
Zápis z 14. schůze kolegia děkana konané dne 4. března 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluven: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. Skrbek, M. 
Vlach, J. Trlifaj; 
přizváni: P. Svoboda a H. Valentová 
P. Kolman  

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného 18. února 2015.  
 
 
1) SVV: předseda oborové rady GAUK doc. P. Svoboda seznámil kolegium se způsobem hodnocení 

projektů SVV a z toho vyplývajícího přerozdělení finančních prostředků mezi FaF UK, PřF UK a 
MFF UK. Projevilo se, že MFF UK je ve srovnání s ostatními jmenovanými fakultami slabší v počtu 
absolventů doktorského studia, do jisté míry i v počtu publikací. Diskuse členů kolegia se dotýkala 
jednak formálních pravidel (vročení a přiřazení podpory, podmínek zadávací dokumentace, rozdílů 
v pojetí/chápání jednotlivými sekcemi), jednak obecných věcí (potíže činí krátká délka projektu – 
pouhý jeden rok není z hlediska uplatnění výstupů šikovný, cyklus bádání je jiný než jeden 
kalendářní rok). Nakonec se ukázalo, že hodnocení a vykazování počtu publikací vlastně 
rozdělování peněz neovlivňuje. Kolegium vzalo zprávu doc. P. Svobody na vědomí, požádalo 
ještě dodatečně dostat informaci, co vše vstupuje do vzorečku MŠMT a jaký vzoreček byl letos 
uplatňován. Děkan uvažuje o napsání podnětu prorektorovi UK ohledně postupu v přiřazování 
roku vzniku publikace a čerpání finanční podpory. Další sledování vývoje v SVV má na starosti 
prod. J. Trlifaj.  
Stalo se po KD: Doc. P. Svoboda poslal kolegiu žádané údaje, tj. ministerský vzorec a vysvětlení 
jeho jednotlivých částí.  

 
2) Studentská anketa: předsedkyně fakultní komise pro anketu doc. H. Valentová představila 

v základních rysech elektronickou aplikaci, používanou na Filozofické fakultě UK, popsala zásady 
aplikace pro studenty a pro pedagogy a zdůraznila přednosti této formy v porovnání s papírovým 
provedením. Kolegium zváží ekonomické okolnosti případného převzetí SW. Prod. F. Chmelík 
navrhl, aby se do 14 dnů sešla celá anketní komise a s předstihem připravila anketu za letní 
semestr 2014/2015. Co se týče studentské ankety za ZS právě probíhajícího akademického roku, 
děkan udělil souhlas ke zveřejnění slovních připomínek i k přenosu výsledků papírové ankety do 
SIS. Prod. F. Chmelík pak rozešle e-mail, oznamující, že výsledky jsou již veřejně k dispozici.  

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výběrové řízení na poradenské firmy pro vědecké projekty (Horizont 2020 a operační 

programy): prod. J. Trlifaj poslal předem kolegiu prezentaci pror. L. Rovné. Po konzultaci 
prod. J. Trlifaje zejména s prof. J. Hajičem a prof. V. Matolínem ohledně projektů Horizont 
2020 a poté, kdy prod. L. Skrbek připomněl stanovisko Ing. A. Ujhelyiové ohledně 
projektů OP VVV, bylo rozhodnuto, že v případě projektů Horizont 2020 nepovažuje KD 
za účelné využívat pro přípravu nových projektů ani pro audity běžících projektů služby 
externích firem. Naopak v případě ,,měkkých'' projektů OP VVV, které mají na UK často 
mezifakultní charakter, považuje KD výběr kvalitní poradenské firmy na celouniverzitní 
úrovni za potřebný.  V případě „tvrdých“ projektů OP VVV považuje KD, i ve shodě 
s doporučením Ing. A. Ujhelyiové, za správné organizovat poradenské a jiné zakázky na 
úrovni fakulty, a nikoliv centrálně. Případné centrální konzultaci aktivity týkající se tohoto 
typu projektů by měly být organizovány tak, aby neomezovaly fakultní aktivity. Stanovisko 
KD tlumočil prod. J. Trlifaj pror. L. Rovné dne 6. 3. 2015 a ta jej vzala s díky na vědomí. 
 

 



Kolegium děkana MFF 4. března 2015 
 
 
 
 

2 

 

b) Hodnocení vědecké práce na pracovištích UK – materiál k diskusi, který předložil pror. J. 
Konvalinka na nedávné poradě na RUK, dostali v podkladech všichni členové KD. Prod. 
J. Trlifaj plánuje sejít se v blízké budoucnosti s pror. J. Konvalinkou a seznámit ho s velmi 
rezervovaným názorem MFF UK na nově navrhované interní hodnocení. MFF UK má 
systém hodnocení pracovišť oborově specifický, který slouží jak pro PRVOUK (sekce I), 
tak pro dělení financí (sekce F a M). O roli pilotní fakulty MFF UK rozhodně neuvažuje.  

 
c) RVVI: výsledky UK/fakult v Pilíři II Metodiky 2013, strategie UK. Kolegium vzalo na 

vědomí aktuální informace prod. J. Trlifaje o principech návrhu zákona o VVI, 
o současném složení Rady vlády, viz: 

http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA 
 
d) Prod. J. Trlifaj konstatoval problémy univerzitního informačního systém pro vědu. Např. 

databáze Granty a projekty není provázaná s dalšími databázemi, data se do ní zadávají 
ručně, kromě toho není jasné, k čemu má sloužit nebo dokonce prospět.  

 
e) Kolegium vzalo na vědomí zprávu o činnosti univerzitní Komise pro informatiku za rok 

2014 a souhlasilo s tím, aby děkan navrhl panu rektorovi kooptovat do komise RNDr. 
Davida Bednárka, CSc., z MFF UK.  

 
f) Reakreditace habilitačního a jmenovacího řízení: prod. J. Trlifaj sdělil, že příprava žádosti 

běží, návrh bude předložen Vědecké radě MFF UK na jejím zasedání dne 1. 4. 2015.  
 

g) Knihovna MFF UK: KD vzalo na vědomí informaci dr. D. Hruškové tlumočenou prod. J. 
Trlifajem o očekávaném nárůstu rozpočtu na nákup časopisů během roku 2015, hlavně 
v důsledku dlouhodobého slábnutí české měny. Nastane nejspíše v pololetí roku. Prod. 
M. Rokyta uvedl, že sekce M uvažuje o redukci časopisů. 

 
h) IPN Metodika: KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o konferenci konané v Brně. 

 
i) Oblasti vzdělávání v novele VŠZ – stav připomínek: pracovní skupina, ve které fakultu 

zastupuje doc. J. Tůma, předložila návrh nové struktury matematických oborů lépe 
odpovídající současné realitě. Pracovní skupina pro oblast Informační technologie, 
kybernetika a informatika není v názorech jednotná, v tom smyslu zřejmě pošle návrh na 
MŠMT, ještě se ale předtím sejde 5. 3. 2015 na FIT ČVUT. Jednání skupiny pro fyziku 
žádné výrazné kontroverze nejeví, profily oborů jsou podle mínění sekce F v pořádku, byť 
by sekce mírně preferovala jemnější oborové dělení.  

 
j) Smluvní výzkum 

i) Novela výnosu děkana MFF UK: text připravují vedoucí OVZS a vedoucí HOSP, 
výsledek předloží do týdne prod. J. Trlifaj. Novela bude uvádět nejen úmluvu 
o dělení zisku (15 % ze zisku pro centrum, režie 10 % pro sekci), ale také popíše 
administrativní postup vedoucí k uzavření smlouvy o smluvním výzkumu. 
Samotnou smlouvu bude, jako ostatně i v případech jiných paktů, parafovat před 
podpisem děkana tajemník fakulty. Kontaktní osobou bude vedoucí OVZS. 

ii) Spolupráce s ČSOB: v první fázi bude formalizována v Partnerské smlouvě, 
později zřejmě vyústí ve smlouvu o smluvním výzkumu.  Partnerská smlouva 
spadá do dikce prod. M. Vlacha, který spolupracuje v dané oblasti s dr. M. 
Děckým, vzory dokumentu existují.  

 
k) GA ČR: je vyhlášena nová soutěž, pro nové projekty platí nové podmínky. Sleduje a 

aktuální informace podává vedoucí OVZS. 
  
l) TA ČR: vyhlášen program Gama, detaily jsou na webu.  

 
m) ERC Consolidator: termín pro odevzdání je 12. 3. 2015, na MFF UK jsou zatím 3 zájemci.   

 
n) Termín pro Advanced projekty připadá na 2. 6. 2015.  

http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA
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o) Disaster Resilience: MFF UK neuvažuje o participaci.   
 

p) Návštěva delegace z Leidenské univerzity na Karlově univerzitě ve dnech 26. a 27. 3. 
2015: setkání dne 26. 3. na RUK se s prezentací fakulty zúčastní prod. J. Trlifaj a dále 
prof. M. Hušková. Přijetí leidenského děkana na MFF UK je naplánované na dopoledne 
27. 3. 2015, zúčastní se ho děkan fakulty a prod. V. Baumruk.  

 
q) Žádost pror. L. Rovné o informace ke Dni Univerzity Karlovy v Paříži (12. 5. 2015, 

zúčastní se rektor UK). Z: prod. J. Trlifaj.   
 

Děkan 
r) Dne 16. 3. 2015 v 15:00 hodin se uskuteční schůzka pánů - bez titulů – Z. Drozda, J. 

Dolejšího, L. Dvořáka s děkanem a prod. V. Baumrukem. Téma: habilitace v didaktice 
fyziky na MFF UK. O účasti uvažuje též prod. M. Rokyta. Prod. J. Trlifaj se omluvil, 
protože má seminář.  
Stalo se po KD: Jednání se za matematickou sekci zúčastnili prod. M. Rokyta a vedoucí 
KDM doc. J. Robová. 

 
s) Dne 19. 2. 2015 se konala na pražském velvyslanectví SRN informativní schůzka 

reprezentantů Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum se zástupci Univerzity 
Karlovy – pror. J. Hálou, děkanem MFF UK J. Kratochvílem a prod. MFF UK O. Čepkem. 
Německá strana má zájem o společné projekty, uvítala by iniciativu UK směrem 
k českému MŠMT, jejímž cílem by bylo vyhlášení grantových programů na sepisování 
grantů - Grants for grants (Networking, Horizont 2020). Děkan poslal kolegiu webový 
odkaz na výzvu BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) a informoval, že 
UK má podle informace JM ve svém rozpočtu 4 – 5 mil. Kč na podporu přípravy grantů 
tohoto typu. Prod. O. Čepek uvedl, že v sekci I má takový projekt doc. I. Holubová.  

 
t) Prod. O. Čepek se zeptal, zda se v sekcích M a F chystají nějaké twinningové projekty; 

informatická sekce takový projekt připravuje. Odpověď proděkanů M. Rokyty a V. 
Baumruka byla záporná. Prod. J. Trlifaj upozornil, že tento typ projektů musí být navázán 
na strategii národního výzkumu – RIS3 strategii ČR, viz: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-cr 
 

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Dotazník pror. S. Štecha k hodnocení výuky studenty UK je vyplněný, prod. F. Chmelík 

poděkoval členům KD za jejich přispění, dotazník odešle na RUK.   
 

b) KREDO 
i) Prod. F. Chmelík se zúčastnil dne 26. 2. 2015 semináře Geodemografická 

perspektiva. 
ii) Prod. F. Chmelík se spolu s dr. K. Houžvičkovou Šolcovou, dr. L. Krumpem a dr. 

O. Pangrácem zúčastnil semináře k projektu KREDO I. Kolegiu děkana poslal 
soubor prezentací ze semináře.  

iii) KREDO II - dílčí studie k vyjádření: rozeslal prod. F. Chmelík jednak kolegiu 
děkana, jednak kolegům a kolegyním, od nichž žádá spolupráci při formulování 
připomínek. T: do schůze 18. 3. 2015.  

iv) KREDO formuláře pro výzkumné týmy za MFF UK, vypracované dr. K. Šolcovou, 
zaslal prod. F. Chmelík e-mailem; kolegium dokumenty schválilo. 

v) Prod. M. Vlach doplnil informace prod. F. Chmelíka v tom smyslu, že pro týmy 
budou potřeba tzv. vizitky ve formě dvoustránkového letáčku, pro účely prezentace 
UK.  

vi) KREDO a fakultní skauti: prod. M. Vlach informoval, že CPPT má v úmyslu zřídit 
na několika fakultách UK včetně MFF UK svou „pobočku“ pro transfer technologií. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-cr
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Bližší představa zatím není známa. Zaměstnanci pobočky CPPT by byli zřejmě 
částečně placeni z „měkkých“ projektů OP VVV. Kolegium souhlasilo s tím, že na 
MFF UK by taková pobočka mohla být zařazena pod OVZS. Prod. M. Vlach bude 
jednat s ředitelem CPPT MUDr. Prášilem.  

 
c) RUK zavedl novou aplikaci Informačního systému, která se jmenuje Matrika diplomů. 

Vzhledem k tomu, že Matrika připouští uvedení rodného jména absolventa pouze na 
základě žádosti podané v přesně daných lhůtách (odvozených od data státních zkoušek 
a promocí), předložil prod. F. Chmelík návrh směrnice děkana, která tuto agendu upraví. 
Kolegium se s textem výnosu seznámilo a doporučilo návrh drobně upravit. 

 
Děkan 
d) Ve dnech 14. a 15. května 2015 pořádá Přírodovědecká fakulta UPJŠ v Košicích 

6. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice. Za MFF UK je 
kontaktní osobou prod. V. Baumruk. 

 
e) Prod. P. Kolman obdržel stanovisko právního oddělení RUK k návrhu nové smlouvy mezi 

MFF UK a ústavy AV ČR vztahující se ke společné výchově doktorandů. Připomínky ve 
stanovisku obsažené mají ryze technický charakter.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Na základě požadavku kvestorky UK, týkajícího se připravovaného opatření rektora ke 

správě majetku jednotlivými fakultami, zpracoval tajemník v dané věci stanovisko vedení 
MFF UK. Jde pouze o administrativní nápravu chyb v evidenci Univerzity Karlovy a 
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, případně o oddělení či rozdělení 
některých pozemků. Rozsah majetku ve správě MFF UK se tím nezmění. Kolegium 
navržené stanovisko schválilo a doporučilo předložit jej Akademickému senátu MFF UK.  

 
b) Ing. Zdeněk Šedina, nový vedoucí vydavatelství MatfyzPress, zpracoval návrh na odpis 

skladových zásob knih a publikací, jejichž výroba spadá zpravidla do let 2006 až 2009. 
Tabulku obsahující návrh poskytl na schůzi KD tajemník fakulty.  

 
c) Vedoucí KTV předložil návrh Smlouvy o zajištění propagace mezi MFF UK a VŠSK MFF.  

Kolegium odložilo schválení smlouvy na další zasedání, až bude známa výše rozpočtu 
fakulty na rok 2015. 

 
d) Z jednání pracovní skupiny k projektům VaVpI  dne 3. 2. 2015 vyšel závěr, že příprava 

veřejné zakázky „Administrace veřejných zakázek“ pro MFF UK v limitu 1,9 mil. Kč bude 
zadána, s lhůtou omezenou na 2 roky. Kolegium schválilo návrh tajemníka s tím, že 
v rámci řízení budou osloveny 4 subjekty, zabývající se touto problematikou. 

 
e) Zástupci kolejní rady na Koleji 17. listopadu v Troji požádali vedení fakulty o řešení 

nevyhovující dopravní situace (změna zastávky, dlouhé intervaly apod.). Protože situace 
se netýká jen studentů MFF UK, byla postoupena na RUK, aby mohla být posouzena 
z pohledu celé Univerzity Karlovy.  

 
f) „Školčata“: původ ustanovení, že za „školčata“ lze považovat děti ve věku od 2 do 4 let, 

se tajemníkovi fakulty nepodařilo na RUK zjistit; ustanovení patrně nemá oporu v zákoně.  
 

g) Pronájmy, zapůjčení prostor 
i) ÚFAL, projekt 7. EU (QTLeap), pětidenní projektový mítink v dubnu 2015, akce bez 

vložného. Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení poslucháren.  
ii) Koncert hudebního uskupení Sebranka sestávajícího ze studentů a studentek MFF 

v refektáři dne 19. 5. 2015: kolegium schválilo bezplatné zapůjčení refektáře.  
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iii) Gymnázium Christiana Dopplera, nahrávka studentské hymny za doprovodu 
varhan, 11. 3. 2015 na hodinu (15 – 16 hodin). Kolegium schválilo zapůjčení 
refektáře za paušální poplatek 1.000,- Kč.  

iv) Středisko bezpečnostní politiky FSV UK, konference Duha nestability a bezpečnost 
EU dne 12. 6. 2015 (tatáž akce se konala již vloni): kolegium schválilo zapůjčení 
refektáře s 25% slevou z ceny pronájmu.  

v) Organizační výbor mzn. konference ISSS-12 (KFPP, prof. J. Šafránková), Letní 
škola ve dnech 2. až 6. 7. 2015, akce pro studenty, bez vložného: kolegium 
schválilo bezplatné zapůjčení poslucháren a refektáře; pro samotnou časově 
navazující konferenci ve dnech 7. až 10. 7. 2015 kolegium schválilo zapůjčení 
poslucháren a refektáře s 50% slevou z ceny pronájmu.  

vi) KD korespondenčně souhlasilo s rezervací poslucháren a s jejich bezplatným 
zapůjčením pro konání soutěže Náboj dne 13. 3. 2015 v budovách v Karlíně a na 
MS.  

Děkan 
h) WebMailer (navazuje na bod 3. l) zápisu ze schůze KD konané 18. 2. 2015): děkan 

požádá Ing. V. Mrázka z oddělení PSíK, aby s firmou BBM jednal o ceně softwarového 
produktu. Dále je třeba informovat RUK, že se MFF UK hodlá připojit k PřF UK 
v používání tohoto SW.  
 

i) Příprava rozpočtu MFF UK na rok 2015: konkrétní čísla budou součástí podkladů pro 
schůzi RKR 9. 3. 2015. Prod. M. Rokyta inicioval schůzku sekčních proděkanů, prod. L. 
Skrbka a tajemníka fakulty, na které projednají potřeby centra a dělení prostředků mezi 
sekce a centrum. Podklady dostanou od HOSP a OVZS (odhad režií z grantů, tabulky - 
dělení složek A a K, část B). Principy dělení uplatněné při tvorbě rozpočtu vloni použije 
vedení fakulty i letos. Termín schůzky byl dohodnut na středu 11. 3. 2015, 9:00 hodin, 
místem konání bude pracovna prod. O. Čepka. Následné jednání s děkanem bylo 
předběžně smluveno na čtvrtek 19. 3. 2015, 9:00 hodin, na Karlov. Akademický senát 
fakulty zasedá 15. 4. 2015.  
Stalo se po KD: schůzka dne 11. 3. 2015 byla zrušena, neboť k onomu datu nebyly ještě 
k dispozici všechny informace, které byly pro diskusi o rozpočtech sekcí nezbytné. 
 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) OP VVV – tzv. měkké projekty: členové KD postupně prostudovali témata tzv. měkkých 

projektů, jak byla nastíněna v materiálech RUK (zaslala Ing. A. Ujhelyiová) z druhé 
schůzky představitelů fakult na RUK, a navrhli, ve kterých z nich by měla MFF UK v rámci 
plánované iniciativy OP VVV participovat. Návrhy byly shrnuty do dopisu pro RUK, který 
na základě podkladů od kolegů P. Kolmana, M. Vlacha a J. Trlifaje předložil prod. L. 
Skrbek k projednání. KD schválilo průvodní dopis. Přílohu obsahující samotná témata 
důkladně propracují členové kolegia tak, aby mohla být včetně průvodního listu odeslána 
na RUK 5. 3. 2015. Dopis podepíše pan děkan.   
Stalo se po KD: Tyto materiály včetně průvodního dopisu podepsaného panem děkanem 
byly na RUK odeslány a jsou průběžně s Ing. A. Ujhelyiovou konzultovány. 

 
b) Prod. Skrbek jednal s Ing. Vladislavou Klikošovou, ředitelkou SBZ UK, o možnostech 

využití části objektu Petrské čp. 1180/3, bývalé koleje KaM, pro potřeby MFF UK - 
konkrétně M sekce. Na čtvrtek 5. března 2015 v 9.00 hodin byla dojednána schůzka 
přímo v objektu, jíž se za MFF UK zúčastní proděkani M. Rokyta a L. Skrbek a vedoucí 
správy budov MFF UK Ing. M. Novák, za RUK Ing. V. Klikošová a dva další zaměstnanci 
SBZ UK, včetně pana architekta, který má rekonstrukci na starosti. Pokud shledají objekt 
jako vhodný pro MFF UK, bude jednání ihned pokračovat na RUK. V diskusi upozornil 
prod. L. Skrbek, že hostinské pokoje v karlínské budově jsou dobře vybavené a ve velmi 
slušném stavu. Jejich umístění do budovy v Petrské ulici je tedy vážnou otázkou. Prod. 
M. Rokyta k tomu uvedl, že přebudování stávajících hostinských pokojů na pracovny pro 
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matematickou sekci vidí jako velmi náhradní řešení. Z: kolegium pověřilo proděkany L. 
Skrbka a M. Rokytu a tajemníka fakulty, aby situaci pečlivě zvážili a případně jednání se 
SBZ UK ukončili.   
 

c) Obě stavební akce VaVpI pokračují podle schválených harmonogramů. Na MS proběhlo 
za přítomnosti L. Skrbka, A. Kučery, A. Lísky a M. Nováka setkání zástupců firmy 
Metrostav (dodavatel) se zástupci firmy O2, která je v objektu MS v nájmu; stavební část 
této akce VaVpI zahrnuje finančně náročné (cca 600 kKč) přeložení či nahrazení 
stávajících kabelů v jejím majetku. Byl navržen způsob řešení problému (MFF UK se 
finančně nebude a ani nemůže vzhledem k povaze vysoutěženého projektu finančně 
účastnit), které ale závisí na schválení vnitřní komise O2.  Problém bude dále průběžně 
řešen. Na pracovišti projektu VaVpI v Troji byl schválen dlouhodobý harmonogram. L. 
Skrbek zevrubně informoval všechna pracoviště MFF UK, jichž se stavební práce budou 
bezprostředně dotýkat, o omezeních ve výuce a nutných úpravách v prostorech 
pracoven.  
 

d) Na dvou dodatečných schůzkách zástupců MFF UK (L. Skrbek, Z. Němeček, P. 
Kaňkovský, M. Novák a další členové SB) byl logisticky dořešen prováděcí projekt 
stavební části serverovny (tak, aby mohl být vysoutěžen dodavatel v rámci projektu M a I 
pavilonu) a části technického vybavení serverovny v rámci akce VaVpI. Obě veřejné 
soutěže již byly oznámeny na portálu MFF UK, aby nedošlo k žádným časovým 
prodlevám. Dále probíhá jednání o možnosti využití úspor přístrojového OP VaVpI pro 
případné další dovybavení serverovny. 

 
e) Na několika následných schůzkách (jichž se pravidelně účastnili L. Skrbek, A. Líska, D. 

Lanková a členové SB, poslední se konala dne 4. 3. v 7:00 na děkanátu MFF UK), po 
zevrubné prohlídce většiny příslušných pracovišť, byl podrobně projednáván návrh 
rozpočtu správy budov a byl následně předložen k diskuzi na KD. Kolegium doporučilo 
vyčkat podkladů pro rozpočet fakulty ze strany UK. 

 
f) Setkání zaměstnanců MFF UK před prázdninami: původně plánovaný termín 24. 6. byl 

změněn na pondělí 22. června 2015 odpoledne. Zda se uskuteční v trojském areálu, není 
zatím jisté, s ohledem na chystané stavební práce v Troji. Kolegium rozhodne o místě 
konání na základě doporučení prod. L. Skrbka.  
Stalo se po KD: Prod. L. Skrbek e-mailem obeznámil dne 6. 3. 2015 pracoviště fakulty 
s omezeními, která v důsledku rekonstrukčních prací v Troji vyvstanou. Dohodou s firmou 
Auböck bylo dosaženo, že rekonstrukce proběhne až po skončení letního semestru, 
dokonce bude možné uspořádat ještě propagační akci Vědohraní (Den dětí na MFF UK, 
28. 5. 2015) a následně Doktorandský týden (WDS). Od čtvrtka 4. června 2015 do 
začátku zimního semestru budou mimo provoz posluchárny T1 a T2. Plně k dispozici 
budou obě posluchárny po své rekonstrukci od začátku zimního semestru 2015/2016. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schůzka s předsedou fakultní odborové organizace doc. L. Přechem se uskutečnila dne 
26. 2. 2015. Účastníci se shodli na závěru, že akademici – penzisté, zaměstnaní v rámci 
DPČ, nebudou převáděni na zaměstnanecký poměr.  

 
b) Výjimka z rozpočtového provizoria: děkan udělil mimořádné odměny rozvrhové komisi za 

vypracování rozvrhu na letní semestr tohoto akademického roku a pedagogům, kteří se 
nejlépe umístili ve studentské anketě za zimní semestr akad. rok 2014/2015.  Vyhlášení 
nejlépe hodnocených pedagogů se odehraje dne 4. 3. 2015 po Strouhalovské přednášce.  
Stalo se po KD: viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-cenydekana/ 
 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-cenydekana/
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c) Příprava vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a funkcí 
vedoucích pracovišť: návrh za své sekce pošlou proděkani na sekretariát děkana do 27. 
3. 2015.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Vydavatelství MatfyzPress: pracovní náplň nového vedoucího reprografického střediska a 

vydavatelství MatfyzPress je hotova. Děkan se setká s Ing. Zdeňkem Šedinou a 
prod. M. Vlachem dne 5. 3. 2015. Kromě jiného projednají účast vydavatelství ve 
výběrovém řízení na tisk výročních zpráv Ústřední vojenské nemocnice.  

 

b) Smlouva s ČT na vydání knihy Rande s Fyzikou je podepsaná. V souvislosti s knihou 
zjišťoval prod. M. Vlach situaci s logem MFF UK (příloha k již platné směrnici rektora UK 
nebyla zatím vydána). Podle informace z RUK je věc pozastavena do doby, kdy padne 
rozhodnutí, zda bude logo uvádět „Univerzita Karlova v Praze“ jako dosud, nebo jen 
„Univerzita Karlova“. 

 
c) Poštovní poukázky na případný finanční příspěvek ve prospěch rekonstrukce rotundy sv. 

Václava budou distribuovány společně s hromadnou korespondencí OVVP. Prod. M. 
Vlach tak chce prověřit myšlenku realizace plateb přes poukázky. Tento postup by byl 
pak možný aplikovat i pro spolek Matfyz Alumni. 

 
d) MŠMT – Program podpory nadaných studentů 2014-2020. Jednání Resortní pracovní 

skupiny pro podporu nadaných se za MFF UK zúčastnil Mgr. K. Kolář (OVVP). Byla 
představena Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na r. 2014-2020. Kromě 
jiného byla na jednání představena implementační část koncepce (tzv. Systém podpory 
nadání), kterou má za MŠMT na starosti dr. S. Zelenda. Ten informoval o vytvoření 
Krajské koordinační skupiny (KKS), která by měla zajistit rozšíření implementační části do 
celé ČR do r. 2016. 

 
e) 100 let obecné teorie relativity: RUK ve spolupráci s MFF UK k tomuto výročí připravil 

cyklus 12 přednášek o klíčových konceptech současné fyziky od klasické mechaniky po 
relativitu a kvantovou teorii. Na nákladech na pořízení videozáznamů (v režii RUK) se 
fakulta spolupodílí. Více např.:  
http://www.matfyz.cz/clanky/269-video-jiri-podolsky-od-hmotnych-bodu-ke-spojitym-polim 
 

f) Cena za reprezentaci a propagaci: fakultní propagační komise hlasovala o dvou návrzích 
(sekce M navrhla dr. P. Surynkovou, sekce I navrhla dr. D. Obdržálka). Více hlasů získal 
RNDr. David Obdržálek, Ph.D., za organizaci Robotického dne 2014. Kolegium návrh 
akceptovalo, děkan cenu předá na Matfyzáckém plese 5. března 2015.  
 

g) Podpis partnerské smlouvy s firmou JetBrains je dohodnutý na čtvrtek 19. 3. 2015, 10:30 
hod. do děkanovy pracovny na Karlově. 

 
h) John Hopkins University: prod. M. Vlach sdělil řediteli CPPT na jeho dotaz ohledně 

případné kooperace, že o spolupráci lze uvažovat v budoucnu, např. až se rozvine obor 
bioinformatika.   

 
i) Rekonstrukce rotundy sv. Václava: články a pořady věnované rotundě jsou průběžně 

zveřejňované, viz např.: 
http://praha.idnes.cz/zachrana-rotundy-pod-fakultou-univerzity-karlovy-fwy-/praha-
zpravy.aspx?c=A150220_100704_praha-zpravy_kol 
 
http://echo24.cz/a/wx3UP/unikatni-objev-na-male-strane-se-nasla-ztracena-rotunda 

 

http://www.matfyz.cz/clanky/269-video-jiri-podolsky-od-hmotnych-bodu-ke-spojitym-polim
http://praha.idnes.cz/zachrana-rotundy-pod-fakultou-univerzity-karlovy-fwy-/praha-zpravy.aspx?c=A150220_100704_praha-zpravy_kol
http://praha.idnes.cz/zachrana-rotundy-pod-fakultou-univerzity-karlovy-fwy-/praha-zpravy.aspx?c=A150220_100704_praha-zpravy_kol
http://echo24.cz/a/wx3UP/unikatni-objev-na-male-strane-se-nasla-ztracena-rotunda
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        další jsou připravené nebo se chystají.  
 

Prahu navštíví v dubnu 2015 početná delegace z Norska a Lichtenštejnska, sestávající 
z donátorů Norských fondů. Na doporučení Ministerstva financí si několik jejích členů 
přijde prohlédnout pozůstatky rotundy, s cílem vidět prostor před započetím rekonstrukce 
financované částečně z projektu Norských fondů. Hosty bude provázet děkan a prod. M. 
Vlach, účast přislíbila pror. L. Rovná. Návštěva by se měla uskutečnit 14. 4. 2015 
odpoledne. 
Stalo se po KD: Norská ambasáda by ráda vyslala několik zástupců včetně paní 
velvyslankyně poté, kdy bude projekt stavebně zahájen. Termín je v jednání. 

 
j) V Malé galerii vědeckého obrazu MFF UK je instalována výstava s názvem Světlo 

v přírodě a v laboratoři (autor doc. S. Daniš). Výstava vyvolala pozitivní ohlas na 
univerzitních sociálních sítích. Výstava potrvá do poloviny dubna 2015. 

 
k) Pořad ČT nazvaný Focus: jedná se o účinkování studentů MFF UK v něm. 

 
l) Den otevřených dveří: jeho uspořádání inklinuje k prostorům Kongresového centra, neboť 

se jeví pro fakultu z pohledu propagačního dopadu jako velmi vhodné.  
 
m) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014 – rozhodnutí o finální grafické podobě bylo 

odloženo. Prod. M. Vlach přinese na některou z příštích schůzi KD další možné návrhy 
řešení. 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Podzimní fakultní koncert je naplánovaný na úterý 6. října 2015 do Velké auly Karolina.  
 
 

 
Zasedání skončilo v 13:55 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 


