
 Zápis ze 3. schůze kolegia děkana konané dne 30. 9. 2015 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta (do 13:09), M. Vlach, J. Trlifaj, 
L. Skrbek, F. Chmelík, C. Matyska j. h., P. Svoboda j. h. na bod 1. a)  
V. Baumruk (v zahraničí) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin. 
 
Mimořádně bylo pozměněno obvyklé pořadí projednávaných bodů.  
 
 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Institucionální program pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 – 2018, tematicky okruh I: 

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních 
programů na úrovni předmětů/kurzů: kolegium děkana schválilo návrh, ke kterému po 
důkladné úvaze a po jednání s předkladateli požadavků - neobešlo se bez restrikce 
finančních nároků, protože téměř trojnásobě překračovaly dané finanční možnosti - 
dospěla komise vedená prod. L. Skrbkem. Doporučeno je celkem 11 projektů. 

 
b) Projekty VaVpI: KD vzalo na vědomí podrobnou situační zprávu prod. L. Skrbka a její 

doplnění ze strany tajemníka fakulty. Souhlasilo s návrhy na řešení problémů, které 
realizaci projektů provázejí.   

 
c) Stavební práce v karlínské budově jsou dokončené k všeobecné spokojenosti. 

 
d) Prod. L. Skrbek upozornil na havarijní stav komínů karlínské budovy a výtahů v trojské 

budově.  
 

e) Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2016: KD vzalo na vědomí, že byl 
doručen dopis JM datovaný 10. 9. 2015, čj. UKRUK/9525/2015. Na MFF UK věc sleduje 
doc. P. Svoboda. 

 
         Doc. C. Matyska 

f)         OP VVV: KD vzalo na vědomí informace týkající se aktualizace harmonogramu výzev OP 
VVV (posun termínů, změny objemu finančních prostředků), informaci o nové anotaci do 
Strategického plánu rozvoje UK (SPR UK), o aktuálním stavu přípravy SPR UK, přípravy 
strategických projektů UK v rámci Prioritní osy 2, o stavu přípravy projektu „Univerzitní 
inovační síť“ a uvažovaných nových excelentních týmech na MFF UK (zatím se z MFF 
UK nikdo nepřihlásil). Návrhy nastíněné doc. C. Matyskou akceptovalo. Dále vzalo KD na 
vědomí poznatky z „dvojschůze“ na RUK (CPPT - vizitky, projekt Univerzitní inovační síť).  
 

g) Operační programy mimo VVV: Praha pól růstu a program Ministerstva průmyslu a 
obchodu Trio. 

 
h) Opatření rektora UK č. 33/2015, nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na UK 

v Praze, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-6867.html 

 
i) Katalog UK – tzv. vizitky fakult: kolegium diskutovalo o tom, k jakému cíli mají vizitky 

skutečně sloužit, jak byly koncipovány a zda je otevřena možnost upravit je. Tvorbu 
vizitek provázelo nedorozumění. Doplnění je možné, zajistí to ve spolupráci se sekčními 
proděkany prod. M. Vlach; vizitky má na starosti dr. K. Houžvičková Šolcová jako 
inovační skaut CPPT. 

http://www.cuni.cz/UK-6867.html
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Prod. M. Vlach 
j)        Záchrana rotundy sv. Václava: KD vzalo na vědomí zprávu o aktuálním stavu, projektový 

tým a prod. M. Vlach se připravují k jednání na Ministerstvu financí, kvůli formulaci 
zadávací dokumentace. MF má výhrady k navrženým kritériím. KD podpořilo názor prod. 
M. Vlacha, že je třeba trvat, jako na jednom ze tří fakultou navržených hledisek, na 
kritériu odbornosti dodavatele.  

 
 
2. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výsledky soutěže MŠMT VES15 (COST, INGO, EUPRO, EUREKA, KONTAKT). Všechny 

vyžádané posudky budou k dispozici během středy 30. 9. Aktuálně je k dispozici posudek 
na projekt CERN (program INGO, zkrácení podpory). 

 
b) Dne 23. 9. se v AV ČR konal Národní informační den o grantech ERC, z MFF UK se 

zúčastnili prod. Rokyta a vedoucí OVZS. Na adrese: 
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/narodni-
informacni-den-o-grantech-evropske-vyzkumne-rady-erc 
jsou dostupné prezentace obsahující užitečné informace pro potenciální žadatele o grant. 

 
c) GA UK: standardním způsobem bylo pracovištím a studentům oznámeno vyhlášení 

13. kola soutěže GA UK, součástí fakultního vyhlášení je rovněž rozšiřující informace a 
interní instrukce k předkládání návrhů projektů. Interní termíny: 12. 11. 2015 (nové 
projekty), 14. 1. 2016 (pokračující projekty), 31. 3. 2016 (závěrečné zprávy). 

 
d) Den UK v Bruselu: do Bruselu a do Lovaně pojednou jako reprezentanti MFF UK děkan a 

prod. J. Trlifaj. Impulz k akci vyšel od vedení UK, praktickou stránku cesty a pobytu si 
musejí zajistit fakulty samostatně. O přípravu podkladů vztahujících se ke spolupráci 
s Univerzitou v Lovani a dalšími bruselskými univerzitami se stará OVZS.  

 
e) Tzv. vlajkové lodi: prod. J. Trlifaj předal kolegiu poznatky, které získal dotazem na RUK 

stran osudu materiálů z MFF UK: texty jsou nyní na RUK editovány, konečná verze 
materiálů by měla být k dispozici pro prezentaci UK v Bruselu (viz předchozí bod zápisu). 

 
f) Dne 15. 10. 2015 se v Praze koná závěrečná konference na téma IPN metodika 

hodnocení vědy.  Za MFF UK se zúčastní prod. J. Trlifaj.  
 

g) Pilotní hodnocení vědy na UK: prod. O. Čepek zpracuje podklady od pracovišť 
informatické sekce do konce týdne a zašle je prod. J. Trlifajovi. Konečnou korekturu 
podkladů ze všech tří sekcí provedou prod. J. Trlifaj a dr. J. Kuča. Pror. J. Konvalinka 
projevil zájem navštívit VR MFF UK a seznámit ji se zmíněným pilotním projektem. Kvůli 
časovému zaneprázdnění (zahraniční cestě) nepřijal pozvání na zasedání VR 7. 10. 
2015, na pozvání na schůzi 4. 11. 2015 dosud neodpověděl.  

 
h) Žádost MFF UK o reakreditaci oborů habilitačního a profesorského jmenovacího řízení: 

výsledek je zatím znám pouze neoficiálně, čeká se na zápis z jednání Akreditační 
komise.  
Stalo se po KD:  
Podle dostupných informací bylo žádosti vyhověno, a to v plném rozsahu (na osm let) ve 
všech oborech s výjimkou habilitačního řízení v oboru historie a didaktika matematiky a 
informatiky. V tomto případě bylo projednávání žádosti přerušeno a MFF UK musí 
upřesnit seznam pracovníků, kteří daný obor zabezpečují, a aktualizovat seznam 
řešených výzkumných projektů. Viz str. 52-53 zápisu z jednání Akreditační komise: 
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/zapisy-ze-zasedani.html 

 
 

 

http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/narodni-informacni-den-o-grantech-evropske-vyzkumne-rady-erc
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/narodni-informacni-den-o-grantech-evropske-vyzkumne-rady-erc
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/zapisy-ze-zasedani.html
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i) Univerzitní dokument Bibliometrické hodnocení vědecké činnosti UK … : připomínky 
může děkan sdělit na schůzi RKR 5. 10. 2015. Využije této možnosti a podá připomínku 
k textu na str. 5 dokumentu. Píše se tam, že „Průměrná citovanost všech tří institucí však 
nedosahuje světového citačního průměru, a to ani v celku, ani v rámci jednotlivých 
vědních oblastí (výjimku z tohoto pravidla představuje oblast matematika a informatika na 
Univerzitě Karlově, tj. obory, pro něž není citovanost nejtypičtějším měřítkem)." Podle 
děkanova mínění je dovětek před koncem závorky zavádějící. Citovanost konkrétních 
prací patří mezi zásadní kritéria kvality i v matematice a informatice. Nepatří tam hlídání 
impakt faktoru časopisů, ve kterých se publikuje, a - především v informatice - ani lpěni 
na publikacích v časopisech s měřeným IF. V tom je ale zásadní rozdíl, a proto děkan 
navrhne text „… tj. obory, pro něž není citovanost nejtypičtějším měřítkem" vynechat. 
Stalo se po KD: Protože uvedený bod byl z jednání RKR odsunut (kvůli nedostatku času), 
poslal děkan svou připomínku pror. J. Konvalinkovi e-mailem. 

 
j) Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici vydanou v roce 2014: sekční proděkani žádný 

návrh nepodali. Prod. O. Čepek navrhl, aby příště dostali sekční proděkani předem 
soupis knih, které byly vydány a přicházejí v úvahu, aby si v záplavě ostatních úkolů 
nemuseli opatřovat ještě tyto údaje.   

 
k) Cena ministryně ŠMT za vědu: z MFF UK nakonec nebyl připraven žádný návrh. 

 
l) Slavnostní zasedání v Karolinu, na němž bude udělen čestný doktorát UK prof. Ivanu 

Damjanovi a prof. Aharonu Orenovi, se koná dne 14. října 2015 od 14:00 hodin ve Velké 
aule Karolina. Děkana zastoupí prod. L. Skrbek.   

 
m) Prod. M. Vlach informoval, že spolupráce s firmou Preciosa pokračuje, připravuje se 

pokračování studentských grantů, v rámci smluvního výzkumu. Agenda smluvního 
výzkumu se rozvíjí, a tím je čím dál náročnější na pracovní kapacitu prod. M. Vlacha a 
jeho oddělení. Prod. M. Vlach odkazuje zájemce o vědeckou (smluvní) spolupráci na 
OVZS, pokud se netýká spolupráce v rámci Partnerského programu.  

 
n) Habilion: na dotaz prod. L. Skrbka odpověděl prod. J. Trlifaj, že obsah stížnosti prof. P. 

Lipavského nechal prověřit pracovníkem ÚVT UK dr. Maňáskem, který systém spravuje. 
Nelze popřít, že systém není uživatelsky přívětivý, ale ani zacházení s ním ze strany prof. 
P. Lipavského nebylo prosto chyb. ÚVT slibuje novou verzi, Habilion 2I, zatím stále bez 
možnosti elektronického hlasování. 

 
 

 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO: prod. F. Chmelík referoval o závěrečné konferenci, které se zúčastnil dne 24. 9. 

2015, přičemž zmínil některé z prezentovaných výstupů, např. zajímavé kvantitativní 
údaje (KREDO v číslech: 47 zpracovaných Strategických plánů rozvoje VŠ, 9 hlavních 
úkolů pro VŠ, 16 doplňkových úkolů pro VŠ, 28 GB dat zpracovaných monitorovacích 
zpráv, 3207 složek s 8075 soubory na portálu KREDO, 120 tis. listů kancelářského 
papíru A4, 1?8 m/75 kg všech proplacených výkazů práce). Sumář výstupů je zájemcům 
k dispozici u prod. F. Chmelíka.  

 
b) Schůzka k problematice výuky a kontroly znalosti anglického jazyka na MFF UK: termín 

byl přeložen na středu 7. října 2015, 8:00 hodin. Všichni pozvaní potvrdili účast.  
 

c) Ceny 
i) Cena děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci: do konce září mohou 

předsedové komisí pro SZZ poslat proděkanovi pro studijní záležitosti návrhy. 
Prod. F. Chmelík podá zprávu o návrzích po uzávěrce, tedy na příští schůzi KD.   

ii) Bolzanova cena: interní termín je stanovený na 30. 9. 2015. 
iii) Cena rektora a mimořádná cena rektora: termín pro návrhy vyprší 15. 10. 2015. 
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iv) Cena Wernera von Siemense 2015: prod. F. Chmelík vyhoví přání prod. M. Vlacha 
a nechá cestou studijního oddělení rozeslat, se svým krátkým průvodním dopisem, 
informaci o vyhlášení ceny.  

v) Cena za výzkum udělovaná společností ABB na počest Huberta von Grünberga 
bude prvně udělena v roce 2016, na podporu výzkumu v oblasti elektroenergetiky 
a automatizace a jejich užití v energetice, průmyslu, dopravě a infrastruktuře. 
Absolvent oceněný za nejlepší doktorskou práci získá osobní grant ve výši 300 tis. 
USD na realizaci výzkumu. KD vzalo na vědomí.  

 
d) Studentská anketa: na 6. 10. 2015, 11:00 hodin, je svolaná schůze fakultní komise pro 

studentskou anketu. Výsledky ankety za LS 2014/2015: jejich publikace proběhne 
obvyklým způsobem, nejlepší pedagogy děkan vyhlásí po Jarníkovské přednášce 7. 10. 
2015.  

 
e) Bakalářské promoce 11. 11. 2015: děkana zastoupí prod. M. Rokyta. Promotorem bude 

prof. M. Feistauer. Zajištění účasti dvou pracovníků v talárech je na prod. M. Rokytovi a 
prod. O. Čepkovi.  

 
f) Bakalářské promoce dne 12. 11. 2015: děkan se zúčastní osobně. Promotorem bude 

doc. M. Rotter. Důstojnou účast pracovníků fakulty v taláru zajistí sekční proděkani (na 
promoce absolventů programu Informatika to bude prod. O. Čepek, na promoce fyziků 
prod. V. Baumruk).   

 
 

Prod. P. Kolman 
g) Výhled akreditací na rok 2016 – žádost pror. J. Royta a prof. R. Wildové: vyřídí prod. P. 

Kolman na základě podkladů od sekčních proděkanů, T: 13. 11. 2015.   
 
h) Urgence z RUK, že MFF UK nereagovala na dopis prof. R. Wildové týkající se podpory 

nových studijních programů, které budou vzdělávat experty v oblasti kybernetické 
bezpečnosti (požadavek Národního bezpečnostního úřadu, který byl ustanoven gestorem 
problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro danou oblast). T: 
1. 10. 2015. Vyřídí prod. P. Kolman. 

 
i) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že odd. PSíK po urgenci splnilo jeho 

zadání a upravilo webové stránky týkající se studia v angličtině (včetně struktury). 
Instrukce k úpravě stránek o vědě a zahraničních styků na MFF UK připraví prod. J. 
Trlifaj. Postupně by měly projít úpravami i ostatní stránky webu pojednávající o hlavních 
agendách fakulty. Jako technicko-obsahový redaktor webu nastoupí 12. 10. 2015 Bc. Jiří 
Suchomel, na částečný úvazek. Jeho úlohou bude kromě jiného průběžně kontrolovat 
fakultní web a upozorňovat na potřebu úprav či změn.  

 
j) Školné studentů ve studijních programech v angličtině v situaci, kdy pouze dokončují 

závěrečnou práci a neplní jiné studijní povinnosti: KD vyjádřilo souhlas s návrhem 
zpravidla vyhovět v těchto situacích žádostem o snížení školného na 20 % s tím, že celá 
tato částka připadne ve prospěch děkanátu. O žádostech rozhoduje děkan. 

 
k) Doktorské studium 

i)      Přijímací zkouška z anglického jazyka: otázka, zda jí nadále uchazeče podrobovat, 
nebo ji nahradit jiným způsobem, bude předmětem jednání zástupců kolegia 
děkana s garanty a s vedoucí KJP dne 7. 10. 2015 ráno.  

ii)      Známky v SIS: KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že technický 
nedostatek v evidenci výsledků kontroly studia, který se projevil po sloučení 
příslušných databází, byl odstraněn.  

iii)      Evidence individuálních studijních plánů (ISP) studentů doktorského studia: 
počínaje prvním ročníkem studentů nastupujících v ak. roce 2015/2016 přechází 
evidence ISP na elektronickou formu. Všichni nastupující doktorandi budou mít své 
ISP v SIS, také roční zprávy budou primárně v SIS. Prod. P. Kolman na to studenty 
a učitele upozorní prostřednictvím STUD.  
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iv)      Nové Oborové rady doktorského studia na MFF UK: zatím je rektorem UK 
rekonstruována jen OR programu Fyzika. MFF UK předložila návrh na změny již 
19. 6. 2015. KD vzalo s  nespokojeností na vědomí korespondenci STUD s RUK, 
z níž vyplývá, že rekonstrukce OR programů Informatika a Matematika není dosud 
provedena v důsledku přemíry úkolů pro ÚVT UK a Odboru pro studium a 
záležitosti studentů RUK. Co se týče OR programu Fyzika, prod. P. Kolman 
dohodne s prod. V. Baumrukem další postup vedoucí k zahájení činnosti nové OR 
a ustavení nových RDSO.  

 
v)      Doktorská karolinka: prod. P. Kolman připomněl sekčním proděkanům svou žádost 

o podklady pro aktualizaci dokumentu – zejména o úvod týkající se jednotlivých 
oborů. T: 1. 11. 2015. Prod. M. Rokyta doporučil vzít v úvahu probíhající změny ve 
složení OR, a proto vydat aktuální znění dokumentu po 1. 1. 2016. 

 
l) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o počtu studentů nově zapsaných do 

bakalářského a do navazujícího magisterského studia v českých programech. Počet 
studentů zapsaných do magisterského studia je ve srovnání s loňskem nižší, čísla však 
nejsou konečná, studenti se ještě zapisují.  

  
Děkan 
m) Imatrikulace 4. listopadu 2015: zúčastní se děkan a prod. F. Chmelík. Schůze kolegia 

děkana plánovaná na toto datum je proto zrušená. Pokud vyvstane potřeba svolat ji, 
bude se konat pokud možno v blízkosti Velké auly Karolina. Děkan požádal prod. F. 
Chmelíka, aby se STUD při plánování termínu imatrikulace příště vyhnulo středě.   

 
n) Prod. M. Rokyta vypracoval dva dokumenty: 

• Dvanáctibodový test středoškolské matematiky na Albeři – závěrečná zpráva 
(akademický rok 2015/2016), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2015.pdf 

• Úvodní kurz středoškolské matematiky, akad. rok 2015/16 – závěrečná zpráva, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_kurz_2015.pdf 
 

o) Albeř 2016: problémy s rezervací MFF UK na 4. – 13. září 2016. Na pátek 2. 10. 2015 je 
svolána porada zástupců RUK a některých fakult, právě kvůli novému rezervačnímu 
systému na využití univerzitních výcvikových středisek a kvůli vzniklým kolizím. MFF UK 
budou na jednání reprezentovat prod. F. Chmelík, Mgr. T. Jaroš a Mgr. J. Schwarzer.  
Stalo se po KD: Podle sdělení prod. F. Chmelíka byla na schůzce potvrzena předběžná 
dohoda vedoucích kateder tělesné výchovy PF, PřF, FF a MFF o termínech soustředění 
nastupujících studentů prvního ročník. Podle této dohody budou mít vždy 3 z těchto 4 
fakult k dispozici středisko na Albeři a čtvrtá fakulta středisko v Poříčí (buď na základě 
vzájemné dohody, nebo budou rotovat). V roce 2016 pojede do Poříčí Přírodovědecká 
fakulta. Albeř využijí – v tomto pořadí – PF, MFF a FF. MFF UK v žádaném termínu 4. až 
13. září.  

 
p) Univerzitní orientační týden se studenty: za MFF UK se zúčastnila vedoucí OVVP dr. A. 

Havlíčková, kolegium vzalo na vědomí její zprávu, jak ji ve stručnosti tlumočil prod. M. 
Vlach.  

 
q) České akademické hry 2015: Univerzita Karlova obsadila na celkové výsledkové listině 

zásluhou svých studentů první místo. Úspěch zaznamenalo např. univerzitní družstvo 
florbalistů, jehož členkou byla studentka MFF UK Mgr. Maria Zimina, a další studentka 
fakulty Jindřiška Vaněčková byla úspěšná v lukostřelbě žen. Prod. M. Vlach zajistí 
aktuální informaci na fakultním webu (prostřednictvím OMK), mř. stipendium pro nejlepší 
účastníky z MFF UK navrhne vedoucí KTV. Více o akci na webu, viz: 
http://ceskeakademickehry.cz/2015web/vysledky/ 

 
 
 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2015.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_kurz_2015.pdf
http://ceskeakademickehry.cz/2015web/vysledky/
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4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo následující rozpočtové úpravy: 

 

Odkud Kam Částka v Kč Fin.prostř. Poznámky 

RUK 115-04/110151 60 523 neinvestice bonifikace PRVOUK P02 

RUK 302-04/13021 60 981 neinvestice bonifikace PRVOUK P15 

RUK 700-01/PROVOZ 620 000 neinvestice školitelé mzdy 

RUK 700-01/PROVOZ 190 400 neinvestice školitelé pojištění 

RUK 207-01/PROVOZ 250 000 neinvestice Mezinárodní studijní programy – 
Informatics v rámci projektu LCT 

RUK Sekce fyziky 100 990 neinvestice monografie 

RUK Sekce matem.  75 140 neinvestice monografie 

 
b) MFF UK se připojila k výzvě Univerzity Karlovy v Praze a zapojila se do akce Srdíčkové 

dny. Akci zajišťovalo fakultní oddělení knihovny na všech svých pracovištích dne 23. 9. 
2015. Celkem bylo prodáno 104 kusů srdíček po 20,- Kč. 

 
c) Navazuje na bod 3. a) zápisu z porady kolegia děkana dne 3. 9. 2014, že pracovnice 

mzdové účtárny úmyslně poslala mzdu na jiný účet, než požadoval zaměstnanec: případ 
byl oznámen Policii ČR. MFF UK podala trestní oznámení a s pracovnicí byl okamžitě 
ukončen pracovní poměr. Protože se tato pracovnice dopouštěla podobných nezákonných 
skutků také u jiných zaměstnavatelů, došlo až po roce vyšetřování k podání žaloby 
Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 5 a teprve bude následovat soudní jednání. 

 
d) Pronájem, zapůjčení učeben: 

a)    Pěvecký sbor Sebranka požádal o bezplatné poskytnutí učebny S8 každé úterý od 
19.15 do 21.50 hodin za účelem hudebních zkoušek sboru: kolegium vyhovělo.  

b)    Organizátoři soutěže MaSo požadují bezplatné poskytnutí učeben S1, S3, S4, S5, 
S6 a S9 na 9. 11. 2015 (děkanský sportovní den) a 4. 5. 2016 (rektorský den), vždy 
od 7.00 do 14.00 hodin: kolegium vyhovělo.  

c)    Prod. M. Vlach požádal o bezplatné zapůjčení Malé auly v malostranské budově, 
pro Den firem (předsálí, k jehož zapůjčení už získal souhlas, nebude svou kapacitou 
pro akci stačit): kolegium vyhovělo.  

 
e) Informace z porady tajemníků na RUK konané dne 23. 9. 2015. 

a)    Bylo uzavřeno memorandum mezi UK a magistrátem hl. m. Prahy týkající se praxe 
studentů UK na magistrátu, případně městských částech. 

b)    V závěrečné fázi je výběrové řízení na bankovní služby. 
c)    Formou výběrového řízení byly vybrány dodavatelské firmy plynu a elektrické 

energie pro rok 2016. Z nabídnutých cen vyplývá úspora proti roku 2015 odhadem 
10 mil. Kč za celou UK. 

d)    Proběhla tisková konference Kampusu Albertov a vyhlášení architektonické soutěže. 
e)    RUK řeší otázku zřízení elektronické spisové služby pro celou UK. 
f)    Bylo vydáno Opatření rektora č. 49/2015, Zásady Univerzity Karlovy v Praze proti 

korupčnímu jednání. Viz: 
   http://www.cuni.cz/UK-7072.html 

g)    UK připravuje vydání opatření rektora k veřejným zakázkám, bylo dáno fakultám 
k připomínkám. Za MFF UK vyřídil tajemník fakulty, ve spolupráci s právničkou. 

 
f)      Vodafone – zaměstnanecký program: tajemník poslal kolegiu prezentaci, poskytnutou od 

RUK; na zasedání uvedl, že manažerkou pro MFF UK je v dané věci pí Růžičková, a 
připomněl, že předmětem výběrového řízení byly služby, nikoli hardware. Využití služeb 
firmy Vodafone na MFF UK - nejspíš ve formě zaměstnaneckého benefitu – je ve stádiu 
úvah.  

 
g) Webmailer a Verso: ředitel firmy BBM je srozuměný s tím, že MFF UK bude jednat s firmou 

DERS přímo (důsledek změny situace, kdy Webmailer bude nově programován, v rámci 

http://www.cuni.cz/UK-7072.html
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centralizovaného rozvojového projektu UK; přímý přístup do mzdové databáze není v 
plánu). 

 Stalo se po KD: Schůzka s reprezentací firmy DERS je dohodnuta na úterý 20. října 2015, 
14:00 hodin, do pracovny děkana. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Kolegium schválilo návrh na vypsání konkursů. 
Stalo se po KD: Se souhlasem děkana byl schválený inzerát rozšířen ještě o jeden návrh, 
ze sekce informatiky. Po uveřejnění v denním tisku budou texty inzerátů publikovány také 
na fakultním webu (na Úřední desce). 
 

b) Pracovní angažmá formou Dohody o pracovní činnosti RNDr. H. Nyklové na MFF UK při 
zabezpečení přípravy a administrace podávání projektů OP VVV (předběžně do 31. 3. 
2016, dočasně v rámci OMK): z děkanova pověření zajistí prod. M. Vlach, včetně 
formalit.   

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Kniha Rande s Fyzikou je vyprodaná, KD bylo zajedno v podpoře druhého vydání 

publikace. Příslušnou smlouvu s ČT dostane k posouzení tajemník fakulty. Časopis ABC 
zveřejní 13. 10. 2015 Soutěž s knihou. 

 
b) MatfyzPress: návrh na založení tzv. třetí řady. Výsledek svého jednání s vedoucím 

nakladatelství Ing. Z. Šedinou poslal prod. M. Vlach kolegiu e-mailem; stručně lze 
konstatovat, že pro zřízení třetí řady publikací vedou dobré ekonomické důvody a že 
nebude nutné výrazně měnit stávající fakultní pravidla, postačí upravit směrnici o ediční 
činnosti, jak to navrhl prod. M. Vlach. V tiráži bude kromě jiného uvedeno, že jde 
o neprodejný výtisk, že byl vydán pro potřeby daného pracoviště (bude konkrétně 
pojmenováno) a že text neprošel recenzním či lektorským řízením nakladatelství 
MatfyzPress. Publikace třetí řady se budou graficky výrazně lišit od titulů vydaných v řadě 
odborné či propagačně-popularizační. Je potřeba rozhodnout o tom, kdo bude oprávněn 
zamítnout publikaci k vydání. Svou předepsanou tiráž budou mít také publikace/tisky 
vydávané v reprografickém středisku fakulty; text napíše prod. M. Vlach, pokyn k jeho 
uvádění na publikacích/tiscích uloží vedoucímu reprostřediska tajemník fakulty. 
S návrhem na zavedení třetí ediční řady pak seznámí kolegium matematické sekce prod. 
M. Rokyta.  

 
c) Rotunda 

i) Video, jak rotunda asi vypadala, poslal kolegiu prod. M. Vlach, informoval i o 
dalších novinkách. Více je na webové stránce věnované projektu na záchranu 
rotundy, viz: 
http://projekt.nase-rotunda.cz/zpravy/ 
 

ii) Do sbírky na rekonstrukci přispěla například Malostranská základní škola. 
iii) Archeoložka dr. Čiháková přednese přednášku na FUUK (zajistí dr. I. Barvík).   
 

d) Konference HR v akademickém prostředí, téma Zamýšlené a nezamýšlené důsledky 
internacionalizace výzkumu v ČR, se koná 26. 11. 2015 v Brně. Pořádá CEITEC. 

 
e) Prod. M. Vlach informoval, že na prodej je doména astrofyzika.cz. Nabízená cena je pro 

MFF UK příliš vysoká, na nabídku ze strany fakulty se odmlčel majitel domény.  
 

f) Hra Československo 38-89: prod. M. Vlach informoval o záměru nakladatelství Karolinum 
vydat hru na DVD. Prod. M. Vlach věc sleduje, zejména z hlediska autorských práv a 

http://projekt.nase-rotunda.cz/zpravy/
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podílu MFF UK na případném zisku. Momentálně čeká na stanovisko spoluautora 
produktu, kterým je Filozofická fakulta UK.  

 
g) Pracovníci propagačních oddělení fakult a příslušní proděkani jsou svoláni prorektorem 

pro vnější vztahy prof. M. Kovářem na schůzku dne 8. 12. 2015. Cílem je zlepšení 
komunikace fakult směrem k RUK a další body. S ohledem na dlouhodobě plánovanou 
zahraniční cestu prod. M. Vlacha se schůzky zúčastní vedoucí OMK a OVVP. 

 
h) Jeden den s informatikou proběhl úspěšně, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-09-jdi/ 
 

i) Fakultní popularizační portál Matfyz.cz oslaví první výročí své existence: 
http://www.matfyz.cz/ 

 
j) Fakultní školy: ze sedmnácti oslovených škol zatím odpovědělo šest. Reakce jsou velmi 

pozitivní. Korespondenci vede RNDr. D. Mandíková, CSc., (KDF). 
 

k) Mezinárodní lingvistická olympiáda (International Linguistics Olympiad): děkan MFF UK 
podepsal žádost o zařazení projektu do dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/16.  

 
l) Asociace malých debrujárů České republiky a její zájem o spolupráci s MFF UK: prod. M. 

Vlach by se kooperaci nebránil, zatím ale nemá – s výjimkou Mgr. T. Bártlové za 
matematiku – osoby ochotné se této oblasti věnovat. Více o Asociaci: 
http://www.debrujar.cz/2010/ 

 
m) Prod. M. Vlach se zaobírá myšlenkou vybudovat na MFF UK malé science centrum 

(v rozsahu jedné až dvou místností), v časovém horizontu zhruba dvou let. Kolegium ideu 
podpořilo. Prod. M. Vlach sepíše koncepci a předloží ji kolegiu v dohledné době. Prod. L. 
Skrbek zjistí, kam by bylo možno centrum umístit (patrně v Troji, kde by se mohl uvolnit 
prostor, až bude stát Pavilon pro M a I).  

 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Výroční zpráva Univerzity Karlovy za rok 2014: výtisk plus CD jsou na sekretariátě 
děkana, zpráva je také ke stažení na webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-139.html 

 
b) Návrhy změn univerzitních předpisů: připomínky lze poslat Legislativní komisi AS UK do 

9. 10. 2015, 12:00 hodin.  
http://www.cuni.cz/UK-2132.html 
Vedení fakulty nemá k návrhu změn připomínky.   
 

c) Děkan obdržel pozvánku na slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor Evangelické 
teologické fakulty UK v pátek 2. října 2015 od 10:30. Kvůli pevně dohodnutým 
povinnostem na fakultě se akce nezúčastní.  

 
d) Pozvánka na panelovou diskusi Přímá demokracie, která se uskuteční 13. října 2015 od 

17:00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, je zájemcům z kolegia děkana k dispozici na 
sekretariátě děkana.  

 
e) Pozvánka na slavnostní konferenci k životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc., 

(koná se 15. a 16. října 2015) zůstane pravděpodobně nevyužita, neboť děkan a prod. F. 
Chmelík jsou v uvedenou dobu mimo Prahu.  

 
f) V průběhu zasedání KD obdržel děkan pozvánku a podklady k jednání Rozšířeného 

kolegia rektora UK svolanému na pondělí 5. 10. 2015. Nechal je přeposlat jak členům 
kolegia, tak doc. J. Dolejšímu a Mgr. C. Bromovi, zástupcům fakulty v AS UK. Své 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-09-jdi/
http://www.matfyz.cz/
http://www.debrujar.cz/2010/
http://www.cuni.cz/UK-139.html
http://www.cuni.cz/UK-2132.html
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poznámky či připomínky k návrhu Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě 
Karlově v Praze pro rok 2016 mohou členové KD poslat děkanovi do pátku 2. 10. 2015. 

 
 
 

Zasedání skončilo v 16:49 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 


