadatelé Astronomické olympiády ČR (AO) nabídli prostřednictvím doc. M. Wolfa 

rozeslat informace o aktivitách MFF UK řešitelům a učitelům na SŠ. MFF UK nabídku 
využije. 

 
b) MFF UK byla oslovena zástupci Khanovy školy, aby uspořádala Překladatelský maraton, 

a to v podobném duchu jako posledně. Akce se po zkušenosti jeví jako propagačně 
zajímavá, s relativně malými finančními náklady. 

 
c) Syn prof. Viktora Trkala oslovil MFF UK s prosbou o důstojné připomenutí jeho otce, 

významné osobnosti UK. Ve věci budou dále jednat prof. J. Plášek a prod. M. Vlach. 
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d) Vedoucí vydavatelství Matfyzpress vstoupí v jednání s ředitelem nakladatelství 

Karolinum, kvůli projednání možností vydávání e-knih a sledování tohoto trendu. 
Nakladatelství Karolinum e-knihy už vydává. Nově připravovaná koncepce vydavatelství 
MatfyzPress počítá i s tímto způsobem distribuce. Jde o získání zkušeností nejen se 
způsobem prezentace a prodejem e-knih, ale i úpravu smluvních vztahů s autory, 
o technické parametry e-knih a další související problémy. 

 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. J. Trlifaj zmínil dotazy, které dostává ohledně nové organizace doktorského studia, 
totiž zda budou zrušeny komise K pro obhajoby a budou revidovány RDSO. Prod. V. 
Baumruk probíral s doc. J. Dolejším pravomoci garantů studijních programů, které jim 
dává opatření rektora UK, dále otázku nového složení komisí pro SZZ. KD se shodlo 
v názoru, že je žádoucí zavést flexibilnější a pro celou fakultu jednotný systém. Bude 
předmětem další debaty. 

 
b) Prod. V. Baumruk informoval, že k němu dospěla nabídka od Thompson Reuters na 

zakoupení licence EndNote (správa bibliografických údajů, práce s citacemi). 
Přinejmenším pro fyzikální sekci by bylo zakoupení licence výhodné. KD souhlasilo, aby 
prod. V. Baumruk zjistil názor vedoucí knihovny i obou dalších sekčních proděkanů.  

 
c) Připomenutí: náměty pro Dlouhodobý záměr UK prosí děkan dostat do pátku 26. 9. 2014 

na adresu: dekan@mff.cuni.cz . 
 

d) Novela vysokoškolského zákona: informace o zasedání předsednictva Rady vysokých 
škol konaného 18. 9. 2014, připomínky PRVŠ k novele zákona, vše archivováno úložišti 
KD, viz:  

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-
_2011/preds_rady_vs_usneseni_18_09_2014/index.htm 

 
Stalo se po KD: 
e) Strategický dokument Expertní rady evropských akademií (EASAC): Principy Expertní 

rady evropských akademií (EASAC) – Zásady dialogu akademické obce s politickou 
reprezentací, jsou k dispozici na webu, viz: 

http://www.easac.eu/home/policy-dialogue.html 
 nebo 
        http://abicko.avcr.cz/2014/09/14/index.html 
 

f) Dne 2. října 2014 pronese na Univerzitě Karlově přednášku Dr. Wolfgang Schäuble, 
ministr financí SRN. Za děkana MFF UK se jí zúčastní prod. J. Trlifaj.  

 
 
 

 
Zasedání skončilo ve 14:00 hodin.   
 
Zapsala: 
T. Pávková 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/preds_rady_vs_usneseni_18_09_2014/index.htm
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/preds_rady_vs_usneseni_18_09_2014/index.htm
http://www.easac.eu/home/policy-dialogue.html
http://abicko.avcr.cz/2014/09/14/index.html

