
Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 21. ledna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluven: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík (do 13:30), P. Kolman (do 14:45), J. Kratochvíl, M. 
Rokyta (do 16:00), L. Skrbek, M. Vlach (přerušil účast na dobu mezi 14:45 a 15:30), J. 
Trlifaj; dopolední části se zúčastnila D. Lanková 
A. Líska 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
Zápis ze zasedání konaného dne 7. 1. 2015 kolegium schválilo dne 14. 1. 2015. 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2014: jako termín pro odevzdání návrhů 

se všemi náležitostmi na OVZS byl schválen pátek 30. 1. 2015, pak bude předložen na 
program VR MFF UK 4. 2. 2015.  
Stalo se po KD: přišel jediný návrh, a to z fyzikální sekce. Navrhuje ocenit práce autorů Z. 
Němečka, L. Přecha a J. Šafránkové znamenající významný příspěvek ke studiu 
slunečního větru přístrojem BMSW. Bude předložen VR MFF UK na zasedání 4. 2. 2015.  

 
b) Dne 20. 1. 2015 byla na UK předána Bolzanova cena, slavnosti se za MFF UK zúčastnil 

prod. V. Baumruk. V kategorii přírodovědné byla oceněna disertační práce RNDr. Lukáše 
Ondiče, Ph.D., (MFF UK) za práci Silicon nanocrystals, photonic structures and optical 
gain. Více na webu, viz: 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15520.html 
 
c) Výročí 25 let od podpisu dohody o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou v Praze a 

Univerzitou Heidelberg: oslavy jsou naplánované na dny 27. – 29. dubna 2015. 
Podrobnější program zaslaný pror. J. Škrhou dostal prod. J. Trlifaj.  

 
d) Dr. J. Kuča poslal poslední hodnocení H13 rozdělené podle pracovišť a sekcí (jde 

o přidělené body v RIV). Sekční proděkani s daty seznámí vedoucí pracovišť svých sekcí. 
Prod. J. Trlifaj projedná s dr. J. Kučou otázky započítávání aplikovaného výzkumu a 
záležitosti spojené s pilířem 3 hodnoticí metodiky 2013.  
Stalo se po KD: Dr. J. Kuča podal následující vysvětlení ohledně Pilíře IIII v H13: i) Podle 
celkových tabulek připadlo MFF UK 600 bodů za patenty/odrůdy/plemena (na MFF UK 
pouze patenty, a to jen v sekci F). Žádné bližší rozdělení už RVVI neposkytuje, má pouze 
alokováno 15 000 bodů na celou ČR. ii) Další část je 105 000 bodů na celou ČR, od 
nichž se odečte těch 15 000 bodů, zbyde 90 000 bodů pro celou ČR. RVVI je rozdělí na 
jednotlivé organizace. Přitom se v H13 vycházelo z aplikovaných výsledků H12, což je 
v případě MFF UK 4970 bodů z celorepublikových 90 000 bodů.  

 
e) Setkání proděkanů pro vědu je svolané na RUK na 16. 2. 2015. Prod. J. Trlifaj bude 

služebně v zahraničí, zastoupí ho vedoucí OVZS dr. M. Stiborová, CSc.  
 

f) Dopis pror. J. Konvalinky žádající identifikovat vědecké skupiny nebo výzkumné směry, 
které lze nazvat „vlajkovými loděmi“ fakulty a prezentovat je jako vhodné týmy pro 
možnou vzájemnou spolupráci při předkládání mezinárodních projektů: předán sekčním 
proděkanům, T: 9. 2. 2015 na OVZS. Počet lodí není předem omezen, podklady mají 
obsahovat jméno vedoucího pracovníka, anotace příslušného vědeckého programu 
v angličtině a češtině s max. třemi významnými publikačními výstupy za posledních 5 let. 
 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15520.html
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g) Dopis pror. L. Rovné: informace o využití služeb poradenské firmy pro psaní návrhů 
projektů Horizont 2020, T: do 29. 1. 2015. Prod. J. Trlifaj učinil dotaz na RUK, aby se 
dověděl konkrétnější informace, potřebné pro rozhodnutí. Čeká na odpověď. 
Stalo se po KD: Vzhledem k trvajícím nejasnostem sdělil prod. J. Trlifaj na RUK, že 
vedení MFF UK se rozhodne po poradě 16. 2. 2015 (viz bod sub e) tohoto zápisu). 

 
h) Návrh projektů START: proběhla e-mailová diskuse členů KD a AS MFF UK, více 

informací by měla dát porada na RUK 16. 2. 2015. 
Stalo se po KD: Návrh projektů START nebyl schválen na úrovni AS UK. 

 
i) Návrh tezí vyhlášky MŠMT k připravované novele vysokoškolského zákona týkajících se 

vymezení oblastí vzdělávání: dokument už pozbyl významu, tvoří se nový; do komise, 
která na něm bude pracovat, jmenuje pan rektor zástupce UK; harmonogram počítá se 
schvalováním do letních prázdnin. Upravené výchozí teze, které slouží jako materiály pro 
zahájení diskuze k přípravě vyhlášek vyplývajících z novely zákona o vysokých školách a 
které dostal od pana rektora, děkan poslal kolegiu e-mailem 19. 1. 2015. 
Stalo se po KD: Vedení fakulty navrhlo tyto své zástupce do pracovních skupin: 
- oblast vzdělávání č. 11 – Fyzika:  
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.  
- oblast vzdělávání č. 14 - Informační technologie, kybernetika a informatika: 
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  
- oblast vzdělávání č. 16 - Matematika a statistika: 
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.  
 

j) Konference Jan Hus a pražská univerzita: děkan poděkoval prof. J. Láškovi za možnost 
přispět do programu konference, ale nabídku nevyužije, neboť jde o téma pro MFF UK 
odtažité.  

 
k) Diskusní setkání Role GA ČR ve financování základního výzkumu se koná, z iniciativy 

Rady vysokých škol, dne 5. února 2015 od 13:00 hodin v Modré posluchárně Karolina. 
Otevřeno všem zájemcům. Z vedení MFF UK předběžně počítají s účastí proděkani V. 
Baumruk a L. Skrbek.  

 
l) KD vzalo na vědomí zprávu prod. J. Trlifaje o pardubické konferenci týkající se IPN 

metodiky. Další setkání na dané téma se má uskutečnit koncem února 2015, tentokrát 
v Brně, prod. J. Trlifaj opět plánuje zúčastnit se.  

 
m) Opatření rektora č. 51/2014  k Centrální evidenci grantů, projektů, podpory v režimu „de 

minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací  - 
13. 1. 2015 se uskutečnila na OVZS schůzka zainteresovaných osob je připraven dopis 
ke jmenování odpovědných referentů a koordinátora. KD nemělo proti návrhu na 
jmenování referentů námitky, bude odeslán RUK. 
Stalo se po KD: Návrh na jmenování byl odeslán na RUK. Při plnění databáze se počítá 
s výpomocí Mgr. M. Chichiny, Ph.D., do doby ukončení jejího pracovního poměru na MFF 
UK.  

  
n) Grantová agenda: OVZS zkontrolovalo a připravilo k odeslání dílčí zprávy GAČR, GAUK, 

MŠMT. I tentokrát se bohužel projevila u některých pracovníků fakulty 
nekázeň/nevědomost o termínu a povinnosti zprávu podat, takže proces byl pracný.   

 
o) Byly vyhlášeny veřejné soutěže MŠMT na podávání návrhů projektů v následujících 

programech (nevyhlášené soutěže 2014 – za povšimnutí stojí předpokládané datum 
zahájení řešení projektu), interní termín předložení návrhů na OVZS bude stanoven 
v návaznosti na vyjasnění, kdo bude návrhy podepisovat (RUK předpokládá, že pan 
rektor, OVZS požádalo o ověření na MŠMT).  

 

Program Uzávěrka přijímání návrhů 
projektů 

Předpokládaná doba zahájení 
řešení projektů 

LD – COST CZ 17. 3. 2015 15. 12. 2015 
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LE – EUPRO II 10. 3. 2015 17. 12. 2015 

LF - EUREKA 10. 3. 2015 18. 8. 2015 

LG – INGO II 10. 3. 2015 17. 12. 2015 

LH – KONTAKT II 13. 3. 2015 17. 12. 2015 

 
 

p) Dne 29. 1. 2015 je do Malé auly Karolina svoláno setkání ohledně DOI. Za MFF UK se 
zúčastní prof. J. Rataj, případně požádá některého z kolegů, znalého CMUC.   

 
q) Fulbright Distiunquished Chair: v únoru 2015 nastoupí na MFF UK prof. Herzog. 

Stipendium mu zaplatí americká strana, finance na jeho pobyt převede MFF UK ve 
prospěch Komise J. W. Fulbrighta ze střediska 901. Po několika semestrech se vedení 
MFF UK dohodne, zda setrvat u centrálního zdroje, nebo financovat z příslušné sekce.  

 
r) Kolegium schválilo harmonogram reakreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení.  

Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj navrhl základní členění oborů tak, aby odpovídalo 
možnostem i potřebám fakulty v následujících 8 letech. Kontaktními osobami byli 
jmenováni prof. V. Baumruk (fyzika), doc. P. Tůma (informatika) a doc. M. Rokyta 
(matematika). Jejich schůzka ohledně součinnosti v etapě do 27. 2. 2015 proběhla na 
OVZS dne 27. 1. 2015.  

 
s) Návrh MFF UK ocenit cenou Hlávkovy nadace Mluvnici současné češtiny 2 (autorka J. 

Panevová a kol.) byl kolegiem rektora UK doporučen k postoupení Nadaci Českého 
literárního fondu.   
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Erasmus+: mezinárodní kreditová mobilita, individuální mobility za hranice Evropy. Přípis 

z RUK dostal e-mailem děkan, prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS; přeposlán byl dále oběma 
studijním proděkanům, vedoucí STUD a Mgr. D. Zádrapové. Nová aktivita nabízí 
možnost obousměrné výměny studentů a zaměstnanců – studijní pobyty studentů v délce 
3 až 12 měsíců a mobility zaměstnanců od 5 dnů do 2 měsíců. Setkání svolaného na 22. 
1. 2015 se za MFF UK zúčastní prod. F. Chmelík, Mgr. D. Zádrapová a Bc. S. Veselý. 

 
b) Kolegium se vrátilo k návrhu edičního plánu a rozhodlo přeřadit vydání publikace autorů 

Dvořák, Kekule, Žák do vydavatelství Matfyzpress. Ediční plán pro nakladatelství 
Karolinum, pro jehož odevzdání byl termín 20. 1. 2015, budou tvořit tituly: i) Základy 
náhodných procesů II (autorka Z. Prášková) a ii) Kvantová mechanika a elektrodynamika 
(autoři J. Zamastil, J. Benda). Podobu edičního plánu pro Matfyzpress kolegium odložilo 
do doby, kdy se vedení vydavatelství ujme nový vedoucí; plán by měl být otevřený 
v průběhu celého roku.  

 
c) KREDO 

i) V lednu příprava ADZ 2015. Viz bod 7. b) tohoto zápisu.  
ii)    Prodloužení projektu do konce června 2015: kolegium schválilo složení týmu 

a úvazky členů podle návrhu prod. F. Chmelíka.   
iii) Rozšíření kapacity o 2 hodiny - možnost využít pro technologické skauty. Z: prod. 

F. Chmelík.  
 

Prod. P. Kolman 
d) Směrnice o doktorském studiu: prod. P. Kolman shromáždil připomínky k návrhu novely, 

kolegium je probralo jednu po druhé a zaujalo k nim stanovisko. Děkan a prod. P. Kolman 
projednané připomínky (včetně těch od prof. J. Flussera za ÚTIA AV ČR, kterými se 
kolegium zabývalo na minulé schůzi) zapracují do další verze novely směrnice a seznámí 
s ní prof. J. Flussera na jednání dohodnutém na 22. 1. 2015.  
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e) Směrnice děkana č. 1/2015, formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, 
rigorózní, dizertační) práce, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer01.htm 
 

f) Směrnice děkana č. 2/2015, změna Směrnice děkana č. 8/2010, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer02.htm 
 

g) Prod. P. Kolman společně s proděkanem Přírodovědecké fakulty UK doc. P. Folkem 
zaslali pror. M. Králíčkové a pror. S. Štechovi dotaz ohledně společné akreditace oboru 
Bioinformatika.  

 
h) Brazilský program Věda bez hranic: prod. P. Kolman zjišťoval, co lze o studiu na českých 

univerzitách nalézt na webu; výsledek je dost tristní, a proto bude prod. J. Trlifaj 
intervenovat u pror. J. Škrhy za zlepšení tohoto stavu.   

 
Děkan 
i) Zpráva o přijímacím řízení ke studiu pro akad. rok 2014/2015 - prezentaci pror. M. 

Králíčkové poskytl děkan celému kolegiu. Děkan považuje za zajímavé porovnat vývoj 
univerzity s vývojem na MFF UK, a proto požádal studijní proděkany, aby takové 
paralelní srovnání nechali vypracovat. Vypracováním úkolu by mohla být pověřena Mgr. 
M. Chichina, Ph.D. 
Stalo se po KD: Děkan požádal, aby zadání úkolu vypracoval prod. P. Kolman. 

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemníka zastoupila vedoucí HOSP 
a) Od 1. 1. 2015 platí druhá snížená sazba DPH; týká se knih a publikací (tištěná provedení, 

která nesmějí obsahovat více než 50 % reklamy na ploše tisku). Pro MFF UK to znamená 
odhadem asi 150 tis. Kč úspory.   

 
b) Dopis pí kvestorky z 31. 12. 2014: nový rámec pro podporu výzkumu a inovací. 

Posouzení, zda se v konkrétním případě jedná, nebo nejedná o hospodářskou činnost, 
má provést příkazce operace (tj. každý, kdo disponuje nějakými finančními zdroji). 
Dopady nesprávného rozhodnutí mohou být zásadní. Výklad rektorátem najaté právní 
firmy dopřává obojetný výklad. Očekává se opatření pana rektora.  

 
c) Natáčení přednášek v letním semestru: prod. M. Rokyta sdělil, že doc. M. Pokorný je 

nakloněn nechat zaznamenat svou přednášku "Matematická analýza II (pro fyziky)- 
NMAF052" i v LS, za předpokladu, že nahrávky budou studentům včas k dispozici. Děkan 
zjistil, že značná část záznamů je na adrese: https://is.mff.cuni.cz/prednasky/  
M. Rokyta podotkl, že cesta k těmto záznamům na stránkách MFF by mohla být 
jednodušší.  
Za informatickou sekci navrhl děkan natočit přednášku Mgr. M. Mareše, Ph.D., 
přednášející s tím souhlasil. KD souhlasilo též. 

 
d) V návaznosti na bod 3. c) zápisu z kolegia děkana ze dne 29. 12. 2014 týkající se 

„Úhrady za stravenky formou srážky ze mzdy“ byla dne 12. 1. 2015 zaslána na útvary 
MFF UK provozní informace k této problematice včetně odkazu na připojený formulář 
(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/). První vyhodnocení zkušebního provozu na 
vybraném souboru zaměstnanců bude na počátku února při zpracování mezd za leden 
2015.  

 
e) Vedoucí HOSP konstatovala, že přístup značného počtu pracovníků fakulty k vyúčtování 

projektů za rok 2014 byl tentokrát ještě uvolněnější než v minulosti.  
 

f) Kolegium vzalo na vědomí tabulku, kterou kancléř UK dr. T. Jelínek zaslal dne 21. 1. 
2015 jako materiál k Principům rozdělování prostředků na UK projednávaným na schůzi 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer01.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer02.htm
https://is.mff.cuni.cz/prednasky/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/
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RKR dne 19. 1. 2015. Pan kancléř v komentáři uvedl, že tabulka ilustruje vliv změn 
v Principech 2015 oproti Principům 2014 na relativní podíly fakult v jednotlivých částech 
rozpisu, a to výhradně na základě dat r. 2014. Změny v datech pro rok 2015 (prostředky, 
které UK obdrží, počty studentů, RIV body atd.) v tabulce zohledněny nejsou.  

 
g) Pronájem refektáře 

i) Prof. J. Málek a prof. Z. Strakoš organizují ve dnech 24. až 25. 2. 2015 workshop 
„AIME@CZ - Czech workshop on applied mathematics in engineering“.  
Konferenční poplatky se nevybírají. Kolegium schválilo se zapůjčením zdarma. 
Prod. M. Rokyta uvedl, že případné náklady, spojené s provozem, uhradí sekce M.  

ii) Žádost studenta Jana Nováka o rezervaci refektáře na soukromý koncert dne 
28. 1. 2015: kolegium souhlasilo vyhovět, za 5 tis. Kč plus DPH. Se studentem 
bude jednat prod. M. Rokyta.  

iii) Kolegium souhlasilo s děkanovým návrhem vybírat za „bezplatné“ zapůjčení 
refektáře symbolickou paušální částku na úhradu režijních nákladů (energie 
elektrická i lidská). Bude se týkat „nájemců“ na úrovni od sekce níže. Kolegium 
schválilo částku 1.000,- Kč za každý započatý den pronájmu, s účinností ode dne 
1. února 2015.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Na základě dvou jednání všech zúčastněných stran ve dnech 13. 1. 2015 a 19. 1. 2015 

v budově informatické sekce na Malé Straně byl stavebně zahájen projekt VaVpI 
„Střecha pro informatiku“ podepsáním protokolu o převzetí staveniště firmou Metrostav. 
Byl také dohodnut harmonogram kontrolních dnů se čtrnáctidenní periodou. 

 
b) Na základě schůzky konané dne 21. 2. 2014 a dalšího jednání všech zúčastněných stran 

dne 15. 1. 2015 v Troji byl stavebně zahájen projekt VaVpI „Rekonstrukce budovy dílen a 
zřízení IT centra“ převzetím staveniště firmou Auböck. Vzhledem k technologické 
náročnosti akce probíhají další intenzivní jednání mezi MFF UK, firmou Auböck a firmou 
Vakuum Praha (zatím poslední proběhlo dne 20. 1. 2015 v Troji) směřující k vytvoření 
optimálního harmonogramu stavebních akcí tak, aby pokud možno nedocházelo 
k narušení výuky v objektu Vývojových dílen a aby k zásahům do výroby firmy Vakuum 
Praha, do práce zaměstnanců AUUK, KFNT, KJP a optické dílny docházelo pokud 
možno minimálně. 

 
c) Na základě rámcového projektu firmy Technico bylo zažádáno o stavební povolení pro 

stavební část nové serverovny v objektu Vývojových dílen v Troji. Na prováděcím 
projektu se intenzivně pracuje. Cílem je, aby byl k dispozici do konce ledna a aby na jeho 
základě vzešel ze soutěže dodavatel stavebních prací serverovny, v co nejkratším 
termínu. 

 
d) V rámci pravidelných kontrolních dnů probíhají jednání s firmou Technico, která 

připravuje prováděcí projekt pro pavilon M + I v Troji s předpokladem dokončení v květnu 
2015. V současné době jde zejména o upřesňování koncepce a konkrétních požadavků 
na vybavení učeben a pracoven pavilonu silovými a datovými rozvody a audiovizuální 
technikou. Podle - zatím neoficiálních - informací by již měla být společnosti Pražská 
teplárenská, a.s., podepsána smlouva ohledně optického kabelu procházejícího 
staveništěm v Troji, což by umožnilo požádat o stavební povolení. 

 
e) Na RUK byl předán materiál upravující financování výstavby pavilonu tak, aby MŠMT 

přidělilo dotaci a schválilo uzavření smlouvy o dílo s projektantem - firmou Technico 
Opava.  

 
f) Děkan požádal prostřednictvím prod. L. Skrbka, aby Mgr. O. Prančl identifikoval rizikové 

body projektů VaVpI (kde hrozí neuznané náklady čili úhrada na vrub MFF UK).  
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Stalo se po KD: Na setkání dne 3. 2. 2015 upozornil Mgr. O. Prančl na nutnost vypsat 
výběrové řízení na administrátora výběrových řízení, neboť tato činnost by jinak byla 
s největší pravděpodobností shledána ministerstvem školství shledána jako neuznatelné 
náklady.  

 
g) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): RUK připravil dva workshopy, 

s cílem sladit obsahy anotací z fakult a finalizovat souhrn potřeb za celou UK. První se 
bude konat dne 29. 1. 2015 od 9:00 hodin v Zelené posluchárně, a to k tzv. „tvrdým“ 
projektům, které spadají do prioritní osy 1. Zúčastní se ho doc. P. Svoboda a stihne-li to 
po návratu z Bruselu, tak též prod. L. Skrbek. Druhý workshop se bude vztahovat 
k anotacím tzv. „měkkých“ projektů, spadajících do prioritní osy 2. Uskutečnit se má 
v týdnu od 9. 2. 2015, RUK teprve upřesní. Předběžně s účastí počítá prod. M. Vlach.  

 
Děkan 
h) Kampus Albertov: 

i) Kolegium dostalo pro informaci oskenovaný Statut Vědecké rady Kampusu 
Albertov.  

ii) Prod. V. Baumruk sdělil, že zadávací podmínky pro soutěž o návrh (SoN) se blíží 
k definitivní verzi, dne 22. 1. 2015 je projedná Pracovní skupina KA. Děkan 
souhlasil s tím, že veškerou zadávací dokumentaci posoudí po právní stránce 
RUK.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schůzky se zástupci odborů konané dne 14. 1. 2015 se zúčastnili děkan, tajemník, 
sekční proděkani, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, představitelé fakultní odborové 
organizace doc. L. Přech a doc. T. Halenka. Hlavním předmětem jednání byly pracovní 
poměry na dobu určitou nad rámec ZP. Reprezentace OO prosazovala, aby akademici-
důchodci, jejichž pracovní smlouvy byly před časem změněny na DPČ, dostali pracovní 
smlouvy. Takový postup ale má úskalí a nevýhody: rozpočtové provizorium nedovolí 
v roce 2015 uzavřít smlouvu na celý rok, ale nejdříve od 1. 4. 2015. Stále platí předpis 
přijímat akademické pracovníky na základě výběrového řízení, což by se této situace 
týkalo. A přijímání na pozice neakademických vědeckých pracovníků, které je možné bez 
výběrového řízení, by se zase minulo cílem získat pracovníky pro výuku.  
Kolegium se seznámilo s dopisem rektora UK provázejícím dokument „Dohoda 
o pravidlech jiného postupu při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu 
určitou“: oskenované písemnosti dostali všichni tři sekční proděkani. Svou debatu 
kolegium uzavřelo takto: i) pracovníky z řešitelských týmů grantů zaměstnávat na 
grantech;  ii) u zbývajících pracovníků respektovat variantu upřednostněnou rektorem UK 
v jeho dopise a nevyužívat možnosti dané dohodou s odbory (odst. 4.5. Dohody); iii) 
provést revizi, kolika a kterých osob by se přechod z DPČ do zaměstnaneckého 
pracovního poměru týkal; Z: sekční proděkani, T: 4. 2. 2015.  

                 
b) E-mail prod. M. Rokyty: od 1. 1. 2015 jsou v platnosti nová tarifní rozmezí ve mzdovém 

předpisu UK. Nová rozmezí jsou v Příloze č. 1 (na str. 15), předpis je na:  
http://www.cuni.cz/UK-4343-version1-uzviimzdyuk.pdf 

 
c) Příprava výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF UK: sekční proděkani 

shromáždí návrhy na vypsání pozic do 27. 3. 2015, souhrnný návrh projedná KD na své 
schůzi 1. 4. 2015. 

  
d) Na dotaz prod. O. Čepka kolegium potvrdilo, že z dohody o pracovní činnosti (DPČ) platí 

zaměstnavatel povinné odvody vždy, bez ohledu na výši sumy. 
 
 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-4343-version1-uzviimzdyuk.pdf
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Jednotný vizuální styl UK - Opatření rektora UK č. 1/2015, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6632.html 
Další fakultní kroky budou podniknuty po odezvě z RUK. 
 

b) Projekt na záchranu rotundy sv. Václava 
i)   Popularizace památky: 

http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-
nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html 
 
http://www.metro.cz/pod-podlahou-vysoke-skoly-se-skryva-unikatni-rotunda-
prispejte-na-jeji-zachranu-gp6-/co-se-deje.aspx?c=A150121_171528_co-se-
deje_rab 
 
Natočeno je vystoupení děkana v rozhlase (v pořadu Meteor – 31. 1. 2015) a Mgr. 
Veverky pro rozhlasovou stanici ČRo Regina) atd. 

ii)   Sbírka: PayPal funguje, zřízení platební kartové brány se snad blíží realizaci, 
dosavadní reakce veřejnosti jsou většinou pozitivní; finanční přírůstky lze sledovat 
na webu, viz: 
http://www.nase-rotunda.cz/ 

iii)    Po dohodě s vedoucí HOSP bude primárním finančním zdrojem na MFF UK 
podúčet založený na základě dopisu Ministerstva financí o přidělení grantu – viz níže 
(80 % z nákladů projektu). Kofinancování ve výši 20 % pak půjde k tíži fondu 
financovaného ze získaných darů.  

iv)    KD vzalo na vědomí informaci o závěrech návštěvy reprezentace MFF UK u 
ředitelky NPÚ. 

Stalo se po KD: Dne 30. 1. 2015 bylo na MFF UK doručeno datovou schránkou 
rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace (dopis o schválení přidělení grantu 
projektu č. EHP-CZ06-OV-1-026-2014). Prod. M. Vlach zahájí přípravu výběrových 
řízení.  
 

c) KD vzalo na vědomí, že RNDr. J. Kašpar, CSc., přejde v rámci OVVP na úvazek 0,3 
(z úvazku 0,5). Důvodem je ukončení financování úvazku ve výši 20 % z mimofakultních 
zdrojů.  

 
d) Univerzitní ples je naplánovaný na 14. března 2015, 20:00 hodin, na Žofín. Pror. M. 

Kovář žádá fakulty o jména styčných pracovníků – koordinátorů plesu. Nahlášena jako 
koordinátora byla Bc. Kateřina Linhardtová z OMK. KD souhlasilo.  

 
e) Prod. M. Vlach informoval o nabídce služeb RUK při prezentaci fakult (např. zajištěním 

on-line přenosů ze zajímavých akcí).   
 

f) Návštěva prof. J. Copelanda v Praze je potvrzena, organizační věci s tím spojené 
zajištěny (OMK). Kulatý stůl věnovaný osobnosti Alana Turinga: za MFF UK se zúčastní 
se z MFF UK doc. A. Kučera, doc. J. Tůma jako řečníci, dále pak jako zástupci vedení 
fakulty v publiku prod. J. Trlifaj a M .Vlach. 
Jedna noc s informatikou a matematikou včetně přednášky prof. J. Copelanda: přípravy 
jsou v plném proudu.  
Stalo se po KD: viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-jnim/ 
 

g) Příprava výroční zprávy MFF UK za rok 2014: vedoucí OMK rozeslal žádost o podklady.    
 

h) Prod. M. Vlach připomněl, že očekává na návrhy na univerzitní Cenu Miroslava Petruska 
za prezentaci a na fakultní Cenu za reprezentaci a propagaci. Kolegium schválilo, že na 
Petruskovu cenu bude navržena hra Československo 39-89.  Z: prod. O. Čepek. 

 

http://www.cuni.cz/UK-6632.html
http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html
http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html
http://www.metro.cz/pod-podlahou-vysoke-skoly-se-skryva-unikatni-rotunda-prispejte-na-jeji-zachranu-gp6-/co-se-deje.aspx?c=A150121_171528_co-se-deje_rab
http://www.metro.cz/pod-podlahou-vysoke-skoly-se-skryva-unikatni-rotunda-prispejte-na-jeji-zachranu-gp6-/co-se-deje.aspx?c=A150121_171528_co-se-deje_rab
http://www.metro.cz/pod-podlahou-vysoke-skoly-se-skryva-unikatni-rotunda-prispejte-na-jeji-zachranu-gp6-/co-se-deje.aspx?c=A150121_171528_co-se-deje_rab
http://www.nase-rotunda.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-jnim/
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i) Spolupráce s Filozofickou fakultou UK – jedná se o společné propagaci lingvistické 
olympiády (prod. M. Vlach a prod. J. Bičovský (FF UK) a ředitelka ÚFAL doc. M. 
Lopatková); společné kroky při propagaci studia v anglickém jazyce už jsou domluveny.  
FF UK mediálně podpořila akce spojené s připomenutím Alana Turinga, na svůj 
Facebook umístila dále i informaci o sbírce na rekonstrukci rotundy sv. Václava.  

 
j) Firmy Hewlett Packard a Home Credit projevily zájem o strategické partnerství s MFF UK, 

jednání budou pokračovat.  
 

k) Gymnázium Matyáše Lercha v Brně ( http://www.gml.cz/ ) má zájem být partnerem MFF 
UK resp. uvést MFF UK jako svého partnera. Na e-mail, který poměrně složitou cestou 
doputoval k prod. F. Chmelíkovi, odpoví prod. M. Vlach. 

 
l) V televizním pořadu Všechnopárty vystoupil dne 9. 1. 2015 fyzik Mgr. Michal Švanda, 

Ph.D. Prod. M. Vlach napíše autorovi pořadu pochvalný dopis.  
Více na webu, viz:  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/215522161600001/ 
a 

http://www.matfyz.cz/clanky/219-slunecni-fyzika-ve-vsechnoparty 
 

m) Kolegium nemělo námitky proti změně v osobě tzv. Stařešiny Rady starších ve spolku 
Matfyzák. Ing. M. Dobroňové vyprší počátkem února t. r. roční funkční období a na 
pokračování nepomýšlí. Za předpokladu, že s tím bude souhlasit, navrhne prod. M. 
Vlach, aby děkan jmenoval na období dvou let PhDr. Petru Hoffmannovou.  
Stalo se po KD:  Děkan poděkoval M. Dobroňové za její práci ve spolku a od 7. 2. 2015 
na dva roky jmenoval dr. P. Hoffmannovou.  

 
n) Propagace studia v anglickém jazyce, pro samoplátce: prod. M. Vlach seznámil kolegium 

s návrhem prod. P. Kolmana zaplatit propagaci na dvou webových portálech, dohromady 
by to znamenalo zhruba 200 tis. Kč, přičemž smlouvy by musely být uzavřeny do konce 
letošního ledna. Výhoda by spočívala v načasování tohoto kroku, protože by mohla 
ovlivnit potenciální uchazeče před blížícím se přijímacím řízením. Část z potřebné sumy 
(asi 60 tis. Kč) by se dala uhradit z rozvojového projektu řešeného prod. P. Kolmanem 
(pokud bude získán), část (nejvýše 50 tis. Kč) z rozpočtu na propagaci. Po diskusi, která 
nevedla k jednoznačnému závěru a kdy nebyli přítomni všichni členové kolegia, děkan 
rozhodl reklamu zaplatit a sumu zaplacenou z centrálních prostředků „vrátit“ do centra ze 
získaného školného; o toto zmenšená suma školného se pak bude dělit mezi sekce a 
vyučující.  
Děkan prodiskutuje s prod. M. Rokytou a s garantem programu doc. P. Kaplickým 
možnost otevřít pro zahraniční studenty – samoplátce bakalářskou matematiku 
v angličtině.   

  
o) Alumni: prod. M. Vlach informoval, že v pátek 23. 1. 2015 bude schůzka kvůli 

absolventskému spolku fakulty, účastníci proberou možná zvýhodnění pro absolventy 
MFF UK. Vedení fakulty náměty pečlivě posoudí. Aplikace pro přihlašování do 
spolku/absolventský web by měl být do konce března funkční (pokud nenastanou 
komplikace). Nutné je dořešit propojení převzaté databáze domény matfyz.cz, stávajících 
členů dosluhujícího portálů pro absolventy vedeného pod OVVP a nově registrovaných 
uživatelů portálu matfyz.cz od listopadu 2014. 

 
p) Smlouvu o partnerství mezi MFF UK a firmou Red Hat podepsal za fakultu prod. O. 

Čepek, více na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-redhat/ 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Organizační řád MFF UK: prod. M. Rokyta předložil kolegiu návrh na změny vycházející 
z předchozích diskusí KD a z konzultace s právničkou. Kolegium souhlasilo, aby děkan 

http://www.gml.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/215522161600001/
http://www.matfyz.cz/clanky/219-slunecni-fyzika-ve-vsechnoparty
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-redhat/
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návrh předložil Akademickému senátu MFF UK. V diskusi bylo dále dohodnuto, že 
tajemník fakulty připraví návrh opatření děkana, které bude obsahovat organizační 
členění děkanátu a charakteristiku činnosti jednotlivých složek děkanátu. T: do 29. 5. 
2015.   

 
b) Návrh ADZ MFF UK pro rok 2015: po diskusi kolegium svěřilo provedení úprav textu do 

podoby, ve které návrh předloží k projednání VR MFF UK a ke schválení Akademickému 
senátu MFF UK, děkanovi fakulty.  

 
c) Schůze RKR dne 19. 1. 2015: s podklady měli možnost se seznámit všichni členové KD 

předem, stručnou informaci o podstatných závěrech poslal děkan e-mailem.  
 

d) Fakultní koncerty: děkan informoval, že se chystají tři koncerty. 
i) Jarní koncert, předběžně v pondělí 20. 4. 2015, s vytipovaným souborem jedná 

doc. J. Pavluch. 
ii) Koncert (pravděpodobně rocková kapela Blue Effect), předběžně v úterý 3. března 

2015, v refektáři malostranské budovy, přednostně pro adoptéry strun klavíru. 
Jedná OMK.  

iii) Benefiční koncert v květnu, možná ve spolupráci s Českým rozhlasem, jedná 
OMK. 

 
e) Ve dnech 26. až 30. ledna 2015 a pak od 5. do 12. února 2015 bude děkana zastupovat 

prod. J. Trlifaj.  
 

f) Prod. O. Čepek se omlouvá na příští schůzi KD, protože v době od 26. 1. do 6. 2. 2015 
bude v zahraničí. V běžné agendě proděkana pro informatickou sekci ho bude 
zastupovat doc. A. Kučera.  

 
 
Zasedání skončilo v 16:40 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 


