
Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 9. září 2015 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj, F. Chmelík; 
na část jednání C. Matyska 
V. Baumruk, L. Skrbek 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Univerzitní post-docs: byla vyhlášena dvě témata (Material Research and Quantum 

Biology - garant T. Mančal, Randon graphs and hypergraphs, extremal combinatorics, 
inequalities for sums of random variables, concentration of measure - garant M. Loebl), 
na každé téma vybrán jeden uchazeč, na RUK odeslány v předepsaném termínu dva 
návrhy (Rajabi Sayeh, Šileikis Matas).  

 
b) Místa fakultních post-docs: na všechna fyzikální témata se přihlásilo dohromady 

37 uchazečů, zatím probíhá jednání s vybranou uchazečkou na téma doc. Langa, do 
užšího výběru na Centrum Alberta Einsteina se dostalo 5 uchazečů, výběr pokračuje.    

 
c) Výzvy k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo 

průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018 se z MFF UK zúčastní prof. J. Sgall, 
prof. J. Hajič (dva projekty), dr. P. Surynek. Izraelské spolunavrhovatelské instituce by 
bylo možné uvést do aktualizovaného přehledu spolupráce s izraelskými institucemi (prof. 
Hajič - Bar-Ilan University, Haifa University, prof. Sgall - Tel Aviv University, dr. Surynek - 
Ben-Gurion University, Negev) vyžádaného prod. J. Konvalinkou. Zájem projevil i dr. I. 
Procházka, návrh projektu dosud nedoručil. 

 
d) Akreditace oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem: prod. J. Trlifaj 

sdělil, že - podle zatím neoficiálních informací – byly fakultě obory schváleny, s výjimkou 
oborů didaktických. Bude předmětem dalšího řízení, jakmile MFF UK obdrží oficiální 
rozhodnutí Akreditační komise.  

 
e) Výsledky soutěže MŠMT VES15 (COST, INGO, EUPRO, EUREKA, KONTAKT): do 

soutěží podáno z MFF UK celkem 18 návrhů; 7 bylo podpořeno, ve dvou případech 
z nich byly zkráceny rozpočty, z toho u projektu INGO prof. R. Leitnera významně: místo 
požadovaných 19 300 tis. Kč činí přiznaná podpora MŠMT 5 698 tis. Kč. Dne 4. září 2015 
byl odeslán z RUK dopis s žádostí o zpřístupnění posudků, opatřenou vyjádřením z MFF 
UK. 

 
f) Nominace do panelů EP a OVHP RVVI: kolegium rektora UK schválilo návrh fakult 

v předloženém znění, navrženým odborníkům byl zaslán dopis s žádostí, aby vyplnili 
elektronický formulář RVVI. Termín: 13. 9. 2015. 

 
g) Systém Habilion: děkan obdržel podnět od prof. Pavla Lipavského, aby systém byl 

zrušen. Prod. J. Trlifaj získal vyjádření od pracovníka ÚVT UK dr. Maňáska. Vzhledem 
k tomu, že v současné době je v systému rozpracováno 18 řízení z MFF UK, přiklonilo se 
kolegium k tomu Habilion nerušit. Děkan požádal prod. J. Trlifaje o seznam 
rozpracovaných řízení.  

 
h) Vyhlášení podzimního kola pro podávání návrhů do Fondu mobility UK – termíny: na 

OVZS MFF UK do 9. 10. 2015, na RUK do 16. 10. 2015.  
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i) V souvislosti s vyhlášením 13. kola soutěže GA UK byly fakulty požádány o potvrzení 
výše doplňkových nákladů. MFF UK potvrdila výši 15 %, jako dosud (maximum, které GA 
UK dovoluje).  

 
j) Z 12 kandidátů navržených na ocenění Česká hlava navrhla Rada vlády překladatele 

prof. M. Hilského. 
 

k) Věcný návrh zákona o podpoře výzkumu: běží proces jeho přípravy. 
 

l) Informace: pror. J. Konvalinka by na MFF UK rád představil připravovaný pilotní projekt 
interního hodnocení vědy na UK. Pozvání na zasedání VR dne 7. 10. nemůže kvůli své 
zahraniční cestě využít, proto mu prod. J. Trlifaj nabídne jako další termín schůzi VR dne 
4. listopadu 2015. Členové kolegia děkana budou též pozváni.  
Prod. J. Trlifaj poslal sekčním proděkanům ke kontrole seznamy pracovníků a 
doktorandů, které si kvůli hodnocení vědy na UK vyžádal pror. J. Konvalinka.  

 
m) Nadační fond Neuron: do soutěže Expedice Neuron se mohou přihlásit jednotlivci i týmy s 

návrhem výzkumné expedice a získat čtvrt milionu korun na uskutečnění akce. Šanci na 
úspěch mají projekty s jasným vědeckým cílem a přínosem, přičemž není žádné omezení 
na obor, kterého se bude expedice týkat. Přihlásit se je možné do 30. září 2015 na 
www.expediceneuron.cz .  

 
n) Na program VR UK dne 24. 9. 2015, 14:30 hodin, je zařazen návrh na jmenování doc. 

Miloše Janečka profesorem. Děkana zastoupí prod. V. Baumruk 
 

o) Rektor UK jmenoval prof. RNDr. Jiřího Anděla, DrSc., emeritním profesorem Univerzity 
Karlovy. Dekret předá děkan dne 7. 10. 2015, po Jarníkovské přednášce.   

 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Albeř 

• Termín úvodního kursu v roce 2016 – kolize s Právnickou fakultou. Děkan bude 
jednat s děkanem PF UK prof. J. Kuklíkem 10. 9. 2015. Současně při vhodné 
příležitosti upozorní vedení UK na to, že postup Správy budov a zařízení UK při 
zavedení nového způsobu rezervace univerzitních sportovních středisek nepatřil 
k právě šťastným (informace v kolonce „Nabídka rekreací“, navíc bez předchozího 
upozornění, s platností od 1. 9.). 

• Výsledky albeřských testů - informace prod. M. Rokyty. Rychlý jednostránkový 
přehled kolegiu poslal prod. M. Rokyta e-mailem, na KD promítl grafy, současně 
připravuje podrobnější písemnou zprávu.  

 
b) Pracovní stáž v Irské republice - nabídka Bc. Michaely Kopanicové, MBA: děkan 

doporučil předat dr. K. Houžvičkové Śolcové, k případnému využití podle její úvahy.  
 

Prod. P. Kolman 
c) Návrh struktury anglických stránek o studiu na MFF UK (Academic Matters): základní 

nástin poslal prod. P. Kolman kolegiu e-mailem, s žádostí o komentáře. Stránky 
o českém studiu v anglickém jazyce budou zrušeny. Kolegium souhlasilo. Děkan 
považuje za správnou tu zásadu, že stránky o studiu v češtině budou na webu česky a 
stránky o studiu v angličtině budou na webu anglicky. Změny/úpravy provede podle 
pokynu prod. P. Kolmana odd. PSíK.  

 
d) Poplatky za mimořádné studium v AJ: prod. P. Kolman navrhne novelu Směrnice děkana 

č. 3/2012. 
 

e) Návrh na zrušení dvou výnosů - kolegium schválilo, aby byla zrušena Směrnice děkana 
č. 3/2003, elektronický zápis, protože její obsah je v jiném předpisu.  Dále schválilo 

http://www.expediceneuron.cz/
http://www.expediceneuron.cz/
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zrušení Příkazu děkana č. 1/1995, režim přístupu studentů do počítačových laboratoří 
(s návrhem ex post souhlasili všichni vedoucí počítačových laboratoří). Novelizaci/zrušení 
Směrnice děkana č. 4/2005, o vydávání interních předpisů, posoudí právnička.   

 
f) Aktualizace doktorské karolinky: prod. P. Kolman požádal sekční proděkany o návrhy na 

úpravy dokumentu.   
 

g) Zkouška z angličtiny při přijímání do doktorského studia: kolegium diskutovalo o tom, zda 
zkoušku zrušit a požadovat od uchazečů jen doklad o stupni znalostí AJ. Bude 
předmětem schůzky, kterou svolá prod. F. Chmelík a které se zúčastní kromě děkana, 
studijních proděkanů a sekčních proděkanů také vedoucí Katedry jazykové přípravy. 
K diskusi stále zůstává i výuka AJ na MFF UK jako taková.  
Stalo se po KD: Schůzka se uskuteční 7. 10. 2015 v 8:00 hodin v pracovně děkana.  

 
h) Prod. M. Vlach: smlouva o spolupráci s CzechUniversities je připravena k podpisu 

děkana.   
 

i) Prod. P. Kolman řeší s pror. M. Králíčkovou otázku podpory univerzitních aplikací, 
konkrétně uchazeči o studium v anglicky přednášených programech zatím dostávají 
rozhodnutí o přijetí vyhotovené ručně.  

 
j) Prod. P. Kolman dal jako člen univerzitní komise pro hodnocení kvality studia (komisi 

zaměřené na internacionalizaci) své připomínky k navrženým kritériím.   
  

Děkan 
k) Studentská anketa: dne 5. 9. 2015 děkan jednal s prod. F. Chmelíkem, doc. H. 

Valentovou a dr. P. Zakouřilem. Dohodli se na další schůzce, a to počátkem zimního 
semestru, kde se mj. rozhodne o způsobu provedení studentské ankety v akad. roce 
2015/2016.  
Stalo se po KD: Schůzka je svolaná na 6. 10. 2015.  

 
l) Nabídka stáže zaměřené na problematiku EU: cestou sekretariátu rektora UK obdržel 

děkan informaci, že na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí 
(o ministerstvu/zaměstnání, stáže) bude zveřejněna nabídka stáže na odboru pro 
všeobecné záležitosti EU v době od 1. 11. 2015. Nabídka je určena pro studenty 
vysokých škol bakalářského a magisterského studia se zaměřením na problematiku EU. 

Jak upozornila Jitka Větrovcová z MZV (tel.: 224 182 785), dříve se studenti vysoké školy 

hlásili přímo, podle nové směrnice je nyní třeba reagovat na zveřejněné nabídky. 
Studentů MFF UK se asi příliš netýká.  

 
m) Ředitelka Ústřední knihovny UK se prostřednictvím dr. C. Broma obrátila na MFF UK 

s žádostí o vytvoření SW pro repozitář a knihovní katalog. Podle názoru prod. M. Vlacha 
je toto úkol hodný Ústavu výpočetní techniky UK, nicméně pokud by ÚK zformulovala 
zadání, lze jej umístit na fakultní Facebook, zda by se nenašel ochotný programátor.  

 
n) Juniorská univerzita: byly zprovozněné webové stránky, viz: 

http://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-1.html 
Z fakulty participuje svou přednáškou z meteorologie Mgr. M. Žák, Ph.D. 

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) V červnu 2015 došlo v karlínské budově MFF UK k odcizení dvou jízdních kol 

zaměstnanců fakulty. Kola byla umístěna ve dvoře budovy na místě k tomu vymezeném 
a uzamčena. Fakulta je pro tyto případy pojištěna, a proto oba zaměstnanci obdrželi od 
pojišťovny pojistné plnění. 

 

http://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-1.html
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b) Vodafone Czech Republic, a.s., se stal vítězem výběrového řízení na dodavatele služeb 
mobilního operátora pro UK. Fakulty budou postupně dostávat potřebné dokumenty 
(ceníky, formuláře atd.) a rovněž proběhnou individuální jednání fakult s přiděleným 
manažerem společnosti Vodafone. 

 
c) RUK jako každoročně organizoval prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy 

Kladno výběr dodavatele elektrické energie a plynu pro rok 2016.  Z vysoutěžených cen 
se usuzuje na úsporu ve výši zhruba 10 mil. Kč v rámci celé UK.  

 
d) Pronájmy 

• Astronomický ústav UK pořádá mezinárodní konferenci The B(e) phenomenon ve 
dnech 27. 6. až 1. 7. 2016 a žádá o poskytnutí místností S9 a S10 v malostranské 
budově. Kolegium schválilo pronájem se slevou na nájemném ve výši 50 %. 

• ÚFAL pořádal ve dnech 2. 9. až 4. 9. 2015 konferenci SIGDIAL 2015, žádost byla 
již dříve schválena; pořadatel dodatečně žádá o slevu na nájemném. Kolegium 
schválilo slevu ve výši 50 %. 

 
e) Od 1. 1. 2016 by mohl - podle nově navržených pravidel UK - děkan fakulty podepisovat 

darovací smlouvy na částky do 300 tis. Kč (dosud to bylo jen do 100 tis. Kč).  
 

f) Webmailer, Verso: na žádost děkana bude začátek schůzky s ředitelem firmy BBM dne 
15. 9. 2015 posunut na 9:30.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Doc. C. Matyska 
a) RUK žádá dostat do 11. 9. 2015 stručnou zprávu o fakultních projektech VaVpI. Vyřídí 

tajemník fakulty a prod. L. Skrbek.   
 

b) OP VVV: RUK připravuje seminář k SPR, předběžně na druhou polovinu září.  
 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Podnět prof. P. Jungwirtha (zvýšení role VR MFF UK při výběrovém řízení na místa 
odborných asistentů): schůzka děkana, prod. J. Trlifaje a sekčních proděkanů s prof. P. 
Jungwirthem je dohodnutá na 5. 10. 2015.  

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava   

i) Podklady pro vyhlášení výběrového řízení na projekt budou do 11. 9. 2015 
předloženy Ministerstvu financí ČR. KD vzalo na vědomí další postup, jak jej 
nastínil prod. M. Vlach.   

ii) Automat na mince: KD nemělo námitky proti umístění malého závěsného automatu 
v blízkosti rotundy, vhodné místo pro něj najdou proděkani M. Vlach a O. Čepek.   

iii) Proběhl Den památek v Praze 1, MFF UK vyhověla přání Městské části a umožnila 
zájemcům nahlédnout do místa rotundy. Na základě smlouvy věnovala MČ 
Praha 1 dar ve výši 10 tis. Kč na projektovou spoluúčast fakulty.  

 
b) Infotabule: 9. 9. 2015 přijedou pracovníci ostravské firmy instalovat tabuli do budovy 

děkanátu, do pilotního provozu; současně s nimi prod. M. Vlach projedná konečné znění 
smlouvy o instalaci tabule v budově Ke Karlovu 5. Multifunkční redakční systém je zatím 
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odsunut do roku 2016 (z finančních důvodů – možná se jej podaří zahrnout do 
rozvojového projektu).  
 

c) MatfyzPress – pokračovala diskuse o případné nové, třetí, ediční řadě, dále o vydávání 
e-titulů (texty přednášek), o vydávání překladů. Prod. M. Vlach připraví na příští schůzi 
kolegia návrh, jak postupovat dál.  
 

d) DOD:  
i) Letošní hlavní přednáška trochu vybočí z tradiční podoby – bude ji prezentovat 

několik přednášejících. Téma spadá do informatických disciplín.  
ii) Kolegium nemělo námitky proti tomu, aby nakladatelství Prométheus nabízelo 

během DOD svou knižní produkci, prod. M. Vlach nabídne „nájem“ ve výši 4000,- 
Kč. Jednáním byla pověřena vedoucí OVVP. 

 
e) Spolupráce s ČSOB nese známky povzbudivého vývoje.   

 
f) Děkanský sportovní den 2015: KD schválilo rámec organizačního a finančního zajištění 

(nově zařazená disciplína: tenisová čtyřhra; pronájem haly zaplatí KTV, propagační 
předměty a malé občerstvení půjdou na vrub fondu proděkana pro PRopagaci a OMK, 
ceny pro vítěze na vrub střediska 901).  

 
g) Aktuální dění na fakultě se OMK snaží průběžně odrážet v novinkách na webu. 

 
h) Albeřské soustředění studentů nově nastupujícího prvního ročníku: prod. M. Vlach 

informoval, že letos byla prvně zařazena do dotazníku pro studenty otázka, jakou cestou 
k nim dospěly informace o MFF UK (formou tištěných materiálů rozesílaných poštou, 
formou informací na webu, jiným způsobem). Odpovědi zpracovává OVVP. Propagační 
předměty prodávané přímo na Albeři po besedě s proděkanem pro PRopagaci měly 
úspěch.   

 
i) Efektivita akcí zajišťovaných OVVP v porovnání s vynaloženými finančními náklady (např. 

jen cena poštovného na tzv. hromadnou korespondenci rozesílanou na základní a střední 
školy letos překročila sumu 100 tis. Kč): nedaří se vyhodnotit. Kolegium děkana navrhlo 
provést na OVVP interní audit. Zajistí tajemník fakulty; prod. M. Vlach vzal na vědomí.  

 
j) Juniorská univerzita: prod. M. Vlach informoval o postupu UK.   

 
k) Česká varianta Science on Stage: mohla by se konat na MFF UK dne 27. 10. 2015, KDF 

by zajistila pozvání finalisty loňské soutěže. Finanční náklady pro MFF UK nulové, záleží 
ale na tom, zda bude koncem října ukončena rekonstrukce posluchárny T1.  

 
l) OMK vyhoví požadavku Katedry tělesné výchovy MFF UK a nechá pro ni navrhnout logo.  

 
m) Přednáška/vystoupení Magická fyzika prof. P. Chvosty v poděbradské škole se setkala 

s kladným ohlasem – přišel děkovný dopis.  
 

n) Fakultní školy: vytipovaným školám byly rozeslány dopisy.   
 

o) Do ediční komise je jako reprezentant studentů navržen Mgr. Tomáš Masařík.   
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Návrhy změn univerzitních předpisů: připomínky lze poslat Legislativní komisi AS UK do 
9. 10. 2015, 12:00 hodin. KD projedná na schůzi 30. 9. 2015. Dokumenty jsou na webu: 
http://www.cuni.cz/UK-2132.html 

 

http://www.cuni.cz/UK-2132.html
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b) Slavnostní setkání pořádané u příležitosti konference Jan Hus a Pražská univerzita se 
uskuteční ve čtvrtek 17. září od 16.00 hodin ve Velké aule Karolina. Děkana na něm 
zastoupí prod. P. Kolman.   

 
c) Říjnové zasedání AS MFF UK – záležitosti, které předloží děkan:  

i) návrh na zrušení vnitřního předpisu Řád CŽV MFF UK (připraví prod. P. Kolman), 
ii) návrh novely směrnice o poplatcích (připraví prod. P. Kolman), 
iii) žádost o delegování zástupců senátu do konkursních komisí. 

 
d) Pozvánky 

i) Slavnostní otevření první budovy kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové dne 
6. října 2015 v 11:00 hodin: děkan se omluví.   

ii) Slavnostní předání diplomů vědeckého titulu doktor věd doc. Jiřímu Spurnému a 
doc. Stanislavu Henclovi dne 14. října 2015 od 15:00 hod. ve dvoraně Knihovny 
AV ČR: vedení fakulty budou reprezentovat proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj.   

iii) Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora informatiky Thomasi A. 
Henzingerovi dne 14. 10. 2015 v 10:00 hodin v Brně na MU: děkana zastoupí prod. 
O. Čepek.   

 
e) Smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi 

MFF UK a ÚTIA AV ČR: děkan se naposledy pokusí o smírné řešení a nabídne řediteli 
ÚTIA uzavřít jako kompromis další, třetí, dodatek ke stávající smlouvě. Dodatek by 
kodifikoval složení OR a RDSO, dále povinnost studentů uvádět na své publikace vzniklé 
s podporou školicího pracoviště jako afiliaci též toto školicí pracoviště; uvádění názvu 
školicího pracoviště na diplom se ani na opakovaný děkanův pokus nepodařilo na RUK 
prosadit, tedy ve smlouvě nebude. Pokud i tento návrh selže, bude smlouva ze strany 
MFF UK vypovězena. Text dodatku připraví prod. P. Kolman.  

 
 
Zasedání skončilo v 14:37 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 


