
Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 18. března 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. 
Skrbek, M. Vlach, J. Trlifaj; přizvána D. Lanková (od 14:30) 
 

 
MFF UK zvítězila v anketě Fakulta roku 2015 v kategorii Matematika a fyzika. V průzkumu vysokých 
škol hlasují samotní studenti. V 9:00 hodin se dostavil Martin Vokálek, mluvčí České studentské unie, 
aby předal děkanovi fakulty diplom. Více na Matfyz.cz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/274-matfyz-fakultou-roku 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Závěry ze schůze RKR konaného 9. 3. 2015 poslal prod. J. Trlifaj kolegiu e-mailem. 

 
b) Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení: podklady jsou hotové a uložené na 

neveřejném úložišti, určeném pro KD, VR MFF UK a členům Akreditační komise. 
Vědecká rada fakulty projedná akreditační materiály na svém zasedání 1. 4. 2015.  
Děkan informoval o závěrech schůzky, na které se u něj 16. 3. 2015 sešli vedoucí KDF 
doc. Z. Drozd, vedoucí KDM doc. J. Robová, doc. J. Dolejší, doc. L. Dvořák a proděkani 
V. Baumruk a M. Rokyta. Týkala se habilitací v didaktice fyziky na MFF UK, vzešla z ní 
úvaha navrhnout k akreditaci, nejlépe ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, 
jeden obor didaktika přírodovědných oborů slučující fyziku, matematiku a informatiku. 
Děkan zastává názor, že i pracovníci MFF UK zaměření na didaktické obory se mají 
habilitovat na MFF UK, nikoli např. na pedagogických fakultách. Publikační výstupy 
evidované v databázi Scopus by měly být před VR MFF UK obhajitelné, důležité je 
během habilitačního řízení prokázat mezinárodní přesah aktivit uchazeče. Publikace jen 
v českých žurnálech (ani anglicky psaný článek v českém periodiku) pro úspěšnou 
habilitaci nestačí.  
Do nyní připravované žádosti o akreditaci nelze tuto ideu promítnout, z časových důvodů. 
Lze ale zahájit jednání s PřF UK o kritériích pro habilitace z didaktik přírodovědných 
oborů. Z: prod. J. Trlifaj bude kontaktovat proděkana PřF UK.   

 
c) Smluvní výzkum: vzor smlouvy o smluvním výzkumu a formulář pro evidenci smluvního 

výzkumu jsou hotové a schválené, stanou se součástí směrnice děkana o vykazování 
hospodářské a nehospodářské činnosti, jejíž návrh kolegium probralo. Úmluva o tom, že 
15 % ze zisku zůstává v centru, režie 10 % zůstává příslušné sekci, je interní dohoda a 
nebude obsahem směrnice. Prod. J. Trlifaj ve spolupráci s vedoucí HOSP upraví text 
výnosu do konečné podoby a předloží ke schválení děkanovi. 
Tento bod byl projednán v odpolední části zasedání KD, za přítomnosti vedoucí HOSP 
Ing. D. Lankové.  
 

d) Databáze GaP (Granty a projekty): údaje do databáze zatím vkládá dr. M. Chichina, při 
tom naráží mj. na potíže spojené s vlastnostmi WhoIs (např. několik pracovišť u jedné 
osoby), na stále nezodpovězené dotazy (jaký finanční údaj se má k projektu vyplňovat 
atp.). 

 
e) Vlajkové lodi: na RUK revidovaný seznam lze upravit nebo doplnit do 10. 4. 2015. Ve 

smyslu doporučení pror. J. Konvalinky, jak je na schůzi zmínil děkan, seznam upraví 
sekční proděkani, hlavně za informatickou sekci. Prod. J. Trlifaj zdůraznil, že text 
v rozsahu zhruba na půl stránky je žádoucí napsat anglicky a že je možné uvést i více 
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garantů. Za celou UK má být vytvořena flotila sestávající z asi 60 lodí. Z: sekční 
proděkani pošlou upravené návrhy prod. J. Trlifajovi na OVZS do 1. 4. 2015.  
Prod. M. Vlach zmínil, že v budoucnosti není vyloučené spojení vlajkových lodí 
s projektem KREDO. 
 

f) Zahraniční spolupráce: OVZS zaslalo na RUK podklady o spolupráci MFF UK 
s univerzitou v Leidenu (slavnostní akce na UK dne 26. 3. 2015 se zúčastní prod. J. 
Trlifaj a prof. M. Hušková). Dále byly poskytnuty podklady pro prezentaci spolupráce MFF 
UK s francouzskými institucemi pro Den UK v Paříži (12. 5. 2015) a návrh na zastoupení 
MFF UK na slavnostní akci k 35. výročí smluvní spolupráce s Univerzitou v Hamburku 
(předběžně plánováno na 1. - 2. 6. 2015). Termín není zatím stanoven pevně, předběžně 
přislíbili účast prof. E. Hajičová a doc. V. Kuboň z ÚFAL. 
Děkan požádal o podklady určené pro Paříž, Z: prod. J. Trlifaj.  
 

g) Dne 12. 3. 2015 byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o individuální vědecko-
výzkumné pobyty, tzv. Individual Fellowships (IF). Tyto granty jsou určeny pouze pro 
zkušené výzkumné pracovníky. Více informací na: 
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-
sklodowske/informace/novinky/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-individualni-vedecko-
vyzkumne 
Konečný termín pro podání návrhů 10. 9. 2015. 

 
h) Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 16. 3. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů DG - Program na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 
až 2022 (NAKI II). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4. 5. 2015, předpokládaná doba 
zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2016.  

 
i) Bonusy za významné granty: KD vzalo na vědomí dopis pror. J. Konvalinky, že pro rok 

2015 nebyly v návrhu rozpočtu UK pro bonusy za významné granty vyčleněny 
prostředky. Pro MFF UK představuje důsledek tohoto rozhodnutí odhadem o 6 mil. Kč 
v rozpočtu méně a nutnost hledat v sekcích prostředky na dorovnání tam, kde se 
s bonusy počítalo. Prod. J. Trlifaj se pror. J. Konvalinky v odpovědi na jeho sdělení 
dotáže, zda jde o dočasné opatření pro rok 2015, když směrnice rektora UK o bonifikace 
grantů nebyla zrušena. 

 
j) Výsledky soutěží ERC pro ČR: Jan Kuneš (Fyzikální ústav AV ČR) - teoretická fyzika, 

nový typ excitonových magnetů; Petr Svoboda (Ústav molekulární genetiky AV ČR) -
molekulární biologie, funkce malých RNA; Richard Štefl (Masarykova univerzita/CEITEC) 
- strukturní biologie, tzv. temná hmota genomu; Josef Urban (ČVUT/CIIRC) - kybernetika, 
automatizované systémy umělé inteligence.  
Letošní čeští grantisté v zahraničí: Petra Hájková (Imperial College, Londýn) - systémová 
biologie, dynamika nukleových kyselin; Pavel Tolar (Imperial College, Londýn) - 
imunologie, regulace odezvy na protilátky; Martin Vohralík (INRIA, Paříž) - matematika, 
aposteriorní aproximace výsledku; Daniel Kráľ (University of Warwick, Británie) -
matematika, velké diskrétní struktury. V celé Evropě bylo v letošním roce uděleno jen 372 
grantů, žádostí bylo podáno 2528. 
Do soutěže CoG ERC uzavřené 12. března 2015 aplikovali z MFF UK: doc. K. Máthis 
(KFM), doc. M. Hladík (KAM) a dr. J. Vybíral (KMA). 

 
k) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o dopise pror. J. Škrhy, týkajícím se 

pokynů pro Erasmus+ v roce 2015: klesající kurs české koruny způsobuje finanční 
omezení. 

 
l) Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze: děkan a prod. J. 

Trlifaj napsali pánům rektorovi UK a prorektorovi pro vědu UK kritickou připomínku 
k pravidlům této univerzitní soutěže. Navrhli celkové přehodnocení pravidel soutěže a pro 
letošní rok alespoň rozvolnění pravidel pro využití finančních prostředků tímto způsobem 

http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace/novinky/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-individualni-vedecko-vyzkumne
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace/novinky/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-individualni-vedecko-vyzkumne
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přidělených. Na podporu návrhu uvedli i zrušení bonifikace grantů (sub h) tohoto zápisu). 
Pror. J. Konvalinka poté jednal s děkanem a doporučil, aby MFF UK poslala návrh na 
ocenění všech monografií, které považuje za odůvodněné. Tzn. sedm místo původně 
předepsaných dvou. Prod. J. Trlifaj pošle sekčním proděkanům vzor recenze monografie. 
Podklady ze sekcí se shromáždí na OVZS tak, aby kompletní návrh mohl být vypraven 
na RUK v předepsané lhůtě 27. 3. 2015.  

 
m) Rámec přípravy Dlouhodobého záměru UK 2016-2020: dokument zaslaný rektorem UK 

dostali všichni členové KD. Své stanovisko k němu pošlou do 8. 4. 2015 na adresu 
dekan@mff.cuni.cz 

 
Děkan 
n) Projekty GA ČR: děkan přečetl informaci vedoucí OVZS k čestným prohlášením 

o spolufinancování projektů ze strany MFF UK, kdy děkan fakulty podepisuje bianco 
čestné prohlášení. Po diskusi vztahující se k úvazkům a mzdovým nárokům obsaženým 
v přihláškách projektů se kolegium dohodlo na tom, že všechny grantové přihlášky 
podléhají schválení sekčních proděkanů. Nároky musejí být navrženy v souladu 
s platnými mzdovými pravidly a s aktuálním platem řešitele. OVZS obešle informací 
o postupu vedoucí pracovišť.  

 
o) Disaster Resilience: na minulé schůzi kolegium neuvažovalo o participaci MFF UK na 

projektu a prod. J. Trlifaj v tomto smyslu poslal odpověď na Filozofickou fakultu UK. Na 
popud prod. M. Vlacha přece jen informaci o projektu pošle prod. V. Baumruk na KG a 
KFA, podklady mu pro to poskytne prod. J. Trlifaj.  
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Mimořádná cena rektora UK pro studenta MFF UK Matyáše Zetka: slavnost se koná 18. 

3. 2015 v 17:00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, děkana zastoupí prod. F. Chmelík. 
Stalo se po KD, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-zetek/ 
 
b) Návrh směrnice děkana týkající se uvedení rodného příjmení na absolventském diplomu: 

prod. F. Chmelík zaznamenal od členů KD další drobné připomínky, a proto vyhotoví 
další verzi návrhu.  

 
c) Studentská anketa za ZS 2014/2015: výsledky jsou kompletně přístupné v SIS, byl 

odeslán oběžník s informací, že se tak stalo. Na příští týden se připravuje schůze fakultní 
komise pro anketu.  
 

d) KREDO:  
i) Kolegium schválilo náměty a připomínky k dílčím studiím závěrečné zprávy 

KREDO I (obsah jednotlivých balíčků je následující: Vzdělávací činnost, Služby pro 
studenty a uchazeče, Erasmus, Hodnocení vědy na fakultách, Poradenské a 
informační služby, Analýza soustavy strategických dokumentů a doporučení pro 
jejich zjednodušení).  

ii) Formulář pro výzkumné týmy: dne 17. 3. 2015 se sešli prod. F. Chmelík společně 
s prod. M. Vlachem a dr. K. Šolcovou, kvůli vytvoření tzv. vizitek výzkumných týmů.  
Nejspíš by šlo o částečný průnik s vlajkovými loděmi. Tím by fakulta vyhověla přání 
Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) a přispěla do reprezentativního 
katalogu nejlepších výsledků na UK. Úloha nevyvolala v kolegiu děkana nadšení, 
spíše naopak. Podobně rezervovaný postoj zaujali členové KD vůči zřízení 
poboček CPPT na fakultách. Aby bylo možné objasnit tyto věci důkladněji, je nutno 
vyčkat na avizovaný návrh projektu OP VVV, jehož předkladatelem bude CPPT a 
kde je možná participace fakulty. 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-zetek/
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Prod. P. Kolman 
e) MŠMT udělilo MFF UK a PřF UK akreditaci pro bakalářský studijní program 

Bioinformatika (Bioinformatics) pro společné uskutečňování na obou fakultách. Rektor UK 
pověřil garantem nově akreditovaného studijního programu doc. Mgr. Pavla Stopku, 
Ph.D., z Katedry zoologie PřF UK.  

 
f) Pror. J. Royt zaslal děkanovi kopii sdělení tajemníka Akreditační komise, obsahujícího 

kromě jiného závěr týkající se uskutečňování doktorského studijního programu 
Informatika, studijního oboru Počítačová grafika a analýza obrazu, na MFF UK. 
Akreditační komise na svém zasedání konaném ve dnech 2. až 4. 2. 2015 věc projednala 
a nesouhlasila se „…změnou garanta. Navrhovaný garant nesplňuje standardy AK pro 
garantování studijního programu z hlediska výše jeho úvazku na fakultě. …“.  

 
g) Prod. P. Kolman obdržel od jednoho ze studentů podnět, aby byla na MFF UK zrušena 

tělesná výchova.   
 

h) Případné zrušení zimního termínu bakalářských státních zkoušek: prod. P. Kolman 
požádal o názor předsedu SKAS Mgr. T. Masaříka. Čeká na jeho vyjádření.  

 
 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) AS MFF UK schválil 4. 3. 2015 závěrku hospodaření MFF UK k 31. 12. 2014. 
 
b) Návrh směrnice děkana, kterou se vydávají závazné pokyny pro uzavírání pracovně 

právních vztahů na MFF UK v Praze, poslal tajemník fakulty členům KD k připomínkám.   
Stalo se po KD: Připomínky děkana a prod. M. Rokyty zpracuje tajemník fakulty do 
návrhu, který předloží kolegiu děkana na schůzi 15. 4. 2015. 

  
c) Uzavření smlouvy mezi MFF UK a VŠSK je odloženo do doby schválení rozpočtu fakulty 

na rok 2015.  
 

d) V návaznosti na bod 3. d) zápisu ze schůze kolegia konané dne 4. 3. 2015 o vypsání 
veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace veřejných zakázek pro MFF“ byla pro 
administraci a výběr nejvýhodnější nabídky oslovena Advokátní kancelář Růžová, se 
sídlem Praha 1, Růžová 1. Osloveny byly 4 subjekty zabývající se touto problematikou. 
Pro vyhodnocení nabídek byla vedením fakulty ustavena komise ve složení: prof. RNDr. 
Ladislav Skrbek, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., doc. RNDr. Ondřej Čepek, 
Ph.D., RNDr. Martin Vlach, Ph.D. a doc. RNDr. Roman Grill, CSc. Vítězný uchazeč bude 
pro MFF zajišťovat administraci všech výběrových řízení. Schůzka komise byla 
dohodnuta na 25. 3. 2015, 9:00 hodin.  

 
e) RUK nabídl fakultám možnost vyměnit příspěvkové peníze za investice, a to v termínech 

20. 3., 30. 6. a 15. 10. 2015. Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu MFF UK na rok 2015 
se teprve připravuje, nebude termín 20. 3. 2015 k žádné výměně využit. Podle potřeb 
jednotlivých sekcí bude výměna realizována v pozdějších termínech. 

 
Děkan 
f) Příprava rozpočtu MFF UK na rok 2015: návrh kolegium projednalo za účasti vedoucí 

HOSP Ing. D. Lankové. Sekční proděkani se pak mezi sebou dohodli o nastavení 
koeficientu K; ctili při tom princip kolegiality, protože MFF UK má letos celkovou sumu 
rozpočtu nižší o zhruba 17 mil. Kč. Tato ztráta bude rozprostřena úměrně mezi všechny 
tři sekce. Výsledný návrh po kontrole předloží sekční proděkani děkanovi. 
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Tento bod byl projednán v odpolední části zasedání KD, za přítomnosti vedoucí HOSP 
Ing. D. Lankové.  
Stalo se po KD: Návrh rozpočtu odeslal tajemník fakulty Ekonomické komisi AS MFF UK, 
senát návrh projedná na svém zasedání 15. dubna 2015. 

 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) "Tvrdé" projekty OP VV - z konzultací s pror. J. Hálou a Ing. A. Ujhelyiovou vyplynulo, že 

anotace fakultního "tvrdého" projektu musí být do konce března 2015 podstatně 
přepracována. Zůstane pouze bod č. 4 - Nanolaboratoř (vznikla pracovní skupina 
mladších fyziků a intenzivně se pracuje na konkretizaci, bude dále podrobně projednáno 
v rámci fyzikální sekce) a bod č. 5 - Doplnění centrálního uzlu IT služeb výpočetní 
technikou. Oproti očekávání fakulty totiž stavební rekonstrukce do tohoto programu 
nepatří. Kolegium souhlasilo s tím, že prod. L. Skrbek vypracuje novou anotaci na 
nanolaboratoř a po projednání ve fyzikální sekci ji předloží na RUK. V diskusi připomněl 
prod. M. Rokyta prostorovou situaci matematické sekce – nový pavilon v Troji pro ni 
nebude představovat zlepšení v tom smyslu, že by se v karlínské budově uvolnily 
posluchárny; sekce navíc platí nájemné za prostory firmě Zirkon a i ty se zdají být 
nedostatečné. Na Sokolovské ulici a v jejím blízkém okolí ale není momentálně žádný 
vhodný pozemek volný nebo finančně přístupný.   
 

b) Na doporučení Ing. A. Ujhelyiové z RUK bude MFF UK věnovat pozornost možnostem 
Operačního programu Životní prostředí na rok 2015, prioritní osa 5, specifický cíl 1 - 
snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie. Vyhlášení tohoto programu je plánováno na říjen - prosinec 2015 a stavební 
akce z původní anotace „tvrdého projektu“ OP VVV sem lze dobře směřovat. 

 
c) Rozvojové priority Univerzity Karlovy pro oblast evropských strukturálních a investičních 

fondů (ESIF) v programovacím období 2014-2020 - "měkké" projekty OP VVV: poměrně 
široká diskuse kolegia děkana vyústila v závěr, že děkan pošle pror. J. Hálovi do 27. 3. 
2015 dokument, ve kterém za MFF UK doplní a ještě podrobněji upřesní rozvojové 
priority, které byly obsahem podobného materiálu zaslaného na RUK dne 5. 3. 2015. 
Potřebné podklady k tomu vypracují proděkani M. Vlach, J. Trlifaj a P. Kolman, T: 25. 3. 
2015.  

 
d) Zvýšení finanční spoluúčasti na projektech VaVpI – rekonstrukce býv. Vývojových dílen: 

kolegium vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o změně v požadavcích ze strany 
MŠMT (jiný přepočítací koeficient) a o východiscích, která byla po jednáních s firmou 
Auböck zvolena (změnové listy, dodatek ke stávající smlouvě).  

 
e) Bod sub d) doplnil tajemník fakulty. Jeho informace se týkaly administrace stavebních 

projektů VaVpI a úkolů najatých manažerů včetně agendy spočívající v zajištění publicity 
projektů. Požadavky a kritéria a výklad instrukcí jsou ze strany nadřízených institucí 
neustále měněny. Tajemník požádal Mgr. Prančla z firmy Grant Help, s.r.o., aby 
prokazatelným způsobem zjistil na MŠMT, jak se věci mají s uznatelnými náklady a 
s úkolem ohledně publicity. Podle názoru prod. V. Baumruka je v projektech kapacita na 
publicitu nadsazená. Prod. L. Skrbek a tajemník se pokusí zjistit skutečný stav věci. 
Jestliže bude účelné přesunout část kapacity dosud určené na publicitu ve prospěch 
stavebního managementu, kolegium s touto změnou souhlasí.  

 
f) Serverovna: pokud by se ukázaly ještě nějaké potřeby ze strany informatické sekce, dá 

o tom prod. O. Čepek expresně vědět prod. L. Skrbkovi.   
g) Po vyjasnění všech administrativních problémů byla konečně podepsána smlouva 

(s dodatkem, kvůli doladění termínů) s firmou Technico Opava na prováděcí projekt 
pavilonu M a I v Troji, a to ve dvou krocích: nejprve stavební a technologická část nové 
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serverovny v budově bývalých Vývojových dílen (hotovo, předáno) a následně celého 
pavilonu M a I. Protože na stavební část serverovny MFF UK získala stavební povolení 
od MČ Praha 8 a oznámení o stavbě je zveřejněno na internetu, ihned po vysoutěžení 
administrátora (viz bod 3. d)) bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavební 
části serverovny. 

 
h) Stavební akce VaVpI na Malé Straně a v Troji zatím probíhají podle harmonogramů. 

 
i) Dne 5. 3. 2015 si byli zástupci KD Ing. A. Líska a proděkani L. Skrbek a M. Rokyta 

společně s vedoucím SB Ing. M. Novákem prohlédnout probíhající rekonstrukci Koleje 
Petrská, neboť v souladu s výnosem kolegia rektora ze dne 9. července 2014 má MFF 
UK možnost využít 7. podlaží, např. pro ubytování hostů. Kolegium vzalo na vědomí 
jejich poznatky, včetně informace tajemníka fakulty, že brzy bude rekonstruována také 
bývalá kolej Hvězda, což by mohlo skýtat ještě další možnost pro ubytování zahraničních 
hostů MFF UK. Z diskuse o možných variantách vyplynulo: sekce M by dala přednost 
výměně dvou bytů pro ubytování hostů v karlínské budově za dva byty v Petrské před 
možností zřídit v Petrské pracovny. Prod. M. Rokyta doporučil, aby fakulta neusilovala o 
správu takto vzniklých ubytovacích prostor v Petrské, objekt nechť je kompletně ve 
správě Kolejí a menz UK, ale MFF UK by měla mít „předrezervační“ právo na ubytování 
svých hostů. Prod. L. Skrbek upozornil, že adaptace ubytovacích prostor v karlínském 
objektu fakulty na pracovny by znamenala nové finanční náklady. Na dotaz ohledně 
využívání kapacity bytů prod. M. Rokyta sdělil, že tyto prostory využívají z velké většiny 
hosté matematické sekce a že obsazenost bytů je v semestru poměrně značná. Dále 
uvedl, že rekonstrukce dvou bytů na pracovny v Karlíně by ve svém důsledku 
neznamenala ukončení pronájmu u firmy Zirkon, ale úspora by vznikla tím, že by se u 
jmenované firmy nemusely najímat místnosti další.  
Objekt koleje Hvězda se nejeví pro byty hostů matematické sekce (místo bytů v Karlíně) 
jako vhodný.  

 
j) Setkání zaměstnanců před letními prázdninami, v pondělí 22. 6. 2015, lze konat v areálu 

Troja. Tak pravil prod. L. Skrbek.   
 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Příprava výběrového řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích pracovišť: 
sekční proděkani pošlou návrhy T. Pávkové do pátku 27. 3. 2015.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014: diskuze nad grafickou úpravou byla zatím odložena 

do doby, než budou zkompletovány všechny obsahové části. 
 
b) Články na Matfyz.cz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/270-beh-na-lyzich-ma-na-matfyzu-zelenou 
 
http://www.matfyz.cz/clanky/264-video-medailonek-jiriho-bicaka 
 
http://www.matfyz.cz/clanky/258-marketa-tomkova-bavi-me-informaticky-pohled-na-
biologicke-jevy 
 

Prod. M. Vlacha oslovila bridžová asociace, že má zájem podílet se na psaní společných 
článků na Matfyz.cz. 

 

http://www.matfyz.cz/clanky/270-beh-na-lyzich-ma-na-matfyzu-zelenou
http://www.matfyz.cz/clanky/264-video-medailonek-jiriho-bicaka
http://www.matfyz.cz/clanky/258-marketa-tomkova-bavi-me-informaticky-pohled-na-biologicke-jevy
http://www.matfyz.cz/clanky/258-marketa-tomkova-bavi-me-informaticky-pohled-na-biologicke-jevy
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c) Dne 16. 3. 2015 vystoupil v televizním pořadu Hyde Park absolvent MFF UK a výkonný 
ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip.  

 
d) V pátek 13. 3. 2015 proběhla soutěž Náboj, více na webu: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-naboj/ 
 

e) Partnerský program – zájem ze strany firem KeenSWHouse a Hewlett Packard. 
Konkrétní formy spolupráce jsou v jednání.  
 

f) Proděkani M. Vlach a P. Kolman promyslí/projednají možnosti spolupráce s firmou Avast 
a formální rámec takové spolupráce (Partnerský program a stipendia pro studenty v AJ 
studiu). Část Partnerského programu připravuje Mgr. M. Děcký. 

 
g) Spolupráce s firmou ICZ v rámci Partnerského programu: kolegium nemělo námitky proti 

uzavření dodatku ke stávající smlouvě, jak ho navrhl prod. M. Vlach.  
 

h) Kolegium souhlasilo s tím, aby prod. M. Vlach jednal s Filozofickou fakultou UK  - a 
v případě zájmu i s Pedagogickou fakultou UK - o poskytnutí softwarové aplikace 
Absolvent vyvíjené na MFF UK pro spolek Matfyz Alumni, a o finančních podmínkách 
s tím spojených. Předtím potřebuje prod. M. Vlach vědět, zda bude MFF UK chtít získat 
SW na provádění studentské ankety, který nabízí Filozofická fakulta UK.  

 
i) Rotunda sv. Václava: kolegium vzalo na vědomí informaci o výsledku jednání prod. M. 

Vlacha a děkana dne 16. 3. 2015, o jiných instrukcích ohledně výběrového řízení, které 
přišly ze strany ministerstva financí po změně v obsazení ředitele příslušného odboru 
(žádost o změnu projektu a o vznik dvou řízení v dělení na fragment archeologický a 
stavební nebyla doporučena). MFF UK bude postupovat v intencích doporučení 
ministerstva financí prostřednictvím komunikační platformy CEDR.  

 
j) Spolupráce s ČSOB: kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha 

o pokračujících jednáních směřujících k zpřehlednění stávající smluvní spolupráce a 
k uzavření smlouvy v rámci Partnerského programu. Bylo zjištěno, že od roku 2003 už 
existuje smlouva mezi MFF UK a ČSOB, přinášející výhody KPMS. Prod. M. Rokyta 
požádal, aby dostával informace o všech smlouvách směřujících svým obsahem/plněním 
do matematické sekce. Děkan zjistí, jak dopadl na RUK návrh MFF UK na zvýšení 
finančního limitu pro uzavírání darovacích smluv (z dosavadních 100 tis. Kč na 500 tis. 
Kč). Co se týká spolupráce s ČSOB, podrobnosti proberou s reprezentantem banky 
děkan s proděkany M. Vlachem, O. Čepkem a M. Rokytou. Výsledek sdělí kolegiu příště.  

 
k) Light Show na kolejích v Praze-Troji. Prod. M. Vlach a Mgr. L. Veverka se sešli se 

zástupci firmy Studenta Media s.r.o. Ta má zájem o pořádání světelné show na kolejích 
17. listopadu. Žádost organizátorů o záštitu děkana na akci prod. M. Vlach nedoporučil. 
Jako možná se jeví neformální propagační podpora fakulty, ale jen pod podmínkou, že 
organizátoři doloží oficiální schválení akce od RUK, kolejní rady koleje 17. listopadu, 
zástupců KaM, příp. dalších zainteresovaných subjektů. Bez těchto povolení fakulta o 
podpoře akce uvažovat nebude. 
 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) AS MFF UK schválil 4. 3. 2015 navrhované změny v Organizačním řádu MFF UK, 
dokument byl postoupen Akademickému senátu UK. 

 
b) Slavnostní zasedání při příležitosti 667. výročí založení Univerzity Karlovy se bude konat 

7. dubna 2015 od 14:00 hodin, za vedení fakulty se zúčastní děkan a proděkani L. 
Skrbek a J. Trlifaj.   

  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-naboj/
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c) Webmailer: na děkanův dotaz odpověděli sekční proděkani M. Rokyta a V. Baumruk, že 
se spokojí s exportem dat do excellu, dostávat e-mailové zprávy pro ně není nutné.  

 
d) Děkan sdělil podrobnější informace k výjezdnímu zasedání kolegia děkana 

naplánovanému na dny 12. a 13. 5. 2015.  
 

e) Tajemník oznámil, že zemřel Ing. J. Porubský, bývalý vedoucí SB na MFF UK. Poslední 
rozloučení bude ve čtvrtek 19. 3. 2015 dopoledne.  

 
 
 
Zasedání skončilo v 16:30 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


