
Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 29. dubna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. Skrbek, M. 
Vlach, J. Trlifaj  
V. Baumruk 

 
 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného dne 15. dubna 2015. 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Kompletní materiály pro akreditaci habilitačních a jmenovacích oborů na MFF UK byly 

předány 19. 4. 2015 na RUK. 
 

b) Fakultní post-docs: vzor výzvy z minulých let byl zaslán 20. 4. 2015 sekčním proděkanům 
k vyhlášení v sekcích. KD akceptovalo navrhovaný harmonogram: do 4. 5. 2015 zaslat na 
OVZS návrhy témat post-doc projektů ke zveřejnění na postdocjobs.com a na stránkách 
MFF UK, konečný termín pro zaslání úplných přihlášek na OVZS připadá na 23. 6. 2015, 
výběr vhodných kandidátů do 7. 7. 2015, navazuje oznámení o přijetí, nástup k 1. 10. 
2015 (příp. podle dohody).  

 
c) Oslavy 25. výročí spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Heidelberg: 

slavnostního zahájení v Karolinu dne 27. 4. 2015 se zúčastnili proděkani J. Trlifaj a M. 
Rokyta. Při této příležitosti převzal dekret hostujícího profesora UK prof. W. Jäger, zlatou 
medaili MFF UK pro nepřítomného prof. Rannachera převzal rektor heidelbergské 
univerzity Prof. Dr. Bernhard Eitel. 

 
d) Na ocenění Medailí Josefa Hlávky Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" 

nebyl předložen z MFF UK žádný návrh. 
 

e) Po posouzení rozhodl proděkan pro fyziku, že se MFF UK nezapojí do projektu Mobilising 
the research, innovation and educational capacities of Europe’s universities in the SET-
Plan (UNI-SET) vedeného European University Association. 

 
f) Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK: v univerzitní komisi pro vyhodnocení návrhů 

vznikl podnět přizvat k posuzování monografií navržených k ocenění odborníka 
s poradním hlasem pro matematické obory. Podnět posoudí kolegium rektora a případně 
vyzve k nominaci takového odborníka. 

 
g) V souvislosti s rezignací zástupců MFF UK v oborové radě GA UK, skupině informatika, a 

v návaznosti na výzvu předsedy Grantové rady UK prof. RNDr. Petra Volfa, CSc., 
předkládá MFF UK návrh na doplnění OR GAUK čtyři kandidáty. Jsou jimi RNDr. David 
Hoksza, Ph.D., Mgr. Pavel Ježek, Ph.D., Mgr. Martin Šámal, Ph.D., Mgr. Martin Pilát, 
Ph.D. Požadované dokumenty od kandidátů – návrhový list, odborný životopis a přehled 
publikační činnosti za posledních 10 let byly předány jako podklady pro  projednání na 
květnové zasedání VR MFF UK (podle pravidel GA UK je třeba, aby kandidáty schválila 
vědecká rada příslušné fakulty).  

 
h) Výzva k nominacím na Cenu Milady Paulové ve fyzice: zaslalo Národní kontaktní 

centrum – ženy a věda (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), termín pro podání 
nominačních dopisů je stanoven na 20. 5. 2015.  
Podrobnosti k Ceně Milady Paulové, letošnímu ročníku i nominacím: 
http://www.zenyaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/cena-milady-paulove-2015  
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-milady-paulove-1. 
JČMF připravuje nominaci pro RNDr. Alici Valkárovou, DrSc., z MFF UK.  

http://www.zenyaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/cena-milady-paulove-2015
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-milady-paulove-1
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i) Atheneum Manila: možnosti spolupráce s touto soukromou univerzitou probral 28. 4. 

2015 prod. J. Trlifaj s proděkanem FF UK. Do měsíce je možné na OVZS poslat podklady 
pro případnou spolupráci. Pokud by byl tímto způsobem projeven zájem, připojila by se 
MFF UK k FF UK a dala by podnět pror. J. Škrhovi k uzavření spolupráce mezi 
univerzitami.  

 
j) IPN metodika (3. interní verze UK): KD vzalo na vědomí připomínky, které k materiálu 

odeslal prod. J. Trlifaj na RUK Mgr. Nohelovi. Na květen je svolané jednání do Olomouce, 
prod. J. Trlifaj se ho zúčastní.  

 
k) Kolegium prodiskutovalo návrhy na změny univerzitních předpisů, jak byly zaslány 

děkanovi z RUK. Připomínky vedení MFF UK se týkají hlavně edičních záležitostí, 
zformuluje je prod. M. Vlach, závěrečnou redakci provede děkan.  

 
l) Odborná tematická skupina Information and Communication technologies (ICT): za MFF 

UK byl do skupiny navržen prof. Ing. František Plášil, DrSc. Nominace byla odeslána 
pror. L. Rovné dne 23. 4. 2015. 

 
Děkan 
m) Tzv. vlajkové lodi: prod. J. Trlifaj uvedl, že podkladové materiály z MFF UK sklidily 

pochvalu, jazykový překlad si podle informací od pror. J. Konvalinky zajistí RUK. 
 
n) Projekty GA UK, u kterých byla zjištěna duplicita textu (viz bod 1. b) ii) zápisu ze schůze 

KD konané 15. 4. 2015): prod. O. Čepek informoval, že doc. P. Tůma osobně navštíví 
prof. P. Volfa, aby mu věc vysvětlil.  

 
o) Oficiální výsledek kontroly dvou projektů, kterou na MFF UK provedli pracovníci 

kontrolního oddělení GA ČR, tajemník fakulty zatím nezná.   
 

p) Finanční bonus PRVOUK: hospodářské oddělení fakulty už obdrželo částku, doprovodný 
dopis o jejím rozdělení na RUK teprve připravují (zjištěno telefonickým dotazem).  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO: prod. F. Chmelík poděkoval prod. M. Vlachovi za zpracování doplňujícího 

dotazníku.   
 
b) Prod. M. Vlach urgoval sekční proděkany o podklady pro tzv. fakultní vizitky.  
 
c) Studentská anketa 

i) Příprava papírové studentské ankety za LS: studentům byly odeslány oběžníky, na 
pracoviště anketní lístky, sběrné urny budou rozvezeny dne 30. 4. 2015. 

ii) Prod. F. Chmelík seznámil kolegium s názorem členů fakultní komise pro 
studentskou anketu na elektronický modul hodnocení výuky, který používá 
Filozofická fakulta UK. Není jednoznačný, elektronický modul má v porovnání 
s papírovou anketou přednosti i nevýhody. Věc žádá čas na debatu. Pokud by 
MFF UK chtěla převzít elektronickou metodu a zavést ji od zimního semestru 
příštího akademického roku, musí o tom kolegium rozhodnout nejpozději v červnu 
2015.   

 
Prod. P. Kolman 
d) Návrh, aby pozvánky ke státním závěrečným zkouškám byly rozesílány elektronicky, 

předložil prod. P. Kolman sekčním proděkanům. Týká se sekcí M a F, protože 
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v informatické sekci se papírové pozvánky nepoužívají. Prod. M. Rokyta návrh uvítal, 
přičemž zdůraznil, že je důležité, aby pozvánky neminuly oponenty.  

e) Děkanský sportovní den: po jednání s vedoucím KTV je potvrzen definitivní termín 
pondělí 9. 11. 2015. 

 
f) Názvy nových rolí v SIS: prod. P. Kolman vyjasní ve spolupráci s dr. P. Zakouřilem.  

 
g) Study in Prague: KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o prezentaci 

centrálního univerzitního projektu, které se zúčastnil. Kontaktní osobou na RUK je L. 
Nachtigal.  

 
h) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o schůzce na RUK, kterou řídil pror. S. 

Štech. Konala se 28. 4. 2015.  
 

i) Do pracovní skupiny pro hodnocení kvality výuky, kterou řídí pror. S. Štech, se za MFF 
UK přihlásí prod. F. Chmelík.  

 
j) Uzavírání nových smluv o společném zabezpečování výchovy doktorandů mezi MFF UK 

a vybranými ústavy AV ČR: probíhá, zatím je oboustranně podepsáno sedm smluv. 
Výhrady sdělili ředitelé ÚTIA a MÚ.   

 
k) Prod. M. Rokyta sdělil, že po dohodě se studijními proděkany jsou pro doktorandský 

týden v sekci M stanoveny dny 8. a 9. června 2015. Informatická sekce doktorandský 
týden nepořádá.   

 
l) Prod. M. Rokyta urgoval vyúčtování financí za výuku studentů v angličtině (vybrané 

školné) a převod na sekce, jejíž pracovníci tuto výuku zajišťovali. 
 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium diskutovalo o návrhu příkazu děkana „K některým otázkám zadávání veřejných 

zakázek na MFF UK“.  Tajemník zapracuje do návrhu připomínky členů kolegia děkana. 
 
b) Setkání zaměstnanců a doktorandů v Troji dne 22. 6. 2015 od 16.00 hodin: prostory 

budou po všech stránkách zajištěny (stany, občerstvení, sezení, hudba atd.), probíhající 
rekonstrukce akci nijak neomezí. Finanční podmínky zůstávají stejné jako vloni.  

 
c) V noci z 19. na 20. 4. 2015 došlo k násilnému vniknutí pachatele (ů) do objektu KTV na 

Karlově. Byl poničen plot, okno, skříňky na odkládání oblečení atd. Vloupání řeší Policie 
ČR. Škoda bude následně uplatněna u pojišťovny. V této souvislosti tajemník projedná 
s vedoucím KTV provozní režim v objektu KTV. 

 
d) Dne 20. 4. 2015 v podvečerních hodinách byla poškozena klec na odkládání jízdních kol 

ve dvoře u budovy Ke Karlovu 5 a jedno kolo bylo odcizeno. Vloupání šetří Policie ČR, 
náhrada škody bude uplatněna na pojišťovně. 

 
e) Nájmy: 

i) Gymnázium Christiana Dopplera požádalo o pronájem refektáře pro předání 
maturitních vysvědčení dvěma matematickým třídám dne 1. 6. 2015. Kolegium 
souhlasilo s nájemným 1.000,- Kč. 

ii) MFF UK a Česká matematická společnost společně pořádají v refektáři dne 8. 6. 
2015 přednášku Matematika a filosofie. Kolegium souhlasím s bezplatným 
poskytnutím refektáře. 

iii) ÚČJF pořádá „Výroční pracovní konferenci NA 62“, na které participuje CERN, a to 
ve dnech 31. 8. – 4. 9. 2015, v budově na MS. K pořádání akce využije refektář a 
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vybrané posluchárny. Kolegium schválilo slevu na celkovém nájemném ve výši 
50 %. 

 
f) Otázku případné slevy z ceny za pronájem refektáře pro členy Alumni probere prod. M. 

Vlach s tajemníkem fakulty.  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek a tajemník 
a) VaVpI – uznatelné náklady: kolegium schválilo návrh prod. L. Skrbka snížit rozsah 

nákladů na propagaci ve prospěch administrativních prací (jde o přesun v rámci projektu, 
dobře zdůvodněný zvyšujícími se nároky na administraci).  

 
b) KD vzalo na vědomí podrobné zprávy prod. L. Skrbka a tajemníka fakulty o současném 

stavu projektů VaVpI. Za cenu mimořádného úsilí všech zúčastněných se zatím daří vše 
zvládat podle časového plánu.  

 
c) KD vzalo na vědomí informace prod. L. Skrbka o probíhajících stavebních akcích 

financovaných z rozpočtu fakulty. 
 

d) KD vzalo na vědomí informace týkající se projektů OP VVV, jak je podali prod. M. Vlach a 
prod. L. Skrbek. Je žádoucí najít vhodného manažera tohoto typu projektů, protože 
současné pracovní kapacity jsou pohlceny projekty VaVpI.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schválením rozpočtu fakulty na rok 2015 dne 15. 4. skončilo rozpočtové provizorium. 
 
b) Konkursní komise: je hotový návrh na složení komise pro sekci F, návrh pro sekci I je na 

cestě. Komise musí děkan jmenovat nejpozději do 20. 5. 2015.  
 

c) Prod. M. Rokyta předložil návrh kolegia matematické sekce na jmenování prof. RNDr. 
Jiřího Anděla, DrSc., emeritním profesorem UK (k 1. 1. 2016): kolegium děkana návrh 
doporučilo, bude předložen Vědecké radě fakulty.   

 
d) Na základě podnětu prod. M. Rokyty zjistí tajemník fakulty detaily ohledně „školkovného“ 

(jak a kde je definována školka, na jejíž frekventanty lze přispívat z fakultního fondu) a 
prověří, zda je zavedený postup na získání podpisového vzoru a ostatních nezbytných 
formalit mezi děkanátem a pracovištěm sekce poté, kdy se změní vedoucí pracoviště.  

 
e) Prod. M. Rokyta by rád získal text dohody mezi panem rektorem a odborovou organizací 

ve věcech personálních.  
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Ediční záležitosti 

i) Kolegium schválilo novelu statutu soutěže o Cenu děkana MFF UK za nejlepší 
knižní publikace, jak ji navrhl prod. M. Vlach.  
Stalo se po KD: Nový statut soutěže byl vydán, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm


Kolegium děkana MFF 29. dubna 2015 
 
 
 
 

5 

 

ii) KD vzalo na vědomí Zápis z celouniverzitní ediční komise konané dne 12. 3. 2015, 
obsahující kromě jiného zprávu o hospodaření nakladatelství Karolinum a 
finančním podílu fakult na něm.  

 
b) Elixír do škol: akce se za vedení fakulty zúčastní prod. F. Chmelík. 
 
c) Rande s Fyzikou:  prod. M. Vlach ukázal výtisk publikace. Kniha bude k dostání také 

v MatfyzPress. Více na: 
http://www.matfyz.cz/clanky/356-rande-s-fyzikou   

 
d) Interpelace AS MFF UK na adresu prod. M. Vlacha a týkající se některých propagačních 

aktivit (např. korespondenčních seminářů, zastoupení studentů na veletrzích vzdělávání): 
prod. M. Vlach se sejde se SKAS  dne 10. 6. 2015, zúčastní se dále vedoucí OMK a 
vedoucí OVVP; schůzka je otevřena i zájemcům z kolegia děkana.   

 
e) Webový portál ČT24 přenášel přednášku meteorologů z MFF UK Vlnové procesy 

v atmosféře. Viz: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/308894-prednaska-vlnove-procesy-v-atmosfere-
ocima-meteorologu/ 

 
f) Prod. M. Vlach se sejde s organizátory korespondenčních seminářů, cílem je sjednotit 

některé propagační předměty a tiskoviny, a tím uspořit finance na propagaci vydávané. 
Zúčastní se též vedoucí reprostřediska Ing. Z. Šedina a vedoucí HOSP Ing. D. Lanková.  

 
g) K odeslání na MŠMT jsou připraveny žádosti o finanční podporu akcí Fykos, Náboj, 

Česká lingvistická olympiáda a dalších soutěží. 
  

h) Soutěž Expo Science Amavet 2015: nově je zavedena cena MFF UK. Prod. M. Vlacha 
zastoupil při jejím předání doc. P. Svoboda. Prod. M. Vlach se pochvalně zmínil o účasti 
porotců za fakultu. Výsledky lze nalézt na webu, viz:  
http://amavet.fvtp.cz/?q=node/53  

 
i) Sraz absolventů MFF UK po 50 letech byl účastníky vnímán velmi příznivě. Více na: 

http://www.matfyz.cz/clanky/377-sraz-absolventu-po-padesati-letech  
 

j) Děkan obdržel pochvalné hodnocení klavíru umístěného v refektáři (reakce na koncert 
uskutečněný 28. 4. 2015). 

 
k) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014: návrh je hotový, vyžaduje jen drobnější úpravy ze 

strany sekčních proděkanů.  
 

l) Nový web fakulty: na otázku prod. P. Kolmana sdělil prod. M. Vlach, že momentálně je 
aktuálnější vyřešit zodpovědnost za www stránky, přípravit redakční systém, dokončit e-
shop, portál absolventů Alumni a projekt informačních tabulí; rovněž je důležité, aby platil 
nový grafický manuál; nový web by měl pak všechny tyto „položky“ propojovat.  

 
m) Minuta ticha (tragické události, ke kterým došlo na Garissa University College v Keni 

(http://www.bbc.com/news/world-africa-32169080), podnítily reakci Evropské univerzitní 
asociace. Ta vyzývá k uctění památky obětí všech útoků na univerzity a univerzitní 
hodnoty po celém světě minutou ticha. K výzvě se připojuje také Univerzita Karlova, a 
proto doporučila zachovat minutu ticha v pondělí 27. dubna ve 12:00 SELČ.  
(Na základě výzvy RUK rozeslalo OMK.) 

 
n) Prod. M. Rokyta, člen hudebního uskupení Asonance, rád vyhověl přání Pražské komorní 

filharmonie a 28. 4. 2015 podal úvod o moderní soudobé muzice.   
 

 
 

http://www.matfyz.cz/clanky/356-rande-s-fyzikou
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/308894-prednaska-vlnove-procesy-v-atmosfere-ocima-meteorologu/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/308894-prednaska-vlnove-procesy-v-atmosfere-ocima-meteorologu/
http://amavet.fvtp.cz/?q=node/53
http://www.matfyz.cz/clanky/377-sraz-absolventu-po-padesati-letech
http://www.bbc.com/news/world-africa-32169080


Kolegium děkana MFF 29. dubna 2015 
 
 
 
 

6 

 

7. RŮZNÉ 
 

a) Připomínky k návrhům na změnu vybraných univerzitních předpisů (komplexní změna 
Volebního a jednacího řádu AS UK, nový Ediční řád UK, dílčí změna Jednacího řádu 
Vědecké rady, dílčí změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, 
dílčí změna Řádu pro udělování medailí univerzity a fakult), podrobnosti viz: 

   http://www.cuni.cz/UK-2132.html#1 
         Prod. M. Vlach poslal připomínky k návrhu Edičního řádu UK. 
 
b) Schůze RKR 20. 4. 2015: závěry poslal kolegiu prod. J. Trlifaj, posléze přišel i zápis 

z RUK; také ten KD dostalo k dispozici.  
 

c) Zasedání AS MFF UK: do letních prázdnin jsou naplánovány dvě schůze, a to na 
20. května a 24. června 2015. V květnu zastoupí děkana prod. J. Trlifaj.   

d) Pozvánky  
i) Vernisáž výstavy Jan Hus a pražská univerzita v pondělí 27. 4. 2015: pozvánku 

využil prod. J. Trlifaj.   
ii) Slavnostní přijetí pana Moshe Arense v pondělí 27. 4. 2015 ve 13:00 hodin: děkan 

se musel omluvit, kvůli zahraniční cestě. 
iii) Národní kulatý stůl k problematice přípravy učitelů: pořádá MŠMT v úterý dne 28. 

4. 2015 od 10:00 hodin. Za MFF UK se zúčastní doc. Zdeněk Drozd, vedoucí KDF. 
iv) Panelová diskuse Odvážná Evropa pořádaná dne 5. května 2015 od 16:00 hodin 

v rámci 4. ročníku Ceny Arnošta Lustiga: děkana zastoupí prod. J. Trlifaj. MFF UK 
pořádá tentýž den koncert v refektáři.  

v) Pozvánka na 16. seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol, který pořádá 
Masarykova univerzita ve spolupráci s ČKR, RVŠ a Centrem pro studium 
vysokého školství ve dnech 21. až 22. května 2015 v Telči: zůstane nevyužita.  

vi) Poklep základního kamene Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové ve 
středu 6. května 2015 od 14:00 hodin v areálu Na Soutoku v Hradci Králové. 
Protože ve stejnou dobu zasedá VR MFF UK, nemůže se zúčastnit děkan ani prod. 
J. Trlifaj.   

vii) Zahradní slavnost UK dne 2. června 2015 je v časové kolizi s koncertem, který 
pořádá MFFUK v refektáři.  

viii) Tradiční závody Univerzitní osmy (5. ročník souboje osmiveslic) 5. června 2015, 
17:30 hodin, Rašínovo nábřeží.  

ix) Noví profesoři převezmou jmenovací dekrety 7. května 2015 ve 13:00 hodin ve 
Velké aule Karolina.  

 
e) Prod. M. Vlach omlouvá svou neúčast na zasedání KD plánovaném na 22. 6. 2015 (účast 

na konferenci), jako nejistá se jeví jeho účast na schůzi KD dne 27. 5. 2015. 
 
f) Děkan vydal pokyny pro výjezdní zasedání KD do Znojma.  

 
g) Nový WebMailer: na dotaz prod. O. Čepka, v jakém stavu se nachází jednání, děkan 

citoval ze zprávy, kterou obdržel od odd. PSíK. v součinnosti s firmou BBM probíhají dvě 
prováděcí akce, které zatím nejsou závislé na vedení fakulty. Nákup systému VERSO – 
proběhlo jednání na úrovni UK (realizace modulů VERSO by měla/mohla patřit mezi 
Centralizované rozvojové projekty MŠMT), zástupci MFF UK specifikovali požadavky na 
modul a oznámili, že o vybrané moduly má fakulta zájem bez ohledu na způsob jejich 
financování. Co se týče inovace WebMaileru, v blízkých dnech se uskuteční jednání 
s BBM, na jehož programu je především uladění zatím dosti rozdílných požadavků fakult 
na inovaci WebMaileru. Dojde-li k dohodě o požadavcích, bude následovat nabídka.  

 
h) Prod. M. Rokyta 

i) KD vzalo na vědomí informaci o debatě v matematické sekci, zabývající se 
ne/dodržováním přestávky mezi vyučovacími hodinami. Prod. M. Rokyta uvažuje 
o zakoupení a instalaci nástěnných časoměřičů řízených rozhlasem do 
poslucháren v karlínské budově. Centrálně se věc řešit nebude. 

http://www.cuni.cz/UK-2132.html#1
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ii) Návrh změny Přílohy č. 1 Statutu MFF UK – Organizační řád: tajemnice 
Legislativní komise AS UK požádala dodatečně o dokument, který by formou 
revize vyznačoval všechny navrhované změny oproti stávajícímu OŘ. Prod. M. 
Rokyta vyhověl a dokument vypracoval.  

 
 
 
Zasedání skončilo v 16:20. 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


