
Zápis z 13. schůze kolegia děkana konané dne 18. února 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl (do 12:35), A. Líska, M. 
Rokyta, L. Skrbek, M. Vlach 
J. Trlifaj 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze schůze konané 4. února 2015, s těmito opravami: 
bod 1. d:  Na konec odstavce se doplňuje věta „Dva výsledky (z pěti navržených) byly vybrány také 
v panelu EP6 Vědy o Zemi. Fyzikální sekce tedy bodovala ve třech panelech – EP6, EP8 a EP9.“ 
bod 3. h): Ve větě Stalo se po KD: … se vynechává „… a Mgr. T. Drbohlavem …“.  
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Setkání s děkany Leidenské univerzity dne 26. 3. 2015 od 15:00 hodin ve Vlasteneckém 

sále (pozvání od pror. L. Rovné): zúčastní se prod. J. Trlifaj.  
 
b) IPN metodika, seminář v Brně ve čtvrtek 26. 2. 2015: zúčastní se prod. J. Trlifaj.  
 
c) PRVOUK: rektor UK poslal sumu financí na rok 2015. Pro MFF UK představuje částku 

298 364 598,- Kč. Rozdělení mezi sekce musí schválit AS MFF UK. Po projednání 
kolegium doporučilo předložit AS MFF UK na jeho schůzi dne 4. 3. 2015 následující 
rozdělení finančních prostředků na projekty PRVOUK v sekcích: 

 
PRVOUK P45 Fyzika:  
68,819..% = 205 331 662 Kč, P45 z toho mezifakultní PRVOUK P02 „Environmentální 
výzkum 280 tisíc Kč  
 
PROVUK P46 Informatika  
15,226..% = 45 429 075 Kč  
 
PRVOUK P47 Matematika: 
15,955..% = 47 603 861 Kč, z toho mezifakultní PRVOUK P15 - Škola a učitelská profese 
v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání: 525 tis. Kč.  

 
d) Cena Wernera von Siemense – úspěch dr. L. Augustovičové viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/242-oceneni-za-poznani-vyvoje-vesmiru 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15545.html 

 
Děkan 
e) Návštěva zástupců Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum v Praze se uskuteční 

v rámci česko-německé vědecké konference, přijedou ředitel sekce pro evropskou a 
mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a vzdělání pan Volker Rieke, dále pak vedoucí 
odboru pro evropskou spolupráci pan Dr. Hack a spolupracovník Mezinárodní kanceláře 
pro spolupráci pan Dr. Hans-Peter Niller. Ve čtvrtek 19. 2. 2015 ve 14:30 hodin se bude 
konat informativní schůzka se zástupci UK, pan rektor pověřil účastí pror. J. Hálu, dále se 
zúčastní děkan MFF UK a vedoucí KSI doc. T. Skopal. Tématem rozhovorů by kromě 
jiného měly být společné projekty na Katedře softwarového inženýrství MFF UK. 
Stalo se po KD: Vedoucí KSI doc. T. Skopal se z rodinných důvodů omluvil, děkana proto 
na jednání doprovodil prod. O. Čepek.  

 
f) Nominace zástupců ČKR do pracovních skupin pro oblasti vzdělávání MŠMT: seznam 

nominovaných dle pracovních skupin zaslaný rektorem UK dostali členové KD e-mailem. 
Návrhy z MFF UK byly bez výjimky akceptovány. Prof. J. Kratochvíl dostal jako člen 

http://www.matfyz.cz/clanky/242-oceneni-za-poznani-vyvoje-vesmiru
http://www.matfyz.cz/clanky/242-oceneni-za-poznani-vyvoje-vesmiru
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15545.html
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skupiny oblast vzdělávání č. 14 - Informační technologie, kybernetika a informatika návrh 
tezí vyhlášky MŠMT k připravované novele VŠ zákona, s termínem do 5. 3. 2015.  
 

g) Workshop AMISTAT 2015 (Analytical Methods in Statistics) pořádaný ve dnech 10. - 13. 
11. 2015 při příležitosti přidělení Fulbright Distinguished Chair na MFF UK prof. Abramu 
Kaganovi: děkan převzal nad akcí záštitu.  

 
h) Prod. V. Baumruk připomněl, že zprávy o PRVOUK se odevzdávají na OVZS do 24. 2. 

2015.   
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Pokračování bodu 2. b) ze zápisu z KD 4. 2. 2015 – problém studia doktoranda 

spadajícího pod RDSO 4M8: děkan se seznámil s doklady o rozhodnutí RDSO, které 
prod. F. Chmelíkovi zaslal doc. J. Bečvář. V listopadu 2014 se RDSO vyslovila pro 
ukončení studia, v lednu 2015 doktorand napsal svou představu, jak studium zvládne. 
Prod. F. Chmelík pozve doktoranda k osobnímu jednání a seznámí ho s reálnými 
možnostmi řešení situace.  

 
b) KREDO 

i) Dotazník Osnova rozhovorů o IPS na fakultách UK: členové kolegia doplnili údaje, 
výsledný dokument předložil prod. F. Chmelík na schůzi dne 18. 2. 2015 a 
kolegium jej schválilo.  

 
ii) Dne 19. 2. 2015 od 9 do 13 hodin se v prostorách Autoklubu ČR bude konat 

seminář Geodemografická perspektiva vysokoškolského studia v ČR věnovaný 
"diskusi o současné a budoucí struktuře českých VŠ do roku 2030 i v delším 
časovém horizontu". 
Stalo se po KD: Semináře se zúčastnil prod. F. Chmelík. Z jeho stručné zprávy 
vyplynulo, kromě jiného, že MFF UK byla prezentována jako nejlepší fakulta 
v Čechách, bez větší konkurence – např. v rozložení absolventů fakulty podle 
místa rezidence se ukazuje, že tito se nalézají skoro rovnoměrně po celé 
republice. Žádná jiná fakulta v ČR takto rovnoměrné rozložení nemá. Podrobnější 
zprávu přednese prod. F. Chmelík na schůzi KD 4. 3. 2015. Na webu lze nalézt: 

  <http://kredo.reformy-msmt.cz/workshop-19-02-2015>. 
 

iii) Celodenní závěrečný seminář dne 24. 2. 2015 k části KREDO I: zúčastní se prod. 
F. Chmelík, dr. K. Šolcová (sekce týkající se poradenství a služeb), dr. O. Pangrác 
(sekce týkající se programu ERASMUS). Případná účast prod. P. Kolmana či dr. L. 
Krumpa či jeho zástupkyně není zatím potvrzena.  
Stalo se po KD: Aktualizovaný program semináře a souhrnnou zprávu o řešení 
projektu KREDO na UK za období od ledna 2014 do února 2015 poskytl prod. F. 
Chmelík celému kolegiu e-mailem. Dále odeslal souhrnnou registraci účastníků za 
MFF UK na seminář. K účasti jsou přihlášeni (bez titulů): F. Chmelík (fakultní 
koordinátor KREDO), K. Šolcová (pracovnice Kariérního poradenského centra 
MFF UK), Lukáš Krump (kontaktní osoba MFF UK pro studenty se speciálními 
potřebami) a O. Pangrác (fakultní koordinátor ERASMUS). 
 

c) Studentská anketa za zimní semestr 2014/2015:  
i) Papírová anketa: po formální kontrole ze strany fakultní komise pro anketu dostal 

výsledky k dispozici děkan. Na příští schůzi KD bude pozvána předsedkyně 
komise doc. H. Valentová, aby kolegium seznámila se způsobem hodnocení výuky 
na FF UK; ten se totiž komisi jeví jako vhodný i pro využití na MFF UK.   

 

http://kredo.reformy-msmt.cz/workshop-19-02-2015
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ii) Elektronická anketa skončila 15. 2. 2015, připomínky studentů k obecným tématům 
a k vyučujícím předal prod. F. Chmelík děkanovi, na jehož pokyn pak budou 
připomínky zveřejněny.   

 
d) Žádosti Mgr. K. Koláře o vyplacení stipendií za FYKOSí Fyzikální a Jeden den s fyzikou 

prod. F. Chmelík nevyhověl, protože platí rozpočtové provizorium. Kolegium tento postup 
schválilo. Navíc tato záležitost spadá mezi propagační aktivity, a tedy do kompetence 
prod. M. Vlacha.   

 
e) Festival absolventů UK a Den celoživotního vzdělávání UK: budou se konat v sobotu dne 

11. 4. 2015. Kolegium přijalo návrh prod. M. Vlacha, aby se MFF UK zúčastnila 
absolventské části programu jen zčásti, kontaktní osobou je vedoucí OVVP dr. A. 
Havlíčková. Za CŽV nahlásil prod. M. Vlach jako kontaktní osobu RNDr. Jana Kašpara, 
CSc., pracovníka OVVP. Aktualizaci informací o CŽV týkajících se MFF UK zajistí STUD, 
T: 28. 2. 2015.  

 
Prod. P. Kolman 
f) Novela fakultní směrnice o doktorském studiu a smlouvy s ústavy AV ČR: návrh nového 

znění smluv zaslal prod. P. Kolman, po předchozí konzultaci s právničkou, pror. J. 
Roytovi. V současné době je návrh předmětem posuzování ze strany právního oddělení 
RUK.   

 
g) Prod. P. Kolman poslal tabulky s údaji o počtu studentů za posledních šest let, tzn. za 

akademické roky 2009/2010 až 2014/2015, a to počty přihlášených uchazečů o studium, 
počty přijatých uchazečů o studium, přehled počtu žádostí o přezkum a přijetí ke studiu 
rektorem UK. Pan děkan zpracuje data graficky do power pointové prezentace pror. M. 
Králíčkové, což umožní snadné vizuální porovnání se situací na UK. (Navazuje na bod 2. 
i) zápisu z KD konaného dne 21. 1. 2015.)   

 
h) Zimní termín bakalářských státních zkoušek v harmonogramu akademického roku 

(navazuje na bod 2. k) zápisu z KD konaného 4. 2. 2015): garanti studijních programů se 
vyjádřili pro zrušení termínu, pro zachování v případě studentů učitelství se vyslovil doc. 
J. Bečvář. Prod. P. Kolman uvedl počty studentů, kteří zimního termínu v minulých letech 
využili, a připomněl, že různé studijní obory mají také různé podmínky ke státním 
zkouškám. Kolegium se k věci vrátí na některé z příštích schůzí, po zjištění stanoviska 
SKAS. 

 
i) Role učitelů v SIS: prod. P. Kolman poslal informace o tom, kolik studentů učí a v jaké roli 

vystupují směrem k SIS. Kolegium se dohodlo na tom, že role „učící student“ bude 
nastavena tak, aby student mohl udělovat pouze zápočet, nikoli zkoušku, a 
neumožňovala vypsání závěrečné práce. Externí učitel může vypisovat závěrečnou 
studentskou práci teprve po schválení příslušným vedoucím pracoviště.  

 
j) ERASMUS a uznávání známek: pravidlo neuznávat splnění studijních povinností 

hodnocených známkou "3" nebo jejím ekvivalentem pro účely studia na MFF UK je 
uplatňováno i v případě studentů MFF UK, kteří vycestovali do zahraničí v rámci 
programu Erasmus. Fakultní koordinátor programu Erasmus dr. O. Pangrác to nepokládá 
za správné, protože studium uskutečněné v rámci tohoto programu na základě předem 
schváleného plánu je součástí studia na MFF UK, takže i výkon ohodnocený za „3“ by 
měl platit. Kolegium s tímto názorem souhlasilo. Prod. F. Chmelík uvedl v této souvislosti 
jako negativní příklad studentku obecné matematiky, která studovala v Marseille, ze tří 
zkoušek propadla a dvě absolvovala s hraničním výsledkem. Nyní žádá o uznání těchto 
dvou předmětů. Kolegium se shodlo na doporučení důsledně posuzovat přínos pobytu 
v rámci ERASMUS a uplatnit sankce (vrácení finanční podpory nebo její části) v případě 
studentů, kteří nesplní minimální požadavky stanovené ve studijní smlouvě, nebo když se 
vykázaný přehled dosažených výsledků neshoduje se schváleným programem studia na 
přijímající instituci. 
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k) Pokračování bodu 2. d) KD 4. 2. 2015 – společná akreditace dvou vysokých škol 
navazujícího magisterského oboru Bioinformatika: prod. P. Kolman seznámil kolegium se 
třemi variantami řešení, jak jsou nastíněny v odpovědi z RUK. Kolegium neshledalo ani 
jedno řešení za vhodné. Děkan se nevyjádřil přímo proti společné akreditaci, ale mělo by 
být na rozhodnutí studenta, na které vysoké škole chce studovat.  Dne 19. 2. 2015 má 
prod. P. Kolman dohodnutou schůzku s proděkanem PřF UK, bude na ní informovat 
o mínění KD MFF UK.  

 
l) Pror. S. Štech sdělil 4. 2. 2015, že Kolegium rektora dne 2. 2. 2015 vzalo na vědomí 

návrh změn v akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru 
Matematické metody informační bezpečnosti a že návrh bude postoupen Akreditační 
komisi neprodleně po doručení konečné verze akreditačních materiálů fakultou. 

 
Děkan 
m) SVOČ v matematice 2015: soutěž se bude letos konat v Bratislavě ve dnech 27. až 29. 

května 2014. Předseda České matematické společnosti prof. B. Maslowski požádal 
děkana MFF UK o podporu nadcházejícího ročníku (oskenované dokumenty mělo 
kolegium k dispozici). Kolegium soutěži vyjádřilo, obdobně jako v minulých letech, plnou 
podporu. Pracovníci MFF UK budou pracovat v porotách finálního kola, proděkani M. 
Rokyta a O. Čepek jsou dohodnuti na podílu finanční podpory (30 + 10 tis. Kč). Děkan 
pověří organizací fakultního kola SVOČ prof. L. Picka.  

 
n) Prod. V. Baumruk informoval, že k vydání v sérii Springer Theses byla přijata disertační 

práce Artema Ryabova Stochastic dynamics and energetics of biomolecular systems. 
Práce byla obhájena dne 29. 9. 2014, školitelem byl prof. Petr Chvosta (KFM). 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Závěrka hospodaření MFF UK v roce 2014: kolegium dostalo podklady od tajemníka 

fakulty e-mailem, souhlasilo s jejich předáním ekonomické komisi AS MFF UK. V průběhu 
příštího týdne proběhne jednání s ekonomickou komisí, závěrku poté dostane AS MFF 
UK ke schválení na svém zasedání dne 4. 3. 2015. 

 
b) KD akceptovalo Příkaz děkana č. 2/2015, dislokační výměr zachycující změny v užívání 

místností v areálu Troji a v karlínské budově. Tajemník uvedl, že přečíslování místností 
v Karlíně se odrazí v pasportizaci, mimo schválený výnos.  
Stalo se po KD: Příkaz byl vydán, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prikaz02.htm 

 
c) MFF UK uzavřela s RUK smlouvu o přistoupení k centralizovanému zadání veřejné 

zakázky na výběr mobilního operátora. Výběrové řízení vypisuje UK.  
 

d) Pronájmy, zapůjčování prostor 
i) ÚFAL pořádá ve dnech 2. až 4. 9. 2015 konferenci SIGDIAL 2015. Na pronájem 

refektáře a učeben S1, S6, S7, S8, S10 a S11 kolegium schválilo slevu ve výši 
50 %. 

ii) KPMS pořádá ve dnech 27. až 29. 5. 2015 mezinárodní konferenci CMS2015. Na 
pronájem refektáře a učeben S8, S9 a S10 schválilo kolegium slevu ve výši 50 %. 

iii) Slavnostní předávání Cen předsedy GAČR za vynikající projekty ukončené v roce 
2014 (1. 10. 2015): kolegium schválilo bezplatné zapůjčení refektáře.  

iv) Doc. Petr Kužel, adoptér struny fakultního klavíru, požádal o možnost uspořádat 
v refektáři soukromý koncert. Kolegium souhlasilo, pronájem činí 5.000,- Kč, tzn. 
sumu schválenou pro tuto situaci.  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prikaz02.htm
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v) IÚUK požádal o bezplatné zapůjčení poslucháren S3 a S5 ve dnech 16. až 19. 9. 
2015 od 9.00 do 18.00 hodin pro workshop Highlights of Logic, Games and 
Automata. Kolegium rozhodnutí odložilo, protože nemělo dost informací.  
Stalo se po KD: IÚUK svůj požadavek zrušil, neboť posluchárny svou kapacitou 
nevyhovují spolupořadateli workshopu. 

 
e) Kolegium nemělo námitky proti tomu, aby při státních svátcích byla u budov MFF UK 

vyvěšována současně se státní vlajkou také vlajka Evropské unie. 
 

f) MŠMT plánuje zřídit pro potřeby veřejných vysokých škol samostatnou pobočku 
Cizinecké policie. 

 
g) Filmování v Troji – viz bod 3. f) zápisu ze schůze KD konané 4. 2. 2015: tajemník znovu 

situaci vyložil. Děkan ho požádal, aby zjistil, zda členové filmového štábu nevstoupili do 
prostor, kam k tomu neměli povolení, a dále, zda trojská SB dala pracovištím v areálu 
vědět (např. e-mailem), že smluvené natáčení způsobí o víkendu určité nepohodlí.  

 
h) RUK připravuje vypsání veřejné zakázky na úklidové práce. Vedoucímu správy budov 

MFF UK se zatím nepodařilo, ani po urgenci, získat zadávací dokumentaci. Prod. V. 
Baumruk upozornil na to, že přinejmenším některá fyzikální pracoviště těžko snesou 
počišťovací působení pracovníků, kteří nejsou poučeni o tom, jak opatrně si počínat při 
úklidu laboratoří. Děkan uvedl, že pro zajištění úklidu choulostivých prostor fakulta může 
přijmout vlastní zaměstnance. 

 
i) Natáčení přednášek v letním semestru 2014/2015: budou pořízeny záznamy z přednášek 

Mgr. Martina Mareše, Ph.D., a doc. RNDr. Milana Pokorného, Ph.D. Uzavření smluv 
s firmami zajistil tajemník fakulty, ve smlouvě je podchyceno, že do 14 dní od natočení 
přednášky bude záznam vystaven na fakultním webu. Prod. V. Baumruk sdělí doc. Z. 
Lustigové, že roli styčné důstojnice pro natáčení přednášek od ní převezme dr. M. 
Kekule, Ph.D.  

 
Děkan 
j) Principy rozdělování prostředků na UK v roce 2016 a dalších: podněty vedení MFF UK 

byly odeslány JM v předepsaném termínu 9. 2. 2015. Podle informací děkana plánuje 
pan rektor předložit v polovině března vlastní návrh principů a po zhruba dvouměsíční 
celouniverzitní diskusi jej dát ke schválení na schůzi RKR (24. 5. 2015). 

 
k) Kolegium probralo předběžný odhad rozpočtu UK a dopad principů pro dělení financí na 

rozpočet MFF UK v roce 2015, který obdrželo od děkana po schůzce u JM dne 13. 2. 
2015. Odhad není pro MFF UK příznivý.  

 
l) WebMailer: prezentace ze strany BBM dohodnuta na čtvrtek 19. 2., 10:30 hodin, do 

děkanovy pracovny na Karlově. 
Stalo se po KD:  Prezentace se uskutečnila. Děkan i sekční proděkani se kloní k tomu, 
aby MFF UK neinvestovala do vylepšování stávajícího webmaileru, ale nahradila ho 
modernějším produktem, který byl na prezentaci představen. 

 
m) Na dotaz prod. M. Rokyty potvrdil tajemník, že finance za odebrané stravenky budou 

podle nově zavedeného způsobu strhávány zaměstnanci dodatečně. Směrnice tajemníka 
o příspěvku na stravování zaměstnanců vstoupí v účinnost 1. 3. 2015.   

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Schůzka k tzv. měkkým projektům OP VVV (10. 2 2015, za MFF UK se zúčastnil doc. P. 

Svoboda): prod. L. Skrbek poslal kolegiu e-mailem materiály z tohoto jednání. Zastoupení 
MFF UK, jak je ukazují anotace, není adekvátní. Děkan požádal proděkany M. Vlacha, J. 
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Trlifaje a P. Kolmana, aby mu do 25. 2. 2015 poslali náměty na širší zapojení fakulty do 
univerzitního projektu. Prod. L. Skrbek připraví dopis pro RUK obsahující sdělení, ke 
kterým tématům se MFF UK plánuje aktivně připojit, a předloží ho na schůzi KD 4. 3. 
2015.  

 
b) Dne 17. 2. 2015 se v Troji uskutečnil kontrolní den s firmou Technico. Část prováděcího 

projektu na serverovnu je před dokončením, dolaďují se detaily tak, aby mohlo být co 
nejdříve získáno stavební povolení a vysoutěžen zhotovitel. Jsou též průběžně 
diskutovány detaily vnitřního vybavení pavilonu v Troji. 

 
c) Dne 23. 2. 2015 proběhne na MS schůzka a komplexní jednání zainteresovaných stran 

ohledně překladu kabeláže firmy O2. Na následném kontrolním dnu 24. 2. 2015 bude 
projednán postup nutný vzhledem k objevení hniloby v některých místech stávající 
konstrukce trámů krovů budovy MS. 

 
d) Stavební akce VaVpI v Troji probíhá podle plánu, v současné době je v jednání 

harmonogram, jehož podrobný návrh zaslal k obecné diskusi zhotovitel - firma Auböck. 
 

e) Kolegium vzalo na vědomí informaci tajemníka o připravované písemné úmluvě, týkající 
se průchodu mezi malostranskou budovou a arcibiskupstvím (zřídka, ale přece někdy, 
používané dveře na půdu). 

 
f) Technické záležitosti spojené s VaVpI (fakturování apod.): prod. L. Skrbek a tajemník 

fakulty se sejdou 18. 2. 2015, po schůzi kolegia.   
 

Děkan 
g) Monitorovací výbor Kampusu Albertov: podklady pro schůzi konanou 13. 2. 2015 dostali 

pro informaci všichni členové KD, jednání se osobně zúčastnil děkan MFF UK. Se závěry 
seznámil prod. V. Baumruka. Pan rektor žádá, aby součástí hodnocených kritérií 
architektonické soutěže byly nejen odhady energetické náročnosti provozu, ale také 
předpokládané náklady na úklid a údržbové práce (mytí prosklených částí, předepsaná 
výměna komponent, klimatizace atd). Zadávací dokumentaci posoudí porota, pak ji 
dostanou k vyjádření členové Monitorovacího výboru. Dne 19. 2. 2015 zasedá Pracovní 
skupina KA, té se zúčastní prod. V. Baumruk. Upozorní na to, že rektor UK v úvodním 
slově ke KA opomenul jmenovat mezi budoucími uživateli také fyziky a statistiky.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Informativní schůzka s reprezentací fakultní odborové organizace, která naváže na 
jednání konané dne 14. 1. 2015: z časových možností děkana a sekčních proděkanů 
vyplynul návrh termínu na čtvrtek 26. 2. 2015, 15:00 hodin.  

 
b) Návrh změn Organizačního řádu MFF UK: AS MFF UK dne 4. 2. 2015 návrh projednal 

v tzv. prvním čtení a jednomyslně jej doporučil postoupit do druhého čtení. Druhé čtení 
bude následovat 4. 3. 2015.  

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava 

i) O projektu informovaly Lidové noviny, časopis 100+1, Česká televize (Události dne 
13. 2. 2015) a televize Prima. Viz např.: 
http://relax.lidovky.cz/svatovaclavska-rotunda-pribeh-dvou-az-tri-zazraku-fw9-
/veda.aspx?c=A150202_160533_ln_veda_ape 
 

http://relax.lidovky.cz/svatovaclavska-rotunda-pribeh-dvou-az-tri-zazraku-fw9-/veda.aspx?c=A150202_160533_ln_veda_ape
http://relax.lidovky.cz/svatovaclavska-rotunda-pribeh-dvou-az-tri-zazraku-fw9-/veda.aspx?c=A150202_160533_ln_veda_ape
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http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/215411000100213/obsah/380917-rekonstrukce-svatovaclavske-rotundy 

 
ii) Ministerstvo financí schválilo několik výběrových řízení. Tajemník prod. M. Vlacha 

ujistil, že vystavení na tzv. profilu zadavatele lze zajistit prostřednictvím Ing. 
Širokého. 

iii) Prod. M. Vlach požádal vedoucího SB o zakoupení mobilních stojanů, které budou 
sloužit jednak jako zástěna při restaurátorských pracích na rotundě sv. Václava, 
jednak jako plocha pro propagaci akce. KD to schválilo.  

 
b) Výroční zpráva MFF UK za rok 2015: prod. M. Vlach nechá nově navržený vizuální styl 

dokumentu upravit ve smyslu připomínek členů kolegia děkana.   
 
c) Matfyzácký ples 5. března 2015: pozvání pana děkana VIP hostům byla rozeslána.  

 
d) Návrh na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci: kolegium dostalo zpracovaný návrh na 

ocenění hry Československo 38-89, návrh bude podán jako společný za MFF UK a 
Filozofickou fakultu UK. Kolegium doporučilo postoupit návrh panu rektorovi.   

 
e) Cena za reprezentaci MFF UK: informatická sekce podala návrh na ocenění akce 

Robotický den (kolegium obdrželo e-mailem), sekce matematická navrhla ocenit aktivity 
RNDr. P. Surynkové, Ph.D. Návrhy posoudí propagační komise fakulty, do 26. 2. 2015 
vyjádří svůj názor hlasováním, výsledek předloží děkanovi prod. M. Vlach.  

 
f) Jeden den s fyzikou, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-02-jdf/ 
 

g) Koncert skupiny Blue Effect se bude konat 3. 3. 2015 od 19:00 hodin v malostranském 
refektáři, OMK rozeslalo zaměstnancům MFF UK pozvánky e-mailem. 

 
h) Prod. M. Vlach se zúčastnil jednání s firmou Crytur, s.r.o., zájemcem o fakultní 

Partnerský program, společně s vytipovanými zástupci MFF UK (kromě jiných s prof. J. 
Francem a doc. J. Wildem), kteří by dokázali plánovanou problematiku odborně 
garantovat. 

 
i) 28. 2. 2015 proběhne na MFF UK překladatelský maratón Khanova škola. Viz: 

https://www.facebook.com/events/1395394927433212/?ref=3&ref_newsfeed_story_ty
pe=regular 

 
j) Fakulta roku: na webových stránkách byly zveřejněny žebříčky hlasování pro akademický 

rok 2014/15, MFF UK získala v hodnocení první místo v kategorii Matematika, Fyzika. 
Titul Fakulta roku získala na základě hlasování studentů na www.FakultaRoku.cz. 
Udělení titulu vyvolalo řadu reakcí na fakultním facebooku. Informace vyšla také 
v časopise Ekonom (7/2015). Více na webu, viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/243-fakulta-roku-studenti-ocenuji-matfyz. 
 

k) Kniha Rande s Fyzikou – slavnostní představení knihy proběhne pravděpodobně na 
veletrhu Svět knihy v sobotu 16. 5. 2015 v poledne. Zúčastní se prod. M. Vlach jako 
spoluautor, pan děkan a prod. V. Baumruk. MFF UK bude mít svou prezentaci na tomto 
veletrhu také v pátek 15. 5. 2015. Autoři budou publikaci prezentovat ještě dne 17. 5. 
2015 na akci Elixír do škol - konferenci učitelů přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ, 
konané v Hradci Králové. 

 
l) MFF UK se zúčastní slovenského festivalu her a fantastiky Game Expo 2015 

v Bratislavě. Více na webu, viz: 
http://www.matfyz.cz/clanky/245-pozvanka-matfyz-na-slovenskem-game-expo-2015. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100213/obsah/380917-rekonstrukce-svatovaclavske-rotundy
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100213/obsah/380917-rekonstrukce-svatovaclavske-rotundy
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-02-jdf/
https://www.facebook.com/events/1395394927433212/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/1395394927433212/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
http://www.fakultaroku.cz/
http://www.matfyz.cz/clanky/243-fakulta-roku-studenti-ocenuji-matfyz
http://www.matfyz.cz/clanky/245-pozvanka-matfyz-na-slovenskem-game-expo-2015
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m) Absolventský web fakulty: na softwarové dořešení čeká několik věcí, zásadní je příprava 
propojení stávající databáze portálu www.matfyz.cz s databází přihlášek spolku Alumni 
Matfyz. Programátorské práce by měly být hotové nejpozději v průběhu dubna 2015. 

 
n) Prod. M. Rokyta podal krátkou informaci o schůzce s A. Votavou (ČSOB), která se 

uskutečnila 16. 2. 2015 v Karlíně. Za matematickou sekci se jí zúčastnili prod. M. Rokyta, 
doc. M. Kopa, doc. M. Kulich a prof. J. Antoch. Idea spolupráce mezi ČSOB a MFF UK 
nabyla o něco přesnějších obrysů: kolegové ze sekce M vytipují doktorandy případně 
diplomanty a v koordinaci se zástupci ČSOB i vhodná odborná témata. Po formální 
stránce půjde nejspíš o smluvní výzkum.  

 
o) Článek nazvaný Nejvíc vydělávají matematici otištěný v Lidových novinách dne 17. 2. 

2015. Pojednává o příjmech absolventů vysokých škol v různých oborech, o jejich 
zaměstnanosti i spokojenosti. Viz dále např. Lidovky:  

http://byznys.lidovky.cz/ln-prekvapeni-prumerne-nejvic-vydelavaji-matematici-pct-
/media.aspx?c=A150216_215927_ln-media_mpr 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Tradiční matfyzácký volejbalový turnaj se bude konat 7. 3. 2015 ve Sportovním centru UK 
v Hostivaři, organizuje KTV MFF UK, pozvánky byly rozeslány e-mailem.  

 
b) Rektor UK poslal děkanovi 8 vstupenek na univerzitní ples (14. 3. 2015 na Žofíně) 

určených k prodeji zájemcům o ples z řad pedagogů, po 1000,- Kč. Informaci o této 
nabídce rozešle na pracoviště fakulty sekretariát děkana.    

 
c) Proděkani M. Rokyta a V. Baumruk se zúčastnili dne 5. 2. 2015 diskusního setkání 

s předsedou Grantové agentury ČR nazvaného Role GA ČR ve financování základního 
výzkumu. Více o akci na webu, viz: 

http://www.gacr.cz/predseda-ga-cr-ivan-netuka-na-diskusnim-setkani-role-ga-cr-ve-
financovani-zakladniho-vyzkumu/ 

 
d) Kolegium děkana schválilo časový rozvrh pro své výjezdní zasedání (12. – 13. 5. 2015). 

Podrobné organizační pokyny vydá děkan.  
 

 
 

Zasedání skončilo v 12:50 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

http://www.matfyz.cz/
http://byznys.lidovky.cz/ln-prekvapeni-prumerne-nejvic-vydelavaji-matematici-pct-/media.aspx?c=A150216_215927_ln-media_mpr
http://byznys.lidovky.cz/ln-prekvapeni-prumerne-nejvic-vydelavaji-matematici-pct-/media.aspx?c=A150216_215927_ln-media_mpr
http://www.gacr.cz/predseda-ga-cr-ivan-netuka-na-diskusnim-setkani-role-ga-cr-ve-financovani-zakladniho-vyzkumu/
http://www.gacr.cz/predseda-ga-cr-ivan-netuka-na-diskusnim-setkani-role-ga-cr-ve-financovani-zakladniho-vyzkumu/

