
Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 15. dubna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. 
Skrbek, M. Vlach (do 13:35), J. Trlifaj  
 

 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného dne 1. dubna 2015. 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) KD schválilo vyhlášení výzvy na fakultní post-docs (časový harmonogram stejný jako 

vloni, financuje každá sekce ze svého rozpočtu, není tím vyloučena participace na 
univerzitních post-docs). Zveřejnění výzvy ze strany RUK se očekává 1. 6. 2015. 

 
b) GA UK 

i) Na funkci zpravodajů ve společenskovědní sekci (informatika) rezignovali Mgr. P. 
Gregor, Ph.D., a RNDr. J. Yaghob, Ph.D., a proto je třeba počet členů oborové 
rady GA UK doplnit. Prod. O. Čepek pošle návrhy z informatické sekce na OVZS, 
nominace projedná VR MFF UK na svém květnovém zasedání.  

ii) Dopisy předsedy GR UK prof. P. Volfa adresované navrhovatelům projektů Mgr. V. 
Horkému a JUDr. A. Steinhauserovi (garant projektů doc. P. Tůma - KDSS) a Mgr. 
V. Peksovi a Mgr. M. Šubrovi (garant projektů doc. M. Procházka - FÚUK) 
o zjištěné duplicitě textů. Grantová rada považuje toto jednání za hrubý prohřešek 
proti etice vědecké práce a zvažuje podat podnět Etické komisi UK. Proděkani 
sekce F a I záležitost projednají se školiteli.  

 
c) Do výzvy MŠMT na podávání návrhů projektů ve formátu V4 + Japonsko se z MFF UK 

přihlásili prof. J. Valenta (jednou jako navrhovatel, jednou jako spolunavrhovatel), prof. V. 
Holý (spolunavrhovatel) a dr. T. Novotný (spolunavrhovatel). 

 
d) Databáze Granty a projekty (GaP): probíhá plnění podkladů podle harmonogramu, RUK 

slibuje, že od června t. r. se zvýší rychlost systémů OBD a GaP. 
 

e) Do soutěže NAKI II se z MFF UK připravují tři projekty: 2x navrhovatel (prof. J. Hajič, dr. 
K. Rysová), 1x spolunavrhovatel (prof. J. Hajič). 

 
f) K  podílům na monografiích zaslaných do soutěže Monografie si vyžádal RUK „doložení 

výpočtu autorských podílů“. Vypracuje dr. J. Kuča, do 16. 4. 2015.  
 

g) „Vlajkové lodě“: RUK požádal, aby MFF UK doplnila tam, kde schází, český text – týká se 
sekcí M a I.  

 
h) Oslavy 25. výročí spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Heidelberg ve 

dnech 27. až 29. dubna 2015: proděkani J. Trlifaj a M. Rokyta plánují zúčastnit se celého 
programu dne 27. 4. a dopoledního programu v úterý 28. 4. Prof. W. Jäger při této 
příležitosti převezme dekret o svém jmenování hostujícím profesorem UK.   

 
i) Medaile Josefa Hlávky (uděluje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových): je určena 

nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných 
vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch 
české vědy, umění a vzdělanosti. Případné návrhy ze sekcí lze v elektronické i tištěné 
podobě zaslat na OVZS nejpozději do 22. května 2015. 

 
j) Dotaz z Evropského centra UK na případné zapojení MFF UK do projektu Mobilising the 

research, innovation and educational capacities of Europe’s universities in the SET-Plan 
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(UNI-SET) vedeného European University Association (UK je členem): prod. J. Trlifaj 
přepošle dopis od pror. L. Rovné prod. V. Baumrukovi, přestože věc se zdá být vhodná 
spíš pro FJFI ČVUT.  

 
k) Atheneum Manila - spolupráce s Filipínami: prod. J. Trlifaj informoval, že do konce května 

t. r. se sejdou zainteresovaní proděkani, aby uvážili případnou spolupráci se zahraničním 
partnerem.  

 
l) Podnět FF UK na vstup UK do Agence Universitaire de la Francophonie: spolupráce je 

koordinována z Montrealu, prod. J. Trlifaj nezávazně jednal s proděkankou FF UK a 
sejde se s ní i osobně; podle její informace představují náklady 500 EUR za rok. 

 
m) KD vzalo na vědomí informaci proděkanů J. Trlifaje a V. Baumruka o jejich setkání s pror. 

J. Konvalinkou, které se uskutečnilo dne 14. 4. 2015. Hlavním tématem byla ideová 
debata o zamýšlené evaluaci vědy na UK, o hledání optimální metody. Pror. J. 
Konvalinka plánuje pilotně zahájit hodnocení vědy na vybraných fakultách na podzim t. r.  

. 
Děkan 
n) Den UK v Paříži - 12. května 2015: na opakovanou urgenci podkladů z MFF UK odepsal 

děkan pror. L. Rovné, že tyto byly poskytnuty již 9. 3. 2015. Není jasné, zda je nutný 
překlad podkladů do angličtiny, jak bylo ze strany RUK žádáno – na tuto otázku děkan 
nedostal odpověď.   

 
o) Přijetí p. Moshe Arense na UK v pondělí 27. dubna 2015 od 13:00 hodin (Vlastenecký sál 

Karolina): děkan a prod. J. Trlifaj budou mimo ČR. 
 
p) Pozvánka na seminář GA ČR Mezinárodní publikační praxe v oborech (20. 5. 2015 od 

10:00 hodin ve velkém přednáškovém sále AV ČR (č. 206), Národní 3, Praha 1. Děkan 
pozvání nemůže využít, přeposlal pozvánku členům KD.  

 
q) Soutěž o cenu děkana za nejlepší učebnici a nejlepší monografii vydané v roce 2014: 

návrhy podaly sekce M a I, oba příslušní sekční proděkani je komentovali. Na doporučení 
KD se děkan rozhodl ocenit tyto tituly: v kategorii monografií publikaci Petr Hájek, Michal 
Johanis: Smooth Analysis in Banach Spaces (De Gruyter, 2014), v kategorii učebnic 
knihu Roman Barták, Robert Morris, K. Brent Venable – An Introduction to Constraint-
Based Temporal Reasoning (Morgan & Claypool Publishers, 2014). Ceny budou předány 
na zasedání VR MFF UK.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Vyhlášení jarního kola soutěže o studentské fakultní granty (SFG): oběžník studentům a 

pracovištím rozeslal prod. F. Chmelík dne 14. 4. 2015. Návrhy přijímá studijní oddělení 
(pí L. Šimůnková) do 15. 5. 2015. Děkan připomněl stanovisko vedení fakulty, že SFG 
jsou určeny primárně pro studenty magisterského studia, případně pro studenty 
bakalářského studia; doktorandi mají možnost soutěžit o projekty SVV. V tomto smyslu 
připraví prod. F. Chmelík návrh na změnu vnitřního předpisu fakulty, zahrne do něj také 
omezení počtu přihlášek o SFG na právě jednu na jednoho navrhovatele a případně další 
náměty, které mu pošlou členové kolegia děkana do 15. května 2015.  

 
b) Vyhlášení letošní Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy: oběžník 

rozeslal prod. F. Chmelík 14. 4. 2015. Návrhy přijímá studijní oddělení (JUDr. D. 
Macharová) do 18. 5. 2015.  

 
c) Vyhlášení letošní Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a 

absolventy a také za mimořádné činy studentů. Oběžník rozeslal prod. F. Chmelík dne 
14. 4. 2015, návrhy přijímá studijní oddělení (JUDr. D. Macharová) do 11. 5. 2015.  
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d) Příprava hodnocení výuky ze strany studentů – studentská anketa za LS 2014/2015 
probíhá přesně podle časového harmonogramu. Prod. F. Chmelík informoval, že probíhá 
tisk anketních lístků. K tomu podotkl prod. M. Vlach, že fakultní reprografické středisko 
vyrábí pro tento účel více než 100 tis. kusů anketních lístků. Podle informací prod. F. 
Chmelíka jsou náklady na studentskou anketu, včetně mř. stipendia pro studentského 
zpracovatele, vyčísleny sumou asi 50 tis. Kč.  
V souvislosti se studentskou anketou prod. F. Chmelík informoval, že členové fakultní 
komise pro studentskou anketu se v názoru na možné zavedení elektronického modulu 
užívaného na FF UK neshodují, a proto jednotlivá stanoviska pošle kolegiu 
k prodiskutování na příští schůzi.  

 
e) Prod. F. Chmelík obdržel od pror. S. Štecha pozvánku na celkem tři semináře týkající se 

hodnocení kvality vzdělávací činnosti a hodnocení výuky studenty na UK. Konají se dne 
28. dubna 2015 na RUK: 
i) Seminář Hodnocení kvality vzdělávací činnosti se koná od 10 do 12 hodin. 

Zúčastní se prod. P. Kolman.  
ii) Seminář Hodnocení kvality doktorského studia jeho studenty se koná od 12:30 do 

13:15 hodin. Zúčastní se prod. F. Chmelík. 
iii) Seminář Hodnocení kvality studia absolventy bakalářského a magisterského studia 

se koná od 13:15 do 14 hodin. Zúčastní se prod. F. Chmelík, který doporučil 
seminář též pozornosti prod. M. Vlacha, případně dalším zájemcům.   

 
f) KREDO 

i) Prod. F. Chmelík poslal kolegiu doplňující dotazník k balíčku č. 5 – Celoživotní 
vzdělávání. Získané odpovědi zpracuje a výsledek kolegiu pošle. 

ii) Prod. M. Vlach obeslal kolegium informací, že 28. 4. 2015 se bude konat schůzka 
k fakultním „vizitkám“ a že do 20. 4. 2015 prosí poslat dr. K. Šolcové vhodné tipy 
(týká se sekčních proděkanů).  

 
Prod. P. Kolman 
g) Kolegium schválilo upravený návrh harmonogramu akad. roku 2015/2016, jak jej předložil 

prod. P. Kolman. Na základě vyjádření Studentské komory AS MFF UK zůstává 
v harmonogramu zimní termín pro bakalářské státní zkoušky. Termín děkanského 
sportovního dne je navržený na 9. listopadu 2015, prod. P. Kolman prokonzultuje toto 
datum s vedoucím KTV.  
Stalo se po KD: Děkanský sportovní den se bude konat 9. listopadu 2015.  

 
h) Aktualizace výnosu o výplatě stipendií: KD schválilo text zaslaný prod. P. Kolmanem a 

doporučilo předložit jej Akademickému senátu MFF UK na květnové zasedání. Nová 
směrnice nahradí dosavadní Směrnici děkana č. 6/2014. Potřebu novelizovat tuto 
směrnici vyvolala změna pravidel pro přiznávání stipendií, která zavedla dvě úrovně 
stipendia za vynikající studijní výsledky. 

 
i) KD vzalo na vědomí definitivní počty přihlášek do bakalářských studijních programů:  

 
 

 2015 2014 
BF - odborná              495  498 
BI - odborná     467  395  
BM - odborná     611 595 
Ucit M + F    95 85 
Učit M + DG    30 24 
Učit M + I    29 37 
Učit M + FF UK   38              33 
Celkem 1765         1667   

  
         Prod. O. Čepek pochválil práci OMK a prod. M. Vlacha.  
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j) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že studenti bakalářských programů 
vyučovaných v angličtině vyjádřili na schůzce spokojenost se studiem na MFF UK; 
přestože je studium náročnější, než očekávali, na fakultě se jim líbí a oceňují péči jim 
věnovanou.  

 
k) Prod. P. Kolman dostal od pror. M. Králíčkové pozvánku na prezentaci programu Study in 

Prague, která se bude konat 21. 4. 2015 na RUK. Plánuje využít ji. Pro informaci ji 
přepošle celému kolegiu.  

 
Děkan 
l) Dne 13. 4. 2015 byl ředitelům ústavů AV ČR a řediteli ČHMÚ odeslán dopis děkana MFF 

UK obsahující návrh nové Dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského 
studijního programu/programů. Přílohou dopisu dále byl návrh novely směrnice děkana, 
kterou se upravují podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech 
(ve znění, které děkan plánuje předložit ke schválení AS MFF UK před letními 
prázdninami). KD vzalo informaci děkana na vědomí.   

 
m) Pozvání pana rektora k účasti na dalším kole mzn. hodnocení vysokých škol U-Multirank. 

V nadcházejícím kole budou předmětem hodnocení obory historie, sociologie, sociální 
práce, biologie, chemie a matematika. Na MFF UK bude sběr dat koordinovat prod. M. 
Rokyta. Děkan bude v tomto smyslu informovat pana rektora.   

 
n) Možnost podat cestou RVŠ připomínky k návrhu na zvýšení směrných čísel počtu 

financovatelných studentů (v rámci celé ČR), T: do 13. 4. 2015: děkan poskytl tuto 
informaci studijním proděkanům; ani jeden z nich nenalezl důvod k formulování 
připomínek. Prod. O. Čepek upozornil na to, že by RVŠ neměla doporučovat růst 
směrných čísel v humanitních oborech, jejichž absolventi mají již nyní často problém 
s uplatněním, a naopak podpořit růst směrných čísel v přírodovědeckých a technických 
oborech, po jejichž absolventech je na pracovním trhu poptávka. 

 
o) Prod. L. Skrbek vyslovil námět, aby se KD zabývalo otázkou, zda podrobovat uchazeče 

o studium fyziky přijímacím zkouškám. Prod. V. Baumruk bude sondovat názory ve 
fyzikální sekci, především u garanta programu prof. J. Podolského. Prod. P. Kolman se 
chystá vypracovat materiál ohledně přijímání ke studiu na MFF UK obecně.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Informace tajemníka z porady na RUK 

-  Informace k problematice VaVpI s odkazem na dopis rektora děkanům. 
- V univerzitním objektu Crystal jsou volné 2 byty pro potřeby fakult. 
- Byla zřízena Mezinárodní rada UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6792.html 
- Zdůrazněna důležitost Dlouhodobého záměru UK na období let 2016 – 2020. 
- Původně přislíbený příspěvek UK na rekonstrukci rotundy sv. Václava nebude fakultě 

poskytnut. 
- RUK připravuje veřejné zakázky na mobilního operátora, bankovní služby a pojištění 

majetku. 
 

b) Společnost DRILL B.S., spol. s r.o., nabízí fakultě Vzdělávací program pro vedoucí kateder 
a ostatní vedoucí zaměstnance z oblasti manažerských dovedností. Tajemník zjistil 
podrobnější informace o stejném programu realizovaném na PřF UK; na základě těchto 
informací se kolegium rozhodlo nabídku nevyužít.  

c) Dne 9. 4. 2015 byla na MFF UK zahájena kontrola vybraného vzorku projektů GA ČR 
kontrolní skupinou Grantové agentury ČR.   

 

http://www.cuni.cz/UK-6792.html
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d) Dne 14. 4. 2015 došlo ve dvoře budovy Ke Karlovu 5 ke krádeži jízdního kola. Případ byl 
nahlášen Policii ČR. 

 
e) V úterý 21. 4. 2015 od 7.30 do 7.45 hodin bude přerušena dodávka elektrického proudu 

v obou budovách na Karlově. 
 

f)        Předprázdninové setkání zaměstnanců a doktorandů v areálu  Troja se uskuteční dne 22. 
6. 2015 od 16.00 hodin. Občerstvení, stany, prostory k sezení apod. zajistí tajemník 
fakulty, hudební produkci a ozvučení proděkan doc. M. Rokyta. 

 
g) Organizační zajištění nahrávání přednášek převzala RNDr. Martina Kekule, Ph.D. 

 

h) Pronájmy, zapůjčení refektáře 
- Požadavek absolventa MFF UK na pronájem refektáře ke svatebnímu obřadu bude 

posouzen v souvislosti s případným členstvím v Alumni MFF UK. (Zaměstnanci fakulty 
a členové Alumni budou požívat výhody slevy, po které bude cena za pronájem na 
svatební ceremoniál činit 5000,- Kč.) 

- ÚFAL požádal o zapůjčení refektáře na 10. 9. 2015 za účelem oslavy významného 
životního jubilea prof. E. Hajičové: kolegium schválilo, za nájem 1.000,- Kč. 

- Evropské hnutí v ČR - v předcházejících letech v refektáři uskutečnilo několik akcí - 
požádalo o příslib slevy na další pořádané akce (typicky konferenčního typu): 
kolegium přislíbilo slevu ve výši 15 %.   

 
i)        Tajemník fakulty navrhne znění pokynu děkana k zadávání veřejných zakázek na MFF 

UK.  
 
j)        Tajemník fakulty přeposlal kolegiu e-mail J. Bělonožníka z RUK obsahující informaci pror. 

J. Hály o schválení Institucionálního plánu pro rok 2015 včetně pravidel pro jeho čerpání. 
Samotný IP UK 2015 je k nalezení na stránce: http://www.cuni.cz/UK-5958.html. 
Prod. L Skrbek konstatoval, že finance už přišly, vše běží podle plánu. 

 
Děkan 
a) Ve dnech 10. a 11. 4. 2015 se konalo další setkání děkanů přírodovědně zaměřených 

fakult. Kolegium vzalo na vědomí informaci o poznatcích děkana MFF UK.  
 
b) Bonusy PRVOUK: HOSP eviduje příjem na bonifikaci společných programů PRVOUK 

(celkem 121.504 Kč). Přípis od RUK stanovující rozdělení částky teprve přijde.  
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek  
a) Projekty OP VaVpI: koordinátoři projektů připravili krátké zprávy o současné situaci. Na 

základě těchto informací, s přihlédnutím k připomínkám Ing. D. Lankové a k závěrům 
informační schůzky na MŠMT ze dne 13. 4. (za MFF UK se zúčastnili: J. Kratochvíl, A. 
Líska, V. Baumruk, D. Lanková, dále zástupci firmy GrandHelp, která VaVpI administruje) 
byl připraven dopis pro rektora UK shrnující současný stav. Vyplývá z něj, že vedení 
fakulty si není vědomo žádného velikého problému. Text dopisu dostali na vědomí všichni 
členové KD.   
 

b) Stavební úpravy pro novou serverovnu v Troji budou prováděny v rámci investičního 
záměru Výstavba pavilonu M a I. Byl zpracován prováděcí projekt, který je součástí 
podmínek pro výběrové řízení. Vzhledem k celkovému objemu investičního záměru 
(celkový objem přesahuje 200 mil. Kč) muselo tyto podmínky předem schválit MŠMT a 
MF.  Na základě tohoto souhlasu je již vypisováno výběrové řízení. Předpokládaný termín 
dokončení je konec září, ale je možno doufat v kratší termín, protože součástí hodnocení 
nabídek je i doba realizace. 

 

http://www.cuni.cz/UK-5958.html
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c) V rámci akcí Správy budov průběžně probíhají projektové práce, vysoutěžení dodavatelů 
a vlastní realizace stavebních úprav potřebných k bezproblémové instalaci nákladných 
přístrojů z VaVpI na pracovištích KCHFO a KFM na Karlově, KFPP a KFNT v Troji.  

 
d) Firma Technico Opava pokračuje v pracích na prováděcím projektu pavilonu M a I v Troji. 

Probíhá řada konzultací s architektem a schvalovacích řízení v rámci kontrolních dnů. 
Prováděcí projekt by měl být dispozici ve stanoveném termínu tak, aby vysoutěžení 
dodavatele a realizace proběhly v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty.  
V návaznosti na bod 3. i) zápisu z KD konaného dne 1. 4. 2015 děkan uvedl, že finanční 
spoluúčast fakulty na projektu VaVpI (budova býv. VD)  zvýší o zhruba 3,5 mil. Kč (bude 
hrazeno z FRIM), v důsledku změny požadavku MŠMT na způsob výpočtu. 
Prod. M. Vlach ve spolupráci s OMK připraví koncept, jak průběžně seznamovat fakultní 
veřejnost s přípravou stavby trojského pavilonu na zvláštní webové stránce.  
 

e) Probíhají nebo ve stádiu příprav se nacházejí menší stavební akce ve fyzikální sekci 
(KFM, KCHFO, KFPP).  Stavební úpravy – další páteřní rozvoj chlazení KK5 OK, podesta 
pod kryogenerátor jako záloha pro trojská pracoviště atd. 

   
Děkan 
f) Projekty OP VVV: děkan dal kolegiu k úvaze, zda nevypsat výběrové řízení na manažera 

„měkkých“ projektů. Odpověď vyžaduje hlubší promyšlení otázky.  
 
g) Prod. V. Baumruk poslal kolegiu text zadání architektonické soutěže o návrh Kampusu 

Albertov – Biocentrum a Globcentrum, ve verzi předložené ke schválení Pracovní 
skupinou KA.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Inzeráty, kterými děkan vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků a na 
obsazení funkcí vedoucích/ředitelů pracovišť MFF UK, vyjde v příloze Akademie deníku 
Lidové noviny dne 21. dubna 2015. Lhůta pro podání přihlášek vyprší dne 20. května 
2015.  

 
b) Kolegium schválilo znění Směrnice děkana č. 7/2015, závazné pokyny pro uzavírání 

pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
výnos je na webu: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer07.htm 
 

c) Kolegium schválilo udělení zlaté pamětní medaile MFF UK prof. Dr. Rolfu Rannacherovi, 
dr.h.c., z Univerzity v Heidelbergu.    

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Elixír do škol (Hradec Králové 15. 5. 2015 večer mezi 18:00 a 20:00 hodinou): za vedení 

MFF UK účastníky pozdraví děkan, případně jiný člen vedení.  
Stalo se po KD: do Hradce Králové pojede prod. F. Chmelík, protože děkan se zúčastní 
slavnostní akce pořádané téhož dne Arcibiskupstvím pražským. 
 

b) Spolupráce s firmami: 
i) Zájem má firma/projekt Datlowe.   
ii) ČSOB: MFF UK čeká na stanovisko k nové smlouvě.   
iii) Hewlett Packard: probíhají jednání o případném partnerství.  
iv) Homecredit: strategické partnerství je ze strany MFF UK ve stádiu úvah.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer07.htm
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c) Soutěž EXPO SCIENCE organizovaná Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET 
2016: práci v odborných porotách přislíbili doc. P. Svoboda, Mgr. P. Ježek a doc. J. 
Křivánek. Studentská práce z gymnázia Sasická v Pardubicích Radiace v letadle a na 
oběžné dráze obdržela Cenu MFF UK. Tu předal doc. P. Svoboda. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-amavet/ 
 

d) Na OMK proběhl kurs mediální komunikace v rámci projektu OPVK. 
 

e) Odpověď pror. M. Kovářovi stran účasti MFF UK na Vědeckém jarmarku byla včas 
odeslána. 

 
f) Rotunda sv. Václava: sbírka pokračuje, další propagační články jsou připravené ke 

zveřejnění v květnu, např. v časopise National geographic. 
 

g) Web Alumni představí prod. M. Vlach na setkání s absolventy MFF UK z roku 1965, které 
se uskuteční dne 17. 4. 2015. Za vedení fakulty bude přítomen také prod. M. Rokyta. KD 
vzalo na vědomí sdělení prod. M. Vlacha, že propojení databáze Alumni s Matfyz.cz 
zatím nefunguje, spolupráce s najatou firmou vyžaduje další jednání.  
Stalo se po KD:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-absolventi/ 
 

h) V přípravné fázi je znění Statutu tzv. Fakultních škol. Nyní je v připomínkování v Pracovní 
skupině pro fakultní školy. 

 
i) Vydavatelství MatfyzPress 

i) Prod. M. Vlach seznámil KD s fakty, která zjistil o autorských honorářích v nakl. 
Karolinum a dalších. Podklady poslal předem.  

ii) KD jednomyslným veřejným hlasováním schválilo návrh, který prod. M. Vlach 
přednesl po konzultaci vedoucím reprostřediska Ing. Z. Šedinou: snížit částku 
současného autorského honoráře na 35 % z původní výše a naopak zavést novou 
motivační složku, a to 8 % z ceny knihy (bez ohledu na případné slevové akce 
nakladatelství). Autorské honoráře půjdou k tíži nakladatelství. 

iii) KD rozhodlo, že reforma autorských honorářů začne být uplatňována od 
nejbližších připravených publikací (konkrétně to budu tituly autorů J. Obdržálka a J. 
Zichové). 

iv) Děkan se kriticky vyjádřil ke kvalitě některých z recenzních posudků, které si 
nechal předložit při schvalování výplaty honoráře. Dne 30. 4. 2015 se proto sejde 
s předsedou fakultní ediční komise doc. M. Zeleným; přítomni budou ještě 
proděkani M. Vlach a M. Rokyta, dále Ing. Z. Šedina a Mgr. L. Veverka.  

v) Prod. M. Vlach připraví návrh novely Směrnice děkana č. 5/2007 – statutu soutěže 
o Cenu děkana za nejlepší učebnici a monografii. 

vi) Fakultní reprografické středisko získalo zakázku na tisk pro Ústřední vojenskou 
nemocnici. 

 
 
Děkan 
j) Informační tabule a stánky do budov MFF UK: dne 13. 4. 2015 představila ostravská 

firma děkanovi a prod. M. Vlachovi své produkty. Dojem byl dobrý, děkan je pro 
objednání tabulí, kdežto stánky zatím vyzkoušet nejvýše dva (jeden do budovy Ke 
Karlovu 5 a jeden před studijní oddělení na děkanátu).  

 
k) Tajemnice Ceny Miloslava Petruska za prezentaci e-mailem informovala děkana, že na 

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2014 byla letos nominována Mgr. 
Alexandra Hroncová z PřF UK, a to za dlouhodobý přínos a prezentaci Přírodovědecké 
fakulty prostřednictvím portálu Přírodovědci.cz. Cena se předávala v úterý 7. dubna 2015 
při příležitosti oslav 667. výročí založení Univerzity Karlovy.  

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-amavet/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-absolventi/
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7. RŮZNÉ 
 

a) Připomínky k návrhu Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy 2016-2020: děkan 
poděkoval členům KD za připomínky k univerzitnímu dokumentu. Do výsledné podoby 
zpracovaný dokument děkan pošle jak na RUK, tak kolegiu.  
Stalo se 17. 4. 2015.   

 
b) Na schůzi RKR dne 20. 4. 2015 a na zasedání AS MFF UK dne 20. května 2015 zastoupí 

děkana prod. J. Trlifaj.  
 

c) Prod. V. Baumruk omluvil svou nepřítomnost na příští schůzi KD - bude pracovně 
v Oxfordu.  

 
d) Plán dalších schůzí KD je následující: 13. 5., 27. 5., 10. 6., s výjimkou dne 13. 5. 2015 

vždy od 9:00 hodin v děkanově pracovně na Karlově. Schůze 22. 6. se bude konat 
v seminární místnosti KFNT od 10:00 hodin. 

 
 
Zasedání skončilo v 14:02 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


