
Zápis z 21. schůze kolegia děkana konané dne 10. června 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 (přišel později); C. Matyska j. h. 
 

 
 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 27. 5. 2015. 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Prod. L. Skrbek, tajemník fakulty a doc. C. Matyska dosti podrobně referovali o věcech 

souvisejících s projekty VaVpI, OP VVV i stavebních pracích v budovách MFF UK.  
 
Prod. M. Vlach 
b) Rotunda sv. Václava 

i) Na Profilu zadavatele zveřejněno JŘBÚ na archeologické práce. Termín jednání 
komise se uskuteční 16. 6. v 15 hodin. Zadání zakázky je na webu, viz:  
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-
matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/zachrana-rotundy-sv-vaclava-archeologicke-
prace_9348/ 

ii) Automat na pamětní mince k rotundě sv. Václava (námět z ministerstva financí): 
obtížně realizovatelné.  

 
c) Infotabule – první etapa (programování: smlouva a licence budou v dohledné době 

připraveny k podpisu. 
 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Vnitřní předpis týkající se studijních poplatků: připomínky členů KD sbíral F. Chmelík, aby 

navrhl stanovisko jak pro vedení fakulty, tak pro Studijní komisi AS MFF UK. Termín pro 
odeslání stanoviska Akademickému senátu UK byl stanoven na 12. 6. 2015. Prod. F. 
Chmelík na schůzi připomněl genezi celé záležitosti, která vyústila ve vydání opatření 
rektora UK a k navržené novele přílohy č. 6 Statutu UK. V pátek 5. 6. 2015 jednal prod. F. 
Chmelík o novele se zástupcem Studijní komise AS MFF UK kol. Milanem Pšeničkou. 
Shodli se v názoru, že jde o krok správným směrem a že k návrhu novely není třeba 
formulovat žádné připomínky. Prod. F. Chmelík bude informovat studenty fakulty 
zvláštním dopisem.   
 

b) Albeř: písemné instrukce poslalo STUD, informace o účasti členů vedení si vyžádal prof. 
L. Pick, pro účely ubytování je sbírá také T. Pávková.  

 
c) KREDO: výsledný dokument – doplňkový úkol č. 9 Strategie internacionalizace poslal 

prod. F. Chmelík kolegiu e-mailem, je na webu:  
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000689.html 

 
d) Interní termín pro podávání návrhů na Cenu rektora UK a na Mimořádnou cenu rektora 

UK byl stanoven na 15. 10. 2015. Příspěvek je na webu od 28. 5. 2015, viz: 
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000689.html 
 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/zachrana-rotundy-sv-vaclava-archeologicke-prace_9348/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/zachrana-rotundy-sv-vaclava-archeologicke-prace_9348/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/zachrana-rotundy-sv-vaclava-archeologicke-prace_9348/
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000689.html
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000689.html
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Prod. P. Kolman 
e) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 – návrh rozeslal prod. P. 

Kolman e-mailem, na schůzi jej komentoval.  Podmínky pro přijímání do magisterských 
studijních programů KD schválilo, v případě studia bakalářského ještě trvá diskuse 
o případném znovuzavedení přijímací zkoušky i pro uchazeče o bakalářské studium 
v programu Fyzika.  
Stalo se po KD: Přijímací zkouška do bakalářského studia bude fakultnímu senátu 
navržena jako společná pro všechny 3 studijní programy, tedy i pro uchazeče 
o bakalářské studium fyziky. 
 

f) Prod. P. Kolman zahájí jednání s pror. J. Roytem, aby na dodatku k diplomu absolventů 
doktorského studia bylo uvedeno školicí pracoviště doktoranda. Uvedení školicího 
pracoviště na dodatku k diplomu je podmínka, kterou si vymínili ředitelé některých ústavů 
AV ČR pro uzavření smlouvy o společném zajišťování doktorského studia.  

 
g) Obor Matematické metody informační bezpečnosti: změnu názvu oboru plus žádost 

o prodloužení akreditace na dostudování musí projednat AS MFF UK a schválit VR MFF 
UK. Prod. P. Kolman připraví podklady, děkan věc předloží senátu na jeho schůzi 24. 6. 
2015. Vědecká rada zasedala 3. 6. 2015 a příští schůzi má plánovanou na říjen 2015, 
proto ji děkan požádá o vyjádření se formou per rollam.  

 
h) Nabídka Adama Reffese učit angličtinu (e-mail rozeslaný prod. P. Kolmanem) je vhodná 

pro vedoucí KJP. Prod. P. Kolman vedle toho může pisateli sdělit, že MFF UK pravidelně 
vypisuje výběrové řízení.   

 
i) Převedení studentů doktorského studia oborů 4M5 a 4M7 (kterým končí k 31. 12. 2015 

akreditace) pod RDSO 4M9 – podrobnosti projedná prod. M. Rokyta s prod. F. 
Chmelíkem. 

 
Děkan 
j) Podpora z Fondu Karla Urbánka: děkan obdržel celkem 4 žádosti a požádal o jejich 

posouzení neformální komisi ve složení: sekční proděkani, proděkan pro studijní 
záležitosti doc. F. Chmelík a RNDr. K. Rohlena, CSc. Očekává dostat pořadí žadatelů, 
a to do 26. 6. 2015. 

 
k) Konference a soutěž pro studenty se zájmem o kosmonautiku (organizuje Česká 

kosmická kancelář), viz: 
http://www.czechspace.cz/csc2015 

 
l) Prod. F. Chmelík sdělil, že Radu pro studentské fakultní granty svolal na 17. 6. 2015, její 

doporučení dostane kolegium na schůzi 22. 6. 2015. 
 

m) KD vzalo na vědomí informaci o obhajobě doktorské disertace v oboru M, z jejíhož zápisu 
vysvítá nepříliš vysoká kvalita práce. Věc komentovali proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj, 
děkan očekává, že VR MFF UK si patrně pozve k bližšímu výkladu předsedu komise pro 
obhajobu a předsedu příslušné RDSO.   

 
n) Studentská anketa: na dotaz děkana sdělil prod. F. Chmelík, že věc běží a že počátkem 

příštího týdne by měly být hotové výsledky.   
 

o) Prod. M. Rokyta konstatoval, že sekci M dosud nebyly převedeny finance ze školného 
zahraničních studentů. Prověří děkan.  

 
p) Prod. P. Kolman informoval o počtu přihlášek ke studiu v AJ (75). Výrazně převažují 

zájemci o studium informatiky. Přesné rozdělení podle programu studia a státu, odkud se 
studenti hlásí, poskytne prod. P. Kolman děkanovi. Děkana zajímá také zjištění, odkud se 
uchazeči o studium na MFF UK dověděli.   

 

http://www.czechspace.cz/csc2015
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Kolegium děkana schválilo žádost RUK o výměnu prostředků institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj za prostředky na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou a inovační činnost, a to ve výši 10 mil. Kč. 

 
b) Pro budoucí potřebu v oblasti projektů VVV požaduje MŠMT a RUK údaje o objektech a 

prostorách MFF UK, v nichž současně probíhá výuka akreditovaných studijních programů 
a s nimi spojené výzkumné a vývojové činnosti.  Splnění úkolu zajistí doc. Matyska a 
tajemník. 

 
c) Na minulé schůzi kolegia děkana byly schváleny Zásady č. 1/2015 pro tvorbu a čerpání 

dílčích fondů UK. S návrhem vyjádřilo souhlas i vedení odborové organizace MFF UK, 
dokument tedy může být vydán. 
Stalo se po KD: Zásady jsou na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/zasady01.htm 
 

d) Webmailer: děkan shrnul informace, které má v současnosti k dispozici. Po diskusi 
v kolegiu dohodne další postup s tajemníkem fakulty. Jde o cenu přijatelnou pro MFF UK 
(nižší než 0,5 mil. Kč), podpis smlouvy k 1. 7. 2015 a instalaci softwaru tak, aby fungoval 
od října 2015. 

 
 

 
4. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY  
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výzva k podávání návrhů na témata pro univerzitní post-docs. Informace byla rozeslána 

sekčním proděkanům. V případě zájmu je třeba zaslat na OVZS nejpozději do 3. 7. 2015 
témata vědeckých projektů a jména jejich garantů ke zveřejnění. Termín pro předložení 
přihlášek sekčním proděkanům k posouzení: 14. 8. 2015. Do 1. 9. 2015 je třeba předat 
kompletní přihlášku (Application for post-doc grant, Letter of Reference, CV, seznam 
publikací, kopie diplomu) vybraných uchazečů na OVZS k předání na RUK. 

 
b) Termín pro podávání přihlášek na místa fakultních post-docs vyprší 23. 6. 2015, poté 

budou návrhy předány k posouzení sekčním proděkanům. 
 

c) Stipendium Václava Havla (SVH): na poradě proděkanů pro zahraniční styky zazněla 
prosba o podání informací o studentech z Ukrajiny připravujících se ke studiu na UK 
s podporou SVH. Ze tří stipendistů připravujících se ke studiu na MFF:  
Hudanets Vitalii, narozen 9. 12. 1992, Fyzika, podal 2 přihlášky na 2 obory v rámci Bc 
studia Informatiky; 
Tretiakov Dmitry, narozen 2. 5. 1994, Informatika, podal 1 přihlášku na Bc studia 
Informatiky; 
Ostafichuk Yurii, narozen 28. 4. 1993, Fyzika, přihlášku na MFF podle sdělení studijního 
oddělení nepodal). Informace byla předána na RUK. Až budou známy výsledky 
přijímacího řízení, sdělí je STUD cestou OVZS na RUK.  
 

d) Na poradě proděkanů pro zahraniční styky byla představena aplikace pro přihlašování 
studentů k výběrovým řízením na studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod 
(nejedná se o Erasmus). Smlouva o spolupráci mezi UK v Praze a univerzitou v Eugene 
(Oregon, USA) už dospěla k pror. J. Škrhovi na RUK.  
 

e) Návrh na doplnění oborové rady GA UK, skupiny matematika, o doc. RNDr. Miroslava 
Zeleného, Ph.D., (KMA) byl po kladném projednání ve VR MFF odeslán na RUK. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/zasady01.htm
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f) Slavnostního setkání v Malé aule Karolina dne 22. června 2015 k 35. výročí podpisu 
dohody mezi UK a Univerzitou Hamburg se zúčastní prod. J. Trlifaj a za dlouholeté 
účastníky spolupráce přednese krátký příspěvek prof. E. Hajičová. 

 
g) Do vyhlášeného programu MŠMT Národní program udržitelnosti I (NPU I) spadá projekt 

OPPK  Struktura & Dynamika Moderních Materiálů (doc. J. Lang). Podávání návrhů bude 
zřejmě koordinovat CPPT RUK.  
 

h) Podle informace z RUK byly 9. 6. 2015 vypraveny z RUK na MŠMT žádost MFF UK 
a doprovodné dokumenty k akreditaci habilitačních oborů a oborů řízení ke jmenování 
profesorem.  

 
i) Porada proděkanů pro vědu a zahraniční styky: prof. Z. Strakoš hovořil o podpoře ERC 

(za MFF UK budou kontaktními osobami prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS). PRVOUK a 
UNCE – poběží ještě v roce 2016 a pak budou vyhodnoceny. Pror. J. Konvalinka stále 
usiluje o prosazení projektů START. 

 
j) Informace Mgr. A. Jiroudkové, referentky Evropského centra a mezinárodní spolupráce: 

v Bruselu se nepodařilo vyjednat výjimku ohledně uznávání osobních příplatků 
nepohyblivé části mzdy (nebudou uznatelným nákladem), problém se ale naštěstí netýká 
grantů ERC a Marie Sklodowska-Curie. MFF UK očekává instrukce pro fakulty v této věci 
ze strany RUK.  

 
k) Pilotní hodnocení vědy na MFF UK – požadavek pror. J. Konvalinky na stanovení 

vědeckých oborů, které budou hodnoceny: prod. J. Trlifaj poslal kolegiu návrh, který po 
úpravách ve smyslu připomínek členů KD odeslal na RUK. Schůzka s pror. J. 
Konvalinkou nad detaily se uskuteční ve druhé polovině června, tedy lze poslat ještě 
pokročilejší verzi. Pilotního hodnocení se na UK zúčastní MFF UK a FSV UK. Do konce 
června 2015 bude stanoven základní systém hodnocení, poté sestaveny panely. Panely 
se soustředí na hodnocení excelence, prod. J. Konvalinka má příslib spolupráce odborně 
silných potenciálních členů. Hodnocení proběhne v říjnu a v listopadu, na prosinec je 
naplánované závěrečné vyhodnocení. Kromě rozdělení oborů bude třeba provést ještě 
rozdělení pracovníků do těchto oborů; bude úkolem sekčních proděkanů. Prod. V. 
Baumruk uvedl, že ve fyzikální sekci jsou pro hodnocení prvořadé publikační výstupy.  

 
l) Podle sdělení Mgr. P. Nohela připravuje UK jeden tzv. měkký projekt OP VVV, zatím je 

poněkud nesourodý, koordinátoři se sejdou ve druhé polovině července.  
 

Děkan 
m) Výsledek hodnocení dílčího námětu do projektu GAMA TA ČR v rámci druhého kola 

interního výběrového řízení – rektor UK děkanovi sdělil, že na základě doporučení Rady 
pro komercializaci UK rozhodl nepodpořit projekt Komercializace výsledků projektu 
Czechoslovakia 38-89 (předkladatel Mgr. Jakub Gemrot). 

 
n) Katalog inovačních příležitostí (e-mail od ředitele CPPT): komentovali prod. M. Vlach a 

prod. O. Čepek, člen hodnoticího panelu projektů GAMA. KD vzalo na vědomí.  
 
o) Majitel firmy Jablotron p. Dalibor Dědek navštívil MFF UK dne 2. 6. 2015. Přijal ho děkan 

fakulty, spolu s prod. V. Baumrukem a prof. J. Bičákem si prohlédli laboratoře KCHFO na 
Karlově a laboratoře KFPP v Troji. Firma Jablotron se angažuje v testování palivových 
článků patentovaných prof. V. Matolínem. Testovací laboratoř udělala na hosty velmi 
příznivý dojem.  

 
p) Podle informací prod. M. Vlacha vyvíjí české ministerstvo zahraničí aktivity směřující 

k uzavírání smluv o mezivládní spolupráci v oblasti studia a studijních stipendií. Děkan 
připomněl před časem ministerstvem zahraničí zamítnutou žádost MFF UK o podporu 
studia zahraničních studentů; žádost je třeba včas opakovat, v koordinaci s UK. Prod. J. 
Trlifaj by potřeboval mít v tomto ohledu více informací.  
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          Prod. M. Rokyta 

q) Jarníkovská přednáška (v pořadí 14.): po dohodě v matematické sekci ji přednese prof. 
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR. Přednáška se bude konat 
dne 7. října 2015 od 14:00 hodin, nese název Tekutiny v pohybu/Fluids in motion.  

 
r) Prod. M. Rokyta informoval o WDS-M (Week of Doctoral Students of the School of  

Mathematics), který proběhl dne 8. 6. 2015 v karlínské budově. Blíže na webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-wdsm/ 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Od 1. června 2015 vstoupily v platnost změny Přílohy č. 1 Statutu MFF UK - 
Organizačního řádu MFF UK. Úplné znění OŘ je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm 
i) Děkan pověřil PhDr. A. Křepinskou, CSc., na dobu od 1. června do 31. prosince 

2015 vedením Katedry jazykové přípravy. V podzimním termínu bude vypsán 
konkurs na místo vedoucí/ho.  

ii) Děkan jmenoval Ing. Danu Lankovou do funkce zástupkyně tajemníka fakulty. 
iii) Tajemník fakulty připraví návrh opatření děkana, zmíněného v čl. 8, body 2. a 3., 

Organizačního řádu. T: 16. 9. 2015. 
 

b) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst: děkan akceptoval doporučení 
příslušných komisí. V případě obsazení místa docenta na KMPS, kdy hlasování 
konkursní komise nepřineslo nadpoloviční většinu kladných hlasů pro jednoho uchazeče, 
bude děkan jednat s prod. M. Rokytou, vedoucím KPMS a s uchazečem 15. 6. 2015 
osobně.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Dne 10. 6. 2015 odpoledne se na RUK koná jednání s Ediční komisí AS UK, prod. M. 

Vlacha zastoupí vedoucí OMK Mgr. L. Veverka a vedoucí OVVP PhDr. A. Havlíčková. Na 
místo ředitele Ústavu výpočetní techniky UK nově nastoupil Ing. Jakub Papírník.  

 
b) MatfyzPress: stránky vydavatelství prošly drobnou inovací, otevřena slevová akce při 

nákupu nad 600 Kč a 1000 Kč, výdejní místa jsou na odděleních fakultní knihovny. Byly 
zahájeny práce na fakultním e-shopu.    

 
c) Výuková hra Československo 38-89: dne 4. 6. 2015 byl zahájen prodej, při té příležitosti 

se uskutečnila tisková konference, hra bude k dostání v prodejně nakladatelství 
Karolinum a v e-shopu Filozofické fakulty. Podle smlouvy náleží určité procento výnosu 
z prodeje Matematicko-fyzikální fakultě jako spoluautorovi hry. Děkan se dotázal kancléře 
UK na názor ohledně vykazování výnosu z transferu pro účely výpočtu ukazatele 
K a jeho dělení mezi podílníky. Dostal odpověď, že nově platí následující pravidlo:  
Pokud Ekonomický odbor RUK dostane včas od některé fakulty nebo další součásti 
informaci, aby pro účely výpočtu ukazatele K konkrétní část jejích vlastních příjmů 
započítal ve prospěch jiné součásti, zajistí to. Informace fakulty či součásti může mít 
i podobu dohody dvou fakult (dalších součástí), ale musí z ní být konkrétně zřejmé, kolik 
a ve prospěch koho se má v daném kritériu ukazatele K započíst.  
 
O hře Československo se lze dočíst zde:  
http://www.matfyz.cz/clanky/392-atentat-prichazi-do-skol. 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-wdsm/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm
http://www.matfyz.cz/clanky/392-atentat-prichazi-do-skol
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d) Pracovní skupina pro tzv. Fakultní školy: prod. M. Vlach navrhne děkanovi personální 
úpravy ve složení skupiny. Skupina vybrala prvních 15 škol, které budou fakultou 
osloveny nabídkou spolupráce.  

 
e) Alumni Matfyz: evidováno je prvních 40 přihlášek. Na setkání zaměstnanců dne 22. 6. 

2015 děkan řekne několik slov o existenci spolku, bude instalován informační plakát.   
Univerzitní spolek absolventů a fakultní spolek Alumni fungují odděleně, děkan probere 
s prod. M. Vlachem, jak případně vyhovět přání pror. L. Rovné na spolupráci.    

 
f) Grantová výzva PROGMA: Komise doporučila k financování 2 projekty, a to karetní hru a 

přípravu propagační publikace se zaměřením na programování.  
 

g) Propagační akce, soutěže 
i) Týden vědy 2015 pořádá Akademie věd ČR ve dnech 1. až 15. listopadu 2015. 

Pror. M. Kovář požádal o součinnost, neboť Univerzita Karlova je letos hlavním 
partnerem akce. Kontaktní osobou za MFF UK bude Bc. Kateřina Linhardtová. UK 
žádá interaktivní výstavu, MFF UK pravděpodobně poskytne „Luminiscenci“ prof. J. 
Valenty.  

ii) Den otevřených dveří 2015: hlavní přednášku zajistí informatická sekce.  
iii) Jednání na RUK: web univerzity + veletrhy Gaudeamus – Hrátky s technikou; MFF 

UK se přihlásila k účasti na doprovodných programech.   
iv) Soutěž Pralinka skončí, nahradí ji Česká lingvistická olympiáda, protože má větší 

potenciál.  
v) Náboj a Náboj Junior – k děkanovu podpisu je připravený nový organizační řád.  
vi) Muzejní noc se koná 13. 6. 2015, zajišťuje OMK. Příští rok by se mohla odehrávat 

na Karlově.  
Stalo se po KD – viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-noc/ 

vii) Robotický den (14. 6. 2015), zajišťuje OMK, zahájení se ujme prod. O. Čepek.  
Stalo se po KD – viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-den/ 

viii) Pohár vědy – Neuron 2015 (12. 6. 2015) – Nymburk, soutěž mladých debrujárů.  
ix) Pod patronací prod. V. Baumruka byla vyhlášena soutěž o studentský vědecký 

článek v oboru fyzika. Jedná se aktivitu studentské kapitoly SPIE/OSA. Více na: 
http://www.matfyz.cz/clanky/391-soutez-o-nejlepsi-vedecky-clanek 

x) Připravuje se Vědohraní, prod. M. Rokyta informoval, že letos se prvně zapojila 
také matematická sekce, a ocenil aktivitu Mgr. T. Bártlové.   
Stalo se po KD: Akce proběhla s velkým zdarem, bližší informace viz: 
http://kdf.mff.cuni.cz/vedohrani/ 

 
h) Rotunda sv. Václava - návštěva z norského velvyslanectví (velvyslankyně Siri Ellen 

Sletner plus dvoučlenný doprovod) je naplánována na 25. 6. 2015, 9:00 hodin. Děkan 
bude přítomen. Informace byly zveřejněny:  
http://projekt.nase-rotunda.cz/zpravy/ 

 
i) KREDO a tzv. vizitky: nakonec vzniklo na MFF UK pět vizitek, v AJ, z toho tři za sekci M, 

po jedné za F a I sekci.  
 

j) Časopis Vesmír otiskl článek dr. K. Trlifajové, věnovaný jejímu učiteli prof. P. Vopěnkovi.   
 

k) Stánek Matfyz – vymýšlí se koncept variabilního a přenosného stánku pro užití na 
propagačních akcích fakulty. Náklady odhadem činí 50 tis. Kč, prvně by se využil 
počátkem července na Festivalu Fantazie. Otázkou je uložení stánku, neboť na Karlově 
již nejsou volné kapacity na skladování. 

 
l) Na náklady OMK a KTV (dělí se napůl) vzniká propagační video (zhruba minutový spot) 

o tělesné výchově na MFF UK.  
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-noc/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-den/
http://www.matfyz.cz/clanky/391-soutez-o-nejlepsi-vedecky-clanek
http://kdf.mff.cuni.cz/vedohrani/
http://projekt.nase-rotunda.cz/zpravy/
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m) Dne 8. 6. 2015 proběhla schůzka prod. M. Vlacha s pracovníky OVVP, tématem bylo 
hodnocení efektivity propagačních akcí (korespondenční semináře apod.). 

 
n) Děkan podepsal s ředitelem ČSOB Partnerskou smlouvu a jednoroční darovací smlouvu, 

odehrálo se slavnostním způsobem dne 8. 6. 2015. Příprava smlouvy nebyla snadná a 
svými nároky zatím převýšila smluvený finanční zisk, nicméně jde o první krok na cestě 
spolupráce. Prod. M. Vlach by chtěl agendu smluvního výzkumu, vzhledem k množství 
svých dalších úkolů, předat. Prod. J. Trlifaj poukázal na to, že OVZS je už nyní 
personálně poddimenzované, ale přesto na děkanův pokyn věc projedná s vedoucí 
OVZS. Podle děkanova názoru patří tzv. partnerský program do náplně oddělení 
propagace, kdežto smluvní výzkum do OVZS.  
O podpisu smlouvy se lze dočíst zde:  
http://www.matfyz.cz/clanky/396-csob-rozsiruje-rady-partneru-mff-uk. 
 

o) Smluvní výzkum: jednání s firmou Home Credit není pro MFF UK momentálně aktuální.  
 

p) Web fakulty – stránky v angličtině: okamžitým konkrétním krokem je, že prod. P. Kolman, 
na základě přesných odkazů nalezených prod. M. Rokytou, bude reklamovat stav stránek 
o studiu, kdy anglická hesla vedou na stránky psané česky, a dohodne s odd. PSíK její 
správný obsah. Web fakulty – nový redakční systém, osoba webmastera, zodpovědnost 
za stránky: prod. M. Vlach připomněl, že MFF UK zatím na zakázku získala návrh 
struktury webu, nic dalšího. Děkan zastává názor, že web je jedním z prostředků vnější 
komunikace a prezentace fakulty, a proto za něj zodpovídá OMK; OMK má proto mít 
v tomto ohledu roli nadřazenou nad odd. PSíK.  Děkan je připravený osobně se zúčastnit 
jednání se všemi dotčenými pracovníky. Schůzku zorganizuje prod. M. Vlach.  
Stalo se po KD: Schůzka Pracovní skupiny pro web je svolaná na 20. 7. 2015, 13:00.   
 

q) Prod. P. Kolman informoval o schůzce se zástupci firmy IBM týkající se spolupráce ve 
studijních programech, a to na úrovni společných projektů. Dr. M. Děcký podá bližší 
informace prod. M. Vlachovi.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Dlouhodobý záměr UK na roky 2016-2020: děkan dostal verzi ze dne 29. 5. 2015, 
určenou pro Akademický senát Univerzity Karlovy, a poskytl ji celému KD. Poslední 
připomínky či pozměňovací návrhy lze podat Akademickému senátu UK do pátku 19. 6. 
2015. Děkan uvažuje navrhnout změnu v Cíli 1 oddílu Zabezpečení činností, a to 
následujícím způsobem: formulaci „Na Univerzitě Karlově se vhodně propojují a doplňují  
akademická samospráva a strategické řízení.“ nahradit větou „Na Univerzitě Karlově se 
v rámci akademické samosprávy vhodně uplatňuje strategické řízení.“ KD nemělo 
námitky. 
Co se týká zavedení elektronického hlasování, tato metoda stále na UK naráží na 
nesouhlas a nepochopení.  
Stalo se po KD: Děkan změnu formulace navrhl, spolu se zdůvodněním, že akademická 
samospráva je dějinným výdobytkem univerzity a základním prvkem její existence a 
fungování. Jako taková by neměla být stavěna na stejnou úroveň jako strategické řízení 
(což činí původní formulace), ale měla by mu být nadřazena. 

 
b) Setkání vedení UK s paní Liu Yandong, vicepremiérkou pro zdravotnictví, vědu, 

technologie a vzdělávání Čínské lidové republiky, se bude konat 16. 6. 2015 od 15:00 ve 
Vlasteneckém sále Karolina. Děkan nechává svou účast otevřenou, neboť téhož 
odpoledne zasedá VR ČVUT.  
Stalo se po KD:  S ohledem na těsné kvorum Vědecké rady ČVUT se děkan musel na 
UK omluvit.  

 

http://www.matfyz.cz/clanky/396-csob-rozsiruje-rady-partneru-mff-uk
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c) Koncert pod otevřeným nebem pořádaný dne 25. června 2015 u příležitosti Evropského 
dne hudby: v zastoupení děkana se zúčastní prod. O. Čepek.  

 
d) Slavnostní zasedání pořádané při příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa: 

čtvrtek 2. 7. 2015, 14:00 hodin, Velká aula Karolina: děkana zastoupí prod. P. Kolman. 
 

e) Setkání u kulatého stolu na téma Jan Hus, v úterý 23. 6. 2015 od 17:00 hodin ve 
Vlasteneckém sále Karolina: účast zváží prod. P. Kolman.   

 
f) Podvečerní setkání zaměstnanců a doktorandů MFF UK po širým nebem dne 22. června 

2015 od 16:00 do 20:30 hodin v areálu Troja: pozvánky rozeslal tajemník fakulty.  
 

g) Plán služeb členů vedení fakulty o prázdninách: definitivní rozpis bude schválen na příští 
schůzi.  

 
h) Na dotaz prod. F. Chmelíka děkan informoval, že většina smluv o společném zajištění 

doktorského studia mezi MFF UK a ústavy AV ČR je nově uzavřená, a proto lze odeslat 
rektorovi UK návrh na jmenování oborových rad.   

 
 

Zasedání skončilo ve 13:30 hodin. 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 


