
Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 27. května 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta (přišel později), L. 
Skrbek; j.h. přizváni C. Matyska (bod 1.), D. Lanková a T. Jančák (bod 4. f)) 
F. Chmelík, J. Trlifaj, M. Vlach 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého jednání konaného 13. 5. 2015. 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek  
a) Projekty OP VVV – tzv. měkké: jednání se zúčastnil doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc., 

který projevil ochotu starat se o přípravu projektů a podílet se na administrativním řízení 
s nimi spojeném. Seznámil kolegium se svými dosavadními poznatky a s kroky, které 
podnikl nebo se podniknout chystá. Kolegium mu vyjádřilo plnou podporu.  

 
b) Prod. L. Skrbek popsal dosavadní vývoj fakultních projektů VaVpI. Jsou celkem tři, z toho 

dva mají stavební charakter; problémy s nimi jsou denně průběžně zdolávány, jak denně 
průběžně nastávají. Nejinak tomu je v případě stavby Pavilonu pro M a I v Troji. Postupují 
rovněž práce na „malých“ stavbách. Lze shrnout, že harmonogramy akcí jsou vcelku 
dodržovány. V případě přístrojových projektů se patrně nepodaří využít všechny finanční 
prostředky.  

 
c) Prod. M. Rokyta doplnil výše uvedené informace sdělením, že je vypracovaný 

harmonogram pro instalaci klimatizace v karlínské budově a proběhlo výběrové řízení na 
akustickou úpravu poslucháren tamtéž. 

 
Děkan 
d) Kampus Albertov – KD vzalo na vědomí informaci děkana o hlasování per rollam, které 

se vztahovalo ke schválení celkové zadávací dokumentace architektonické soutěže 
o návrh. 

 
e) Rotunda sv. Václava – došlo k dalšímu drobnému zpoždění prací z důvodů doporučení 

ministerstva financí (MF) o veřejném oznámení výběrového řízení na archeologické 
práce. Prod. M. Vlach e-mailem informoval, že je uzavřena řada smluv potřebných 
k realizaci projektu (např. stavební dozor, BOZP, dopracování projektu atp.) a že 22. 5. 
2015 bylo odesláno na MF vypořádání připomínek pro zadání řízení na archeologické 
práce. Prod. M. Vlach předpokládá, že vlastní výběrové řízení proběhne 8. či 9. 6 2015., 
pak by již mohly být zahájeny archeologické práce. Poté bude připravováno výběrové 
řízení na práce stavební a restaurátorské.   
Děkan informoval o plánované benefiční akci ve prospěch sbírky na rekonstrukci rotundy 
(koncert pořádaný Českou matematickou společností na podzim 2015).  

 
 
 
2. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Ve středu 27. 5. 2015 v 9:00 byla v refektáři na MS zahájena konference 12th 

International Conference on Computational Management Science, konaná pod záštitou 
děkana MFF UK. Děkana na zahájení zastoupil prod. M. Rokyta.  

 
b) Prod. M. Rokyta informoval o konání výběrového řízení na pozici postdoc z prostředků 

PRVOUK, které se konalo v matematické sekci. V konkurenci 32 účastníků z celého 
světa uspěl Igor Oliveira (Brazílie), který nastoupí k 1. 10. 2015. Bude spolupracovat 
s prof. J. Krajíčkem.   
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c) Žádost MFF UK o prodloužení akreditace pro habilitační a jmenovací obory byla 
zařazena na program zasedání VR UK dne 28. 5. 2015. Pror. A. Gerloch nevyloučil 
diskusi k názvu jednoho z oborů (na MFF UK Matematika – didaktika a historie 
matematiky, na PedF UK Didaktika matematiky). Jednání VR UK se zúčastní děkan 
fakulty a bude hájit stanovisko, že návrh kopíruje strukturu doktorského studia.  
Stalo se po KD: VR UK schválila návrh MFF UK bez diskuse, beze změny 

 
d) Kulatý stůl: děkan obdržel od předsedy AS UK pozvánku na diskusi s pror. J. 

Konvalinkou o hodnocení vědy na UK (15. 6. 2015 od 17:00 hodin v Císařském sále). 
S účastí v diskusi počítá prod. J. Trlifaj.   

 
e) Kolegium vzalo na vědomí dopis pror. A. Gerlocha týkající se požadavku MŠMT, aby člen 

hodnoticí komise, který nebyl přítomen tajnému hlasování, dodal své stanovisko 
k profesuře pracovníka MFF UK písemně. Děkan bude informovat VR MFF UK, 
vyžádané stanovisko je připravené k odeslání na RUK. V této souvislosti děkan znovu 
požádal prod. O. Čepka o odborný rozklad ve prospěch elektronického hlasování.  

 
f) Předseda GR UK prof. P. Volf sdělil, že fakultou navržení kandidáti do společensko-vědní 

sekce – skupiny Informatika GA UK budou jmenováni k 1. 9. 2015. Jsou to pánové Mgr. 
R. Šámal, Mgr. Martin Pilát, RNDr. David Hoksza a Mgr. Pavel Ježek.  

 
g) KD souhlasilo, aby děkan předložil Vědecké radě MFF UK ke schválení návrh na 

nominaci doc. RNDr. M. Zeleného, Ph.D., do oborové rady GA UK. 
Stalo se po KD: VR návrh doporučila předložit na RUK.   
 

h) KD vzalo na vědomí dopis prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., adresovaný kromě jiného 
rektorovi UK a týkající se nejmenování doc. Fajta profesorem.  

 
i) Kolegium schválilo podání návrhu na udělení Ceny Milady Paulové pro vědkyni za 

celoživotní přínos ve vědě za rok 2015, a to prof. RNDr. Janě Šafránkové, DrSc.  
 

j) Významné publikace: dopis pror. J. Royta o finančním ohodnocení dostali pro informaci 
všichni členové KD. Sekční proděkani M. Rokyta a V. Baumruk rozdělí finance tak, aby 
naplnili pokyn p. prorektora, že alespoň polovina udělené částky má být využita pro 
ocenění autora nebo autorského kolektivu. 

 
k) Dekret o jmenování hostujícím profesorem UK převezme dne 2. 6. 2015 prof. Rudolf 

Beran, před kolokviální přednáškou v Karlíně. Dekret předá v děkanově zastoupení prod. 
M. Rokyta.  
Stalo se po KD: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-prof/ 
 

l) Spolupráce s Atheneum: prod.O. Čepek odpověděl prod. J. Trlifajovi na jeho e-mail za 
sekci I, přičemž poznamenal, že kooperovat by mohly i ostatní dvě sekce.   

 

m) RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D., (KCHFO) získala cenu L'Oréal Pro ženy ve vědě. 
Více viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm 
 

n) Česká hlava 2015: informaci od RUK rozeslal prod. J. Trlifaj kolegiu e-mailem.  
 

o) Prod. M. Rokyta informoval, že KMA organizuje ve dnech 18. až 20. 9. 2015 Workshop 
on Geometrical Analysis pořádaný při příležitosti životního jubilea prof. RNDr. Jana 
Malého, DrSc.  

 
 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-prof/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm
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3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
d) Rada pro udělování studentských fakultních grantů – doplnění komise po odchodu prof. 

L. Skály: děkan vyhověl návrhu prod. F. Chmelíka, aby se novým členem Rady stal 
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc., z KCHFO. 

 
e) Ve stanoveném termínu 18. 5. 2015 byl podán návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky, a to 

pro Bc. Vojtěcha Vorla, studenta magisterského programu Informatika (vedoucí 
diplomové práce: prof. V. Koubek).  

 
f) Cena rektora UK pro nejlepší absolventy (za akad. rok 2014/2015): RUK přijímá návrhy 

do 31. října 2015, každá z fakult může podat jeden návrh na ocenění absolventa 
bakalářského a jeden návrh na ocenění absolventa magisterského studijního programu. 
Prod. F. Chmelík příště stanoví interní termín pro podávání návrhů na studijní oddělení.  

 
g) Informace prod. M. Rokyty, že elektronický modul Termíny zkoušek se nachází ve stavu, 

který MFF UK nepožadovala, a proto byla věc předána k opravě firmě Erudio. 
Stalo se po KD:  Podle sdělení PaedDr. J. Kuchaře z oddělení PSíK už je modul 
opravený. 

 
h) Vydáno Opatření rektora č. 29/2015, kterým se mění Opatření rektora č. 12/2015 a které 

se s účinností od 22. 5. 2015 týká čl. 4 přílohy 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze 
(Poplatky spojené se studiem). Viz: 
http://www.cuni.cz/UK-6853.html 

         Prod. F. Chmelík připravuje informační oběžník určený studentům MFF UK.  
 

i) KREDO: závěrečné konference dne 24. 9. 2015 se zúčastní prod. F. Chmelík.  
 
j) Jednání u národního kulatého stolu k problematice přípravy učitelů se uskuteční  

v pátek 12. června 2015 od 10 hodin na MŠMT. Tématem kulatého stolu bude diskuse 
nad materiálem k rámcové koncepci přípravného vzdělávání učitelů základních a 
středních škol, který je v současnosti připravován v pracovních skupinách pro 
Pedagogiku, psychologii a kinantropologii a Oborové didaktiky Akreditační komise ČR. 
Stalo se po KD: Za MFF UK se zúčastní RNDr. M. Kekule, Ph.D., zástupkyně vedoucího 
KDF, a prod. F. Chmelík. 

 
Prod. P. Kolman 
k) Analýza prostupnosti bakalářského studia: prod. P. Kolman rozeslal pracovní verzi 

s grafy a komentoval ji. Připravuje návrh podmínek pro přijímacího řízení, ke schválení na 
červnovém zasedání AS MFF UK. Návrh projedná KD na schůzi 10. 6. 2015. Do té doby 
učiní rozhodnutí sekce F, zda podrobit uchazeče o studium fyziky také přijímací zkoušce.  

 
l) Dopis pror. J. Royta ohledně záměru rektora UK, aby všechny fakulty UK přešly na 

elektronický způsob evidence doktorských studií: prod. P. Kolman připomněl, že MFF UK 
už přecházet začala. Cílem je, aby individuální studijní plány všech studentů přijatých od 
příštího akademického roku byly v elektronickém systému. O převádění studentů dříve 
přijatých fakulta neuvažuje.   

 
m) Financovatelné počty studentů na UK pro rok 2016 – dopis rektora UK byl rozeslán 

celému KD. Prod. P. Kolman k tomu informoval, že vloni se do 1. r. bakalářského studia 
zapsalo na MFF UK celkem 702 studentů (do 706 studií), v limitech na financovatelné 
studenty pro r. 2016 má fakulta 708. Do navazujícího magisterského studia se zapsalo 
264 studentů (do 269 studií), v limitech pro 2016 je 326. 
 

n) Akreditační komise vzala na vědomí zprávu MFF UK o přidání nového zaměření do 
studijního oboru Matematické metody informační bezpečnosti. Prod. P. Kolman se dotáže 

http://www.cuni.cz/UK-6853.html
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pror. S. Štecha, jak postupovat ve změně názvu oboru, aby mohlo být inzerováno jeho 
otevření od letošního září.  

 
o) Žádost spolku Matfyz Alumni o spolupráci při zaslání informace o vzniku spolku bývalým 

absolventům fakulty: KD souhlasilo s návrhem proděkanů M. Vlacha a P. Kolmana 
neposkytnout spolku adresy přímo, ale oslovit absolventy MFF UK s informací o založení 
spolku.  

 
p) Prod. P. Kolman reagoval na úkol z RKR, totiž zkontrolovat do 20. 6. 2015 zařazení 

studijních oborů a programů do oblastí vzdělávání. V případě MFF UK není učitelství 
v odborných oblastech, což bude fakulta reklamovat.  

 
q) Instruktáž k přijímacím zkouškám se koná 27. 5. 2015 od 13:00 hodin, zúčastní se jí 

prod. P. Kolman.   
 

r) Nové směrnice 
i) Směrnice děkana č. 9/2015, výplata stipendií: AS MFF UK kladně projednal dne 

20. 5. 2015, vydána s účinností od 22. 5. 2015, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer09.htm 
 

ii) Směrnice děkana č. 10/205, kterou se upravují podrobnosti o organizaci studia 
v doktorských studijních programech: AS MFF UK schválil dne 20. 5. 2015, vydána 
s účinností od 1. 7. 2015, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer10.htm 

 
Prod. M. Rokyta 
s) Udělování a odstraňování zápočtů „K“: prod. M. Rokyta popsal konkrétní případ, o němž 

v uplynulých dnech diskutoval se sekčními proděkany a který ho vede k otázce po 
obecném přístupu k tomuto typu zápočtu. Kolegium se shodlo v názoru, že studenti se 
mají předem přihlásit k tomu, kde budou usilovat o udělení zápočtu. Cvičení se nemá 
odehrávat distančně, a proto je užitečné, aby učitel vedl záznam o prezenci studentů na 
cvičení. Studenti mají chodit na to cvičení, které se váže k přednášce. Prod. P. Kolman 
konstatoval, že v informatické sekci se zápočet „K“ nevyužívá; promyslí koncepční 
postup. 
Stalo se po KD: Posluchač, který obdržel „K“, osobně navštívil prod. F. Chmelíka, jenž 
mu – po předchozí konzultaci s proděkany P. Kolmanem a M. Rokytou – vysvětlil situaci 
a navrhl možná řešení. Student celou věc akceptoval, bude se řídit doporučeními 
studijního proděkana.  
 

t) Přehled znalostí z matematiky, které by měl mít nastupující student bakalářského studia 
matematiky, poslal prod. M. Rokytovi garant studijního programu Matematika doc. P. 
Kaplický. Prod. M. Rokyta soubor poskytl celému kolegiu. Seznam vznikl na základě 
diskuse pedagogické rady a rozhodně nepředstavuje požadavky k přijímací zkoušce, ale 
uvádí typické znalosti, které by typický student nastupující na MFF UK měl mít; současně 
nabízí literaturu, kurzy a semináře, kde lze požadované znalosti získat. Prod. M. Rokyta 
nabídl sekcím I a F, že se mohou - považují-li vytčené znalosti z matematiky za vhodné - 
k věci přidat. Dále požádal proděkany P. Kolmana či M. Vlacha, aby nechali Doporučené 
vstupní znalosti a dovednosti k bakalářskému studiu matematiky na MFF UK umístit na 
případné místo na fakultním webu.  

 
u) Fakultní web - anglická verze: prod. M. Rokyta slyší kritiku slabé až ostudné úrovně 

stránek z mnoha stran. Více než polovina odkazů vede na českou verzi, anglický překlad 
by v mnoha případech zasloužil větší péči, není zřejmá zodpovědnost za stránky. 
V pořádku jsou informace o studiu v angličtině, které spravuje prod. P. Kolman. Prod. O. 
Čepek informoval, že prod. M. Vlach a dr. M. Děcký byli hosty na schůzi kolegia 
informatické sekce dne 21. 5. 2015, a citoval bod 4. ze zápisu z tohoto jednání: „Proběhla 
obsáhlá diskuse o fakultním webu. Je plánována poslední fáze rekonstrukce webu, kdy 
bude současný statický web na bázi jednotlivých neprovázaných html stránek nahrazen 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer09.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer10.htm
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modernějšími technologiemi. Vzhledem k tomu, že při použití content management 
systému je nepraktické od sebe striktně oddělovat správu obsahu od technické správy 
webu, doporučuje kolegium informatické sekce, aby i technická správa webu přešla po 
jeho rekonstrukci pod OMK.“ 
Prod. O. Čepek doporučí prod. M. Vlachovi studenty z informatické sekce, kteří pomohou 
s plněním obsahu stávajícího statického webu a dále provedou rešerši stavu anglické 
verze webu a pomohou s jeho "vyčištěním".  
Kolegium se k nastolené otázce (zejména zodpovědnosti za web) vrátí na příští schůzi, 
až bude přítomen prod. M. Vlach.  
 

Děkan 
v) Společné zajišťování doktorského studia (MFF UK a ústavy AV ČR): děkan jedná 

s některými z ředitelů ústavů, o uzavírání nových dohod informoval dopisem předsedkyni 
Akreditační komise. 

 
w) Úspěchy studentů MFF UK v odborných soutěžích  

i) Studenti Petr Doležal a Lukáš Vejmelka se na 6. Česko-slovenské studentské 
vědecké konferenci ve fyzice umístili na prvních místech, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-konf/  
Výsledky konference lze nalézt na webu zde: 

http://exphys.science.upjs.sk/cssvk/doc/vysledky.pdf 
 
Úspěšní účastníci této konference byli i finančně odměněni ze strany organizátorů 
akce. 

 
ii) Světové finále 39. ročníku univerzitní programátorské soutěže ACM ICPC, 

fantastický úspěch družstva z MFF UK, které tvořili Filip Hlásek, Miroslav Olšák a 
Štěpán Šimsa, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-05-acm/ 
Kolegium schválilo mimořádné stipendium pro všechny tři studenty. Mimořádnou 
odměnu doc. P. Töpferovi, který družstvo vedl, udělí z prostředků informatické 
sekce prod. O. Čepek.  

 
iii) Soutěž PLANCK (Physics League Across Numerous Countried for Kick-ass 

Students), Leiden 22. až 24. 5. 2015: dva čtyřčlenné týmy studentů MFF UK 
obsadili v soutěži 27 týmů třetí a třinácté místo. Tiskovou zprávu napíše RNDr. P. 
Kolorenč z ÚTF. Složení týmů bylo následující: (3. místo) Ján Pulmann, Jakub 
Kocák, Jan Sopoušek a Patrik Švancara, (13. místo) Jakub Šafin, Lubomír Grund, 
Miroslav Hanzelka a Milan Pešta. Prod. V. Baumruk pošle prod. F. Chmelíkovi 
návrh na mimořádná stipendia pro všechny jmenované studenty, dále udělí 
mimořádnou odměnu z prostředků fyzikální sekce dr. Kolorenčovi, který účast 
fakultních týmů připravoval.    

 
iv) Stalo se po KD: V 16. ročníku Česko-slovenské SVOČ v matematice a informatice 

(Bratislava, 27. – 29. 5. 2015) byla MFF UK rovněž výborně reprezentovaná, viz: 
http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/vysledky.php 

Studenti MFF UK Šárka Rusá, Jan Bok, Vojtěch Vorel a Alexander Slávik obsadili 
1. místa. 

 
 
 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
d) Tajemník seznámil členy kolegia s existencí Dohody o spolupráci a sdružení finančních 

prostředků mezi MFF UK, 1. LF UK a PřF UK uzavřené dne 1. 7. 2002.  Dohoda se týká 
výstavby objektu na kurtech na Albertově, finančních podílů jednotlivých fakult a pravidel 
využívání sportovišť.  Ve smyslu této dohody jsou sportoviště využívána - včetně výuky 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-konf/
http://exphys.science.upjs.sk/cssvk/doc/vysledky.pdf
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-05-acm/
http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/vysledky.php
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tělesné výchovy - na úrovni úmluvy mezi vedoucími kateder tělesné výchovy 
zúčastněných fakult. 

 
e) Jaderný parník dne 23. 6. 2015: v návaznosti na bod 3. a) zápisu z porady kolegia ze dne 

13. 5. 2015 tajemník sdělil, že FJFI ČVUT potvrdila rezervaci 20 vstupenek pro účast 
zaměstnanců MFF UK. 

 
f) Dne 20. 5. 2015 proběhlo jednání se zástupci GA ČR, jejíž kontrolní skupina předtím 

provedla kontrolu dokumentace dvou vybraných projektů. Za MFF UK se jednání 
zúčastnili prod. J. Trlifaj, tajemník a vedoucí hospodářského oddělení. Bylo konstatováno 
nedodržení rozpočtových pravidel, a to nepovoleným přesunem osobních nákladů a 
neoprávněných čerpáním prostředků na předměty s projektem nesouvisející. 

 
g) Zloději kol: dne 25. 5. 2015 byly z karlínského dvora odcizeny dva bicykly pracovníků 

fakulty. Bicykly byly na místě k tomu vyhrazeném a byly svými majiteli uzamčeny. Krádež 
vyšetřuje Policie ČR. Prod. M. Rokyta dal k úvaze, zda nezavést „šatnový“ systém, kdy 
by majitelé bicyklu dostali lístek, kterým by pak prokázali své vlastnictví vrátnému a ten 
by je až na základě toho pustil s bicyklem z budovy/dvora.  

 
h) Projednání tohoto bodu se zúčastnili vedoucí hospodářského oddělení a vedoucí 

zaměstnaneckého oddělení.  
i) Tajemník společně s Ing. D. Lankovou a Mgr. T. Jančákem předložili kolegiu návrh 

Zásad č. 1/2015 pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK. Tento dokument rozšiřuje 
možnost čerpání sociálního fondu o poskytování příspěvku na částečné krytí úplaty 
za předškolní vzdělávání. Kolegium návrh zásad schválilo, tajemník zajistí 
projednání v odborové organizaci MFF UK a v případě kladného stanoviska 
předloží k podpisu děkanovi fakulty. 

 
ii) Kolegium děkana projednalo auditní zprávu vypracovanou interní auditorkou MFF 

UK, týkající se čerpání dovolených a jejích převodů do následujícího kalendářního 
roku, a to včetně dopadů na daňové záležitosti fakulty. Děkan uložil sekčním 
proděkanům, aby jim vedoucí pracovišť poslali do 30. 6. 2015 plány dovolených 
zaměstnanců. Zaměstnanci fakulty musejí letošní nárok na dovolenou vyčerpat 
nejpozději do 31. 12. 2015. Výjimky lze připustit pouze ze zákonných důvodů 
(dlouhodobá pracovní neschopnost nebo plnění naléhavých pracovních povinností 
uložených zaměstnavatelem).  

 
i) Návrh pokynu děkana týkajícího se veřejných zakázek (navazuje na bod 3. c) zápisu ze 

schůze KD konané 1. 4. 2015): diskuse, která následovala po komentáři tajemníka, 
ukázala na nesnadnost úkolu a nastolila otázku, zda je nutné formulovat děkanský výnos. 
Tajemník nejpozději do schůze KD dne 22. 6. 2015 navrhne řešení.  

 
Děkan 
j) Kolegium se seznámilo s nabídkou firem BBM a DERS na implementaci VERSO + event. 

dalších úprav, jak ji poslal děkan. Prod. O. Čepek se přikláněl k variantě A návrhu, ale 
shodně s ostatními přítomnými členy kolegia se zdráhal posuzovat cenu. Kolegium 
doporučilo prodiskutovat věc ještě s odd. PSíK.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

d) Vedoucí/ředitelé pracovišť fakulty: na doporučení konkursních komisí předloží děkan 
Vědecké radě MFF UK na jejím zasedání dne 3. 6. 2015 následující návrhy:   
- aby ředitelem Ústavu teoretické fyziky byl s účinností od 1. července 2015 na čtyři 

roky jmenován doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., 
- aby ředitelem Astronomického ústavu Univerzity Karlovy byl s účinností od 1. srpna 

2015 na čtyři roky jmenován prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc., 
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- aby ředitelem Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy byl s účinností od 1. ledna 2016 
na čtyři roky jmenován prof. Ing. Jan Franc, DrSc., 

- aby vedoucím Katedry aplikované matematiky byl s účinností od 1. října 2015 na čtyři 
roky jmenován prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. 

ve všech případech se do výběrového řízení přihlásil jediný kandidát. 
         Stalo se po KD: VR fakulty všechny návrhy projednala, s kladným výsledkem.   
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach zaslal kolegiu své informace předem. 
a) Kniha Rande s fyzikou byla představena na veletrhu Svět knihy za účasti děkana MFF 

UK, ředitele Nadace Depositum Bonum Ing. Václava Kubaty a patronky knihy Mgr. Aleny 
Zárybnické. Kniha bude pro fakultní veřejnost (v omezeném množství) dostupná za 
zvýhodněnou cenu v prodejně nakladatelství MatfyzPress. Více na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-05-rande/ 
 
b) Vystoupení prod. M. Vlacha v ČRo, viz: 

http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/prodekan-matematickofyzikalni-fakulty-
uk-martin-vlach-zve-na-rande-s-fyzikou--1490493 

 
c) Dne 22. 5. 2015 proběhlo jednání mezi MFF UK a FF UK o možnostech odkoupení 

licence absolventské aplikace a programového prostředí portálu matfyz.cz. V případě 
dohody by obě fakulty prováděly vývoj této aplikace společně. Prod. M. Vlach jednal s FF 
UK také o možnostech propojení spolupráce v oblasti fakultních nakladatelství. 

 
d) Proběhla schůzka Pracovní skupiny pro fakultní školy. Koncepce fakultních škol se již 

finalizuje, další schůzka skupiny proběhne na začátku června. Dá se předpokládat, že 
poté dojde k mírné transformaci skupiny (bude jmenován předseda a místopředseda 
z didaktických kateder), neboť skupina dostane po přípravě koncepce novou náplň – 
starost o fakultní školy. 

 

e) Proběhlo další kolo jednání s ČSOB. Slavnostní podpis Partnerské smlouvy proběhne 
pravděpodobně 8. 6. 2015 v centrále ČSOB, za účasti děkana MFF UK a generálního 
ředitele banky Johna Hollowse. Kromě toho se sejdou zástupci fakulty a ČSOB nad 
přípravou témat k smluvnímu výzkumu. 

 
f) Prod. M. Vlach informoval, že přišla podvodná faktura předepisující platbu za prodloužení 

registrace značky „Matfyz“ na dobu 2 let. Fakulta má přitom registraci platnou do roku 
2024.  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) AS UK chválil změny v Organizačním řádu MFF UK. Úplné znění předpisu je na webu, 
viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm 
 
b) Závěry z jednání AS MFF UK konaného dne 20. 5. 2015: body předložené děkanem byly 

schváleny (obě směrnice – viz bod 2. n) tohoto zápisu, výroční zpráva fakulty za rok 2014 
a změna v disciplinární komisi – namísto zesnulého prof. L. Skály je náhradníkem 
v disciplinární komisi doc. Petr Kolman).  

 
c) Proděkani M. Vlach, J. Trlifaj a M. Rokyta se dne 20. 5. 2015 zúčastnili jednání SKAS. Na 

10. 6. 2015 je dohodnuta schůzka SKAS s prod. M. Vlachem a vedoucími propagace.  
Závěry z jednání AS MFF UK konaného dne 20. 5. 2015: body předložené děkanem byly 
schváleny (obě směrnice – viz bod 2. n) tohoto zápisu, výroční zpráva fakulty za rok 2014 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-05-rande/
http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/prodekan-matematickofyzikalni-fakulty-uk-martin-vlach-zve-na-rande-s-fyzikou--1490493
http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/prodekan-matematickofyzikalni-fakulty-uk-martin-vlach-zve-na-rande-s-fyzikou--1490493
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm
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a změna v disciplinární komisi – namísto zesnulého prof. L. Skály je náhradníkem 
v disciplinární komisi doc. Petr Kolman).  
Proděkani M. Vlach, J. Trlifaj a M. Rokyta se dne 20. 5. 2015 zúčastnili jednání SKAS. Na 
10. 6. 2015 je dohodnuta schůzka SKAS s prod. M. Vlachem a vedoucími propagace.  
Stalo se po KD: Schůzka byla z důvodů jiných důležitých pracovních povinností prod. M. 
Vlacha a vedoucích propagace (schůze na RUK týkající se webu UK a veletrh 
vzdělávání) přeložena na pondělí 15. 6. od 15.30 hod. 

 
d) Své poznatky ze zasedání RKR dne 25. 5. 2015 poslal děkan členům kolegia děkana e-

 mailem.   
 

e) „Stenoprotokoly“ z projednávání novely VŠ zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
dne 20. 5. 2015 (poskytl RUK) dostalo KD pro informaci.   

 
f) Pracovní skupina k distančnímu hlasování ve volbách, jejímž gestorem je ministerstvo 

vnitra – zastoupení MFF UK jedním expertem z oboru informačních technologií: děkan 
reagoval na výzvu ministra vnitra nominací RNDr. Ing. Jiřího Peterky z KSI (na návrh 
prod. O. Čepka).  
 

g) Předpremiéra filmu Jan Hus se koná ve Velké aule Karolina ve čtvrtek 28. 5. 2015.  
 

h) Děkan se zúčastní slavnostního předávání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia 
Ch. Dopplera (1. 6. 2015, 16:00 hodin).  

 
i) V úterý 2. června 2015 v 19:00 pořádá MFF UK koncert v refektáři. Kvůli časové kolizi 

z toho plynoucí se může děkan zúčastnit Zahradní slavnosti UK ve Valdštejnské zahradě 
jen zpočátku, a proto na ní bude vedení fakulty reprezentovat prod. J. Trlifaj.  

 
j) Den světla se koná dne 5. 6. 2015 od 13:30 v ÚFE AV ČR. Zúčastní se ho prod. V. 

Baumruk, i jako zástupce děkana.  
 
k) Děkovný dopis od ředitele Gymnázia v Žamberku studentům z KCHFO a FÚUK a celé 

studentské skupině SPIE za přípravu a realizaci fyzikálních pokusů pro studenty nižších 
i vyšších ročníků tohoto gymnázia děkan předá prod. V. Baumrukovi. 

 
l) Tajemník fakulty připraví návrh krizového plánu MFF UK, a to v návaznosti na Plán 

krizové připravenosti Univerzity Karlovy v Praze schválený RKR dne 25. 5. 2015.  
 

m) Prod. L. Skrbek se jako představitel vedení fakulty zúčastnil z děkanova pověření 
kontroly, kterou dne 26. 5. 2015 provedli na KFNT pracovníci Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost. Žádná závažná pochybení zjištěna nebyla, výsledek kontrolní akce 
bude obsahem protokolu, který SÚJB zašle děkanovi fakulty. 

 
 
Zasedání skončilo v 15:09 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 


