
Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané ve Znojmě dne 13. května 2015 odpoledne 

(akademický rok 2014/2015) 
 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

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

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj  

a) Prod. J. Trlifaj se zúčastní konference týkající se IPN Metodiky (Olomouc, 14. 5. 2015). 
 
b) Prod. J. Trlifaj bude v týdnu od 24. do 30. 5. 2015 na konferenci v Barceloně. 

 
c) Veřejná debata o financování české vědy organizovaná Filozofickou fakultou UK dne 28. 

5. 2015 od 16:30: za MFF UK by se zúčastnil prod. V. Baumruk.  
 

d) Stalo se po KD: V univerzitní soutěži významných monografií byly k finančnímu ocenění 
vybrány následující dvě publikace:  
- Valkunas Leonas, Abramavicius Darius, Mančal Tomáš – Molecular Exciton 

Dynamics and Relaxation: Quantum Theory and Spectroscopy (v celkovém pořadí 
11.);  

- Jörg Liesen, Zdeněk Strakoš – Krylov Subspace Methods: Principles and Analysis ((v 
celkovém pořadí na 18. - 20. místě). 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 

a) Kolegium se seznámilo s návrhem prod. F. Chmelíka na organizační zajištění Albeře. 
Výše poplatku vybíraného od studentů (příspěvek na ubytování a stravu) zůstane stejná 
jako vloni, tzn. 750,- Kč. 
Stalo se po KD: kolegium schválilo toto pořadí turnusů: první turnus – studenti fyziky, 
druhý turnus – studenti informatiky, třetí turnus – studenti matematiky. Besedy 
s děkanem budou v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, schůze KD ve středu.  
 

b) Termín pro odevzdání žádostí o studentské fakultní granty (SFG) vyprší dne 15. 5. 2015.  
 
c) Kolegium schválilo, aby na Cenu MŠMT, v kategorii doktorské programy, byla navržena 

Ing. L. Augustovičová z fyzikální sekce. Interní termín vypršel 11. 5. 2015. 
 

d) Kolegium vzalo na vědomí sdělení prod. F. Chmelíka, že po vydání harmonogramu akad. 
roku 2015/2016 informuje STUD ostatní fakulty UK a blízké fakulty ČVUT o změně 
některých termínů. 

 
e) Studentská anketa probíhá podle plánu a bez závad. 

 
f) Kolegium doporučilo, aby děkan předložil fakultnímu senátu návrh na jmenování doc. 

Mgr. Petra Kolmana, Ph.D., náhradníkem v disciplinární komisi MFF UK. Potřebu doplnit 
disciplinární komisi vyvolalo náhlé úmrtí prof. RNDr. L. Skály, DrSc., dne 8. 5. 2015. 
Podobně bude třeba doplnit Radu pro udělování SFG.  

 
g) Informace pror. J. Hály ohledně Výzvy v rámci Fondu vzdělávací politiky - debata členů 

KD probíhala e-mailem.  
 



Kolegium děkana MFF 13. května 2015 
 
 
 
 

2 

 

h) Prod. V. Baumruk připomněl v rámci fyzikální sekce možnost doktorandů ucházet se do 
29. 5. 2015 o stipendium z Fondu Karla Urbánka. Informace o FKU jsou na webu, viz: 
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000683.html 
 
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Tajemník 

a) FJFI ČVUT pořádá dne 23. 6. 2015 akci „Jaderný parník“. Kolegium pověřilo tajemníka 
fakulty, aby jednal s pořadatelem o účasti zaměstnanců MFF UK. MFF UK uhradí 
náklady spojené se zajištěním hudby a bude požadovat rezervaci 20 míst pro své 
zaměstnance. 

 
b) Tajemník seznámil kolegium s návrhem pravidel po poskytování příspěvku ze sociálního 

fondu na tzv. školkovné. Do příštího kolegia připraví návrh příslušné směrnice. 
 

c) Dne 20. 5. 2015 ve 13.30 hodin se uskuteční závěrečné projednání výsledků kontroly, 
provedené kontrolní skupinou GAČR u dvou vybraných fakultních projektů. Za MFF UK 
se zúčastní prod. J. Trlifaj a tajemník. 

 
d) Pronájem poslucháren S3 a S4: kolegium schválilo slevu na nájemném ve výši 50 % 

z plné ceny, a to pro akci pořádanou společně KAM na MFF UK a MÚ AV ČR, v. v. i., ve 
dnech 3. až 9. 7. 2016. 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek  

a) KD prodiskutovalo možnosti technického vybavení poslucháren T1 a T2 a nových 
počítačových učeben v plánovaném trojském pavilonu, ve světle jejich finanční 
náročnosti.  

 
b) OP VVV: ochotu pomoci s „měkkými“ projekty projevil doc. RNDr. C. Matyska, DrSc. 

Stalo se po KD: Děkan se sešel s doc. C. Matyskou dne 15. 5. 2015, za účasti proděkanů 
M. Vlacha a P. Kolmana. Prod. J. Trlifaj předal podklady týkající se podpory hostujících 
profesorů apod. samostatně. 

 
c) Dne 14. 5. 2015 se uskuteční schůzka děkana a prod. L. Skrbka s Ing. P. Zábským, 

ředitelem divize 9 firmy Metrostav (projekt VaVpI Střecha pro informatiku). 
 

d) Rekonstrukce objektu býv. Vývojových dílen: prod. L. Skrbek zvláštním e-mailem vedoucí 
pracovišť v Troji o tom, jak budou pokračovat stavební úpravy v areálu. 

 
e) Dopis Mgr. I. Richterové, Ph.D., (žádost o oficiální souhlas s vycházením z KO Troja 

únikovým východem) předal děkan k vyřízení tajemníkovi fakulty.   
 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  

a) Návrh statutu nakl. MatfyzPress a návrh směrnice upravující charakter ediční činnosti 
MFF UK rozeslal prod. M. Vlach kolegiu ve znění, odrážejícím korektury děkana.  

 
b) Rotunda sv. Václava: díky podpoře přispěvatelů už byla překročena hranice 1 mil. Kč! 

Aktuální stav viz: http://www.nase-rotunda.cz/ . 

http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000683.html
http://www.nase-rotunda.cz/


Kolegium děkana MFF 13. května 2015 
 
 
 
 

3 

 

c) Poděkování děkanovi svými dopisy vyjádřili: 
i) Mgr. Miroslav Pařík za setkání absolventů MFF UK po 50 letech, více o akci: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-absolventi/ 
 
ii) Mgr. Rostislav Doležal z Gymnázia Nový Bydžov za podporu projektu Věda do 

vlastních rukou, který organizuje studentská SPIE. 
 
d) Na OVVP bude zaměstnána pracovnice na DPČ (odpovídající 0,1 úvazku), která se bude 

věnovat problematice fakultních škol a absolventům. Finance v letošním roce se pokusí 
OVVP najít z vlastních rozpočtových (či projektových) zdrojů. 

 
e) Informace o situaci kolem jmenování profesorů. Fakulta vydala prohlášení – viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20150506stanovisko.pdf 
 

f) ČRo se v pořadu Historie Plus vrátil k tématu Alan Turinga. Více na: 
http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/prolomeni-kodu-enigma-zrejme-zkratilo-valku-
o-nekolik-let--1487575  

 
 

7. RŮZNÉ 

 
a) Připomínky k návrhu změn univerzitních předpisů děkan odeslal ve stanoveném termínu 

4. 5. 2015 tajemnici Legislativní komise AS UK, v kopii kolegiu děkana.   
 
b) Předsedovi AS MFF UK byly odeslány dokumenty ke třem bodům, o jejichž zařazení na 

program květnového zasedání požádal děkan. Jsou to: 
- návrh výroční zprávy fakulty za rok 2014,  
- návrh směrnice děkana o výplatě stipendií,  
- návrh směrnice děkana, kterou se upravuji podrobnosti o organizaci studia 

v doktorských studijních programech. 
Děkana na jednání AS dne 20. 5. 2015 zastoupí prod. J. Trlifaj.  
Prod. M. Vlach poslal Studentské komoře AS MFF UK své odpovědi na interpelaci ze 
strany SKAS. Bude předmětem jednání 20. 5. 2015.  

 
c) T. Pávková sbírá podklady pro sestavení letních služeb za vedení fakulty.  
 
d) Pozvání na inauguraci rektora a děkanů fakult Slezské univerzity v Opavě (úterý 

26. května 2015 od 11 hodin v kostele sv. Václava, ul. Pekařská 12, Opava): děkan se 
pravděpodobně nebude moci osobně zúčastnit.  
Stalo se po KD: Děkan se kvůli pracovním povinnostem v Praze omluvil.  
 

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-absolventi/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20150506stanovisko.pdf
http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/prolomeni-kodu-enigma-zrejme-zkratilo-valku-o-nekolik-let--1487575
http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/prolomeni-kodu-enigma-zrejme-zkratilo-valku-o-nekolik-let--1487575

