
Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 21. října 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk (do 10:00 hod.), P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. 
Trlifaj (do 14:00 hod.), L. Skrbek, F. Chmelík; j. h. C. Matyska; k bodu 3. a) přizváni D. 
Lanková, P. Vlášek, P. Zakouřil; k bodu 4) g) iii) přizván pror. J. Hála 
M. Rokyta 

 
Děkan za přítomnosti některých členů KD přijal před schůzí kolegia studenty, kteří letos úspěšně 
reprezentovali MFF UK v různých soutěžích. Více na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-prijeti/ 
 
Děkan uvedl, že opakované vynikající soutěžní úspěchy studenta M. Olšáka v různých soutěžích a 
v různých oborech by si zasloužily zvláštní pozornost matematické sekce. 
 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
  
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Žádost MFF UK o akreditaci oborů habilitačního a profesorského jmenovacího řízení 

i) Tajemník Akreditační komise ve svém dopise rektorovi UK uvádí, že projednávání 
žádosti o udělení akreditace oboru habilitačního řízení Matematika – didaktika a 
historie matematiky a informatiky pro uskutečňování Matematicko-fyzikální fakultou 
UK bylo přerušeno s tímto odůvodněním: Akreditační komise požaduje upřesnit 
seznam pracovníků, kteří zabezpečují daný obor habilitačního řízení, a 
aktualizovat seznam řešených výzkumných projektů. O úpravu a upřesnění 
akreditačních materiálů žádá AK nejdéle do 25. 10. 2015. Žádané materiály 
připraví prod. J. Trlifaj ve spolupráci se sekčními proděkany M a I tak, aby mohly 
být ve čtvrtek 22. 10. 2015 předány na RUK.  
Stalo se po KD: Materiály byly včas na RUK odeslány.  

ii) Dne 20. 10. 2015 fakulta obdržela, zatím e-mailem, rozhodnutí o akreditovaných 
oborech.  
Stalo se po KD: Rozhodnutí bylo doručeno i v listinné podobě.  

 
b) Zasedání VR MFF UK 4. listopadu 2015: pror. J. Konvalinka potvrdil, že jednání navštíví 

a představí pilotní projekt hodnocení vědy na UK. Bude zařazeno na program po 17:00 
hod., předtím jsou ohlášena dvě habilitační a jedno profesorské jmenovací řízení. Dále 
VR prodiskutuje námět prof. P. Jungwirtha na posílení role VR při obsazování míst 
odborných asistentů. 
Stalo se po KD: Kvůli časově náročnému průběhu zasedání VR navrhl prof. P. Jungwirth 
přesunout „jeho“ bod na prosincové jednání.  

 
c) Bod 1. i) i) zápisu ze 7. 10. 2015: Stipendium Bolashak, Kazachstán: Univerzita Karlova 

je shledávána „elegible“ z roku na rok, nutno pravidelně ověřovat. KD vzalo na vědomí 
informaci o zkušenosti PřF UK.  

 
d) Laureátkou ceny Milady Paulové za rok 2015 se stala RNDr. Alice Valkárová, DrSc., 

z MFF UK. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a 
věda Sociologického ústavu AV ČR navázalo na sedmiletou tradici a vyhlásilo v roce 
2015 výzvu k podávání nominací na Cenu Milady Paulové. Tentokrát v oblasti výzkumu 
o fyzice (resp. astronomie, výzkum o vesmíru, fyzice, optice a dalších příbuzných 
oborech), a to mimo jiné s úmyslem připomenout vynikající osobnost české fyziky, 
profesorku Adélu Kochanovskou (1907 – 1985). Rok 2015 byl také organizací UNESCO 
vyhlášen rokem světla a technologií založených na světle. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-prijeti/
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e) Víza studenti/doktorandi/dohody o hostování. Množí se předkládání Dohod o hostování 
k podpisu děkanovi na období, které často až o několik týdnů předchází datu předložení 
Dohody k podpisu. Argumentem bývá, že osoby požadující vízum za účelem „výzkum“, 
zde již mají uzavřenu pracovní smlouvu. Podpis dlouhodobé pracovní smlouvy s osobou 
ze třetí země je možný teprve po získání víza za účelem výzkumu. Často se žádá toto 
vízum pro studenty doktorského studia. Zde je potřeba jednoznačně určit, zda je osoba 
studentem (pak má vízum za účelem studia), nebo vědeckým pracovníkem („vědecké“ 
vízum).  Kopie víza by měla být součástí spisu příslušné osoby (studenta, vědeckého 
pracovníka) vedeného na fakultě.  

 
f) GA UK - besedy se studenty k podávání návrhů projektů: matematika, 20. 10. 2015 od 

17:20 hod. v K1; informatika, 20. 10. 2015 od 17:30 hod. v S7; fyzika, 21. 10. od 17:00 
hod. v T8. 

 
g) Upozornění na Program Evropské komise na pomoc vědcům z řad uprchlíků: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-051015 
 

h) ERC StG: z fyzikální sekce zamýšlí podat návrh RNDr. Fr. Němec, Ph.D., (termín: 17. 11. 
2015, seznámen s konáním semináře 21. 10. 2015 na RUK).  

 
i) Výzva k nominacím do hodnoticích panelů GAČR, viz: 

http://gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-kandidatky-a-kandidaty-hodnoticich-
panelu-ga-cr-2/ 
Lhůta pro nominace skončí 30. 11. 2015, interní termín na OVZS fakulty je stanovený na 
23. 11. 2015. Vedoucí OVZS pošle sekčním proděkanům přehled o zastoupení fakulty 
v panelech a další související údaje.  

 
Děkan 
j) Změna ve financování cestovních nákladů studentů a akademických pracovníků, kteří 

vycestují do zahraničí v rámci programu CEEPUS (Central European Exchange 
Programme for University Studies), ke které dochází od akademického roku 2015/2016: 
dopis pror. J. Škrhy (čj. UKRUK/11098/2015 ze dne 8. 10. 2015) byl předán prod. J. 
Trlifajovi.  

 
k) Dny Spojeného ústavu jaderných výzkumu (SÚJV Dubna, Ruská federace) jsou 

pořádány při příležitosti výročí šedesáti let od založení této mezinárodní mezivládní 
vědeckovýzkumné organizace. Zahájení konference ve čtvrtek 22. října 2015 se zúčastní 
také zástupci vedení MFF UK.   

 
l)         Zasedání Mezinárodní rady Univerzity Karlovy je svoláno do Prahy na dny 16. a 17. 11. 

2015. 
Stalo se po KD:  
i) Děkan přijme pozvání na první část zasedání (16. 11. 2015 od 14:00 do 16:20 hod. 

v Karolinu). 
ii) Děkan vyhověl prosbě RUK, aby fakulta spolupracovala při péči o vybrané hosty, 

konkrétně při jejich vyzvednutí a odvozu na letiště a zajištění průvodce v době 
jejich pobytu v Praze. O prof. Rolfa-Dietera Heuera bude pečovat doc. RNDr. Jiří 
Dolejší, CSc., o prof. Mariu J. Esteban se postará prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, 
DrSc. Děkan při této příležitosti velmi ocenil ochotu jmenovaných pracovníků.  

 
m) Fakultní vizitky – dodatky: zájem o další vizitku má sekce M (název: Probability and 

Mathematical Statistics, kontaktní osoba: Michal Kulich). Za sekci F se počítá s přípravou 
vizitek: a) Konsorcium SW3D (pokročilé metody seismické prospekce pro  
ropný průmysl), b) Analýza seismického hazardu a vývoj systému včasného varování, 
c) Laboratoř magnetizmu a nízkých teplot, d) projekt Thales, e) Aplikace fyziky atmosféry 
a f) Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů. Je možné, že některé 
vizitky budou sdílené a ponesou jiný finální název. Prod. M. Vlach informoval, že dalšími 
kroky – zajištěním podkladů pro vznik vizitek atd. – je pověřena RNDr. K. Houžvičková 
Šolcová.  
Vizitky jsou na univerzitním webu, viz: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-051015
http://gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-kandidatky-a-kandidaty-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/
http://gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-kandidatky-a-kandidaty-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/
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http://www.cuni.cz/UK-7038.html 
 

n) Přednáška prof. Robina Grimese, hlavního vědeckého poradce britského ministra 
zahraničí Philipa Hammonda, na půdě AV ČR: pozvánku od ředitele ÚJF AV ČR dostal 
děkan, cestou prod. V. Baumruka ji dále předal fyzikální sekci fakulty. 

 
o) Prod. M. Vlach informoval o kontrole vyúčtování nadačního příspěvku na studentské 

výzkumné granty poskytnuté Nadací Preciosa. Nadace si vyžádala podrobnější rozklad 
a zdůvodnění některých položek. Prod. M. Vlach požádá A. Kotěšovcovou, aby záležitost 
pomohla ve spolupráci s HOSP dořešit, a tudíž aby nic nebránilo dalšímu uvolnění 
finančních prostředků pro MFF UK. Po odborné stránce neměla Nadace žádné 
připomínky k řešení projektů, zprávy o řešení (Mgr. P. Matvija – KFPP, dr. M. Veis – 
FÚUK) vyvolaly pozitivní odezvu. Kromě toho proběhlo 27. 10. 2015 jednání se zástupci 
firmy o další možné spolupráci v oblasti smluvního výzkumu s FÚUK (dr. M. Veis). 

 
p) Prod. M. Vlach informoval o předběžném zájmu dalších firem o vstup do Partnerského 

firemního programu fakulty – jsou to firmy Datlowe a GoodData. Obě firmy s fakultou již 
neformálně spolupracují či mají na fakultu vazbu prostřednictvím jejích absolventů. 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Podzimní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG): vyhlášku nechal rozeslat prod. 

F. Chmelík, termín pro podávání písemných žádostí na STUD (ref. L. Šimůnkové) vyprší 
16. 11. 2015. Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF UK, čl. 3, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2014stipprav.htm  
 

b) Návrh dalších úprav stipendijního předpisu předloží prod. F. Chmelík stipendijní komisi. 
 
c) Návrhy na udělení ceny děkana za nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci:  

prod. F. Chmelík poslal dne 20. 10. 2015 kolegiu úplný přehled s návrhy na ocenění 
prací. Organizační poznámka: ceny budou předány na začátku zasedání VR MFF UK 
dne 2. prosince 2015.  

 
d) Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského (druh ceny rektora, který je určený 

absolventům přírodovědných oborů): kolegium souhlasilo s podáním návrhu na ocenění 
bakalářské práce Bc. L. Folwarczného. Návrh zpracoval prof. J. Sgall, DrSc. 

 
e) Dodatečné pokyny k podávání Ceny Siemens v kategoriích 1 – 3, které se mu podařilo 

zjistit na RUK, poslal prod. F. Chmelík kolegiu elektronicky 15. 10. 2015. Navrhovatelem 
je rektor vysoké školy, na RUK vyřizuje odbor pro vědu a výzkum.  

 
f) Sebehodnotící zprávy doktorandů: KD vzalo na vědomí dvě ukázky svými autory 

poněkud zvláštně pojatých hodnocení.   
 

g) Slavnostní ceremoniály – role děkana 
i) Doktorské promoce: 4. 12. 2015 (9:00, 10:30), zúčastní se děkan. 
ii) Magisterské promoce: 10. 12. 2015 (9:00, 10:30 – děkana zastoupí prod. V. 

Baumruk; 12:00, 13:30 – děkana zastoupí prod. J. Trlifaj). 
 

h) KD vzalo na vědomí sdělení prod. F. Chmelíka, předsedy disciplinární komise fakulty, že 
prostřednictvím Vězeňské služby se podařilo doručit studentovi fakulty děkanův podnět 
na zahájení řízení, a tím disciplinární řízení ve smyslu platných univerzitních předpisů 
zahájit. Zasedání disciplinární komise předpokládá prod. F. Chmelík v časovém horizontu 
zhruba jednoho měsíce, patrně v prostorách MFF UK. O dalším vývoji situace bude 
průběžně informovat. 
 

http://www.cuni.cz/UK-7038.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2014stipprav.htm
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i) Restrukturalizace oborových rad doktorského studia: podle informací prod. F. Chmelíka 
dosud nedošlo ze strany RUK k pokroku, tudíž návrhy MFF UK nejsou po administrativní 
stránce vyřízeny. 
Stalo se po KD: členům OR programu Matematika již z rektorátu začaly v posledním 
říjnovém týdnu chodit dopisy o odvolání z OR, a to dva (odvolání z programu s českým 
názvem a odvolání z programu s anglickým názvem). Tyto dva dopisy jsou typicky 
opatřeny datem z konce srpna, resp. z počátku října. Ukazuje se, že někteří pracovníci, 
kteří neměli být z OR odvoláni, neboť v OR pokračují, tyto dopisy také dostali. Prod. M. 
Rokyta zjišťuje, o které pracovníky se jedná, a v koordinaci s prod. F. Chmelíkem se 
pokusí zajistit opětovné jmenování nesprávně odvolaných členů OR. 
 

j) Prod. F. Chmelík převzal zprávu o auditu stipendijní agendy. Podrobněji bude kolegiu 
referovat, až se s výsledky auditu sám seznámí.  

 
k) Nostrifikace středoškolského vzdělání získaného v zahraničí. 

Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík poslal kolegiu výsledek svého zjišťování, jaký zaujímá 
v této věci postoj RUK. Ukončené středoškolské vzdělání je coby základní podmínka 
k přijetí ke studiu uvedeno na webovské stránce UK zde: 
http://www.cuni.cz/UK-24.html  
Kromě jiného se zde uvádí, že „Ukončení požadovaného vzdělání prokazuje uchazeč 
odpovídajícím dokladem - vysvědčením, diplomem apod. Pokud byl doklad o ukončení 
středního nebo vysokoškolského vzdělání vydán zahraniční vysokou školou, je třeba 
předložit doklad o uznání zahraničního vzdělání nebo jeho části v České Republice, 
nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.“ 
Žádný vnitřní předpis UK ani vysokoškolský zákon tuto podmínku explicitně nestanoví. 
Patrně lze mít za to, že uvedená formulace je výsledkem výkladu zákona v tom smyslu, 
že za zakončené středoškolské vzdělání ve smyslu VŠ zákona se považuje to vzdělání, 
které odpovídá středoškolskému vzdělání v ČR. Podle sdělení vedoucí STUD byla 
nostrifikace od RUK vždy vyžadována, typicky ústním sdělením.  

 
Prod. P. Kolman 
l) Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia 2016: kolegium schválilo návrh 

zaslaný prod. P. Kolmanem a doporučilo předložit jej ke schválení senátu fakulty na jeho 
zasedání 11. 11. 2015. 

 
m) Study in Prague: prod. P. Kolman projedná s Mgr. L. Nachtigalem možnost finančního 

příspěvku ze strany RUK.   
 

n) Prod. P. Kolman informoval o prvních ohlasech na evidenci individuálního studijního 
plánu v SIS. 

 
o) Student VŠE projevil zájem o přístup k přednáškám natočeným na MFF UK. Děkan 

požádal prod. F. Chmelíka, aby prověřil možnost udělení takového přístupu individuálně, 
po zapsání zájemce do mimořádného studia na MFF UK. Obecně zpřístupnit natočené 
přednášky veřejnosti kolegium nedoporučilo, přinejmenším proto, že někteří 
z přednášejících souhlasili se záznamem své přednášky pod podmínkou, že nahrávky 
budou sloužit výhradně pro účely studentů MFF UK.  

  
Děkan 
p) Smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi 

MFF UK a ÚTIA AV ČR: dne 2. 10. 2015 podepsal ředitel ústavu prof. J. Flusser Dodatek 
č. 3 ke smlouvě, jak mu jej navrhl děkan fakulty. 

 
q) Mimořádné stipendium pro studenty, kteří se zapojí do pomoci uprchlíkům na Balkáně: 

z podnětu předsedy Sociální komise AS UK dala JM děkanům fakult UK k úvaze, aby 
takovéto aktivity studentů ocenili i tím, že jim poskytnou mimořádná stipendia částečně 
pokrývající vzniklé náklady, např. náklady na cestu do balkánských zemí. (Dopis ze dne 
14. 10. 2015 byl přeposlán studijním proděkanům a vedoucí STUD.)  

 

http://www.cuni.cz/UK-24.html
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r) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha, že agentura, která zastupuje MFF UK při 
získávání zahraničních studentů, se zúčastnila veletrhu vzdělávání v Moskvě a cíleně 
oslovila zhruba 120 studentů. Podrobná zpráva bude následovat.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Program VERSO od firmy DERS: za přítomnosti vedoucí HOSP a pracovníků odd. PSíK 

vyslechlo KD děkanovu informaci o závěrech jednání s firmou konaném 20. 10. 2015 
a následné cenové nabídce. Po diskusi děkan požádal tajemníka, aby s firmou jednal 
o slevě z nabízené ceny. 

 
b) Tajemník poslal členům KD zaměstnanecký program Vodafone pro UK. KD vzalo na 

vědomí informaci o schůzce tajemníka s Mgr. J. Caldou a zástupkyní firmy Vodafone, 
která se uskutečnila 19. 10. 2015 a měla za cíl zjistit možnosti, zda a jak využít výsledek 
univerzitní soutěže na mobilního operátora také pro fakultní „pevnou“ linku. Věc vyžaduje 
posouzení technikem firmy Vodafone, informace shromáždí Mgr. J. Calda a seznámí 
s nimi kolegium děkana na příští schůzi. Tajemník ve spolupráci s Ing. D. Lankovou a 
JUDr. M. Semíkovou prověří, zda by byla možná finanční spoluúčast zaměstnanců na 
úhradě nákladů za služby mobilního operátora (soukromé hovory).  

 
c) V návaznosti na bod 3. g) zápisu ze schůze KD konané  dne 7. 10. 2015 zjišťoval 

tajemník na RUK, zda by bylo možné uplatnit žádost o finanční bonus/příspěvek na 
trojský pavilon (serverovnu) jako na velkou investiční akci, a to v rámci principů pro 
rozpočet na rok 2016. Oslovení pracovníci odkazovali na JM. Podstatné ovšem je, že 
MFF UK očekává dostat stavební povolení na celou stavbu v prosinci 2015, tedy v době, 
když už budou principy rozpočtu UK na rok 2016 s největší pravděpodobností schváleny.   

 
d) LF UK v Hradci Králové nabízí, v souladu s vnitřními pravidly UK, nepotřebný majetek 

ostatním fakultám a součástem, konkrétně vůz Mercedes Benz Vito, rok výroby 2000. 
MFF UK nabídku nevyužije.  

 
e) Proběhlo finanční vyrovnání za výuku mezi MFF UK a FSV UK za letní semestr ak. roku 

2014/2015. Výuku pro FSV UK zajišťovala sekce matematiky, a proto celá fakturovaná 
částka ve výši 639.213,- Kč bude zaúčtována ve prospěch této sekce. 

 
f) Prod. P. Kolman dal podnět k tomu, aby se právnička vyjádřila ke Směrnici děkana 

č. 4/2005, o vydávání interních předpisů (např. kvůli pojmu vnitřní předpis). Výnos je na 
webu zde: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2005/smer04.htm 
Členové KD dostali výsledek revize JUDr. M. Semíkové, své případné poznámky mohou 
poslat do 4. 11. 2015.  

 
g) Tajemník fakulty předložil kolegiu návrh opatření děkana Organizační uspořádání 

děkanátu MFF UK v Praze, jehož vydání děkanovi ukládá Organizační řád MFF UK. 
Členové KD mohou k dokumentu zaslat své připomínky do příští schůze kolegia, 
tajemníkovi fakulty. 

 
h) Fakulta v současné době eviduje úraz studenta a jeden případ nemoci z povolání. Oba 

případy jsou ve fázi jednání s pojišťovnou. 
 

i) Ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 se připravuje oprava plotu mezi parkem 
Ztracenka a zahradou a kurty pod budovou MFF UK Ke Karlovu 3. 

 
j) Ministerstvo obrany ČR požádalo MFF UK o součinnost v rámci řízení o vydání 

osvědčení dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 

Protože tyto záležitosti vyřizuje za celou univerzitu Ústav dějin UK a Archiv UK, byla mu 
žádost MO postoupena.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2005/smer04.htm
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k) Pronájmy, zapůjčení prostor 
i)      ÚFAL pořádá dne 15. 12. 2015 Workshop ELRC. Na akci není vybíráno vložné, 

proto kolegium odsouhlasilo slevu z nájemného za refektář ve výši 50 %.  
ii)      ÚČJF pořádá dne 20. 11. 2015 v posluchárně T1 Soutěžní přehlídku významných 

činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti. Kolegium schválilo zapůjčení posluchárny 
zdarma.  

iii)      ÚČJF pořádá ve dnech 6. až 10. 6. 2016 v posluchárně S9 mezinárodní workshop 
Kvantové fázové přechody v mnohočásticových systémech a jednu přednášku 
v refektáři. Protože většinu účastníků budou tvořit studenti, schválilo kolegium 
pronájem S9 za 25.000,- Kč a refektáře za 1.000,- Kč. 

 
l) Povinné finanční odvody vyplývající z odměn externím školitelům vyplácených cestou 

DPP: náklady, které fakultě vzniknou a které jí nejsou rektorátem UK refundovány, činí 
odhadem 100 tis. Kč. Tajemník fakulty se obrátí s písemnou žádostí o řešení na 
kvestorku UK.  

 
m) Stalo se po KD: Tajemník poslal kolegiu návrh závěrky hospodaření fakulty za 3. čtvrtletí 

2015. Dokument bude předložen, po projednání s Ekonomickou komisí AS MFF UK, ke 
schválení Akademickému senátu fakulty na jeho schůzi dne 11. listopadu 2015.  

 
Děkan 
a) Návrh opatření rektora UK Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze, který nechala na fakulty poslat 8. 10. 2015 pí 
kvestorka ke stanovisku (T: do 13. 10. 2015), předal děkan k vyřízení tajemníkovi fakulty. 
Tajemník doplnil informací, že na 5. 11. 2015 je na RUK svolaná porada/školení. 
Zúčastní se tajemník fakulty a vedoucí HOSP.  
Stalo se po KD: Opatření rektora č. 52/2015, Základní principy, zásady a pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze, bylo vydáno s účinností 
k 1. 11. 2015. Viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7117.html 
 

b) Děkan obdržel Usnesení 132. zasedání Pléna České konference rektorů (České 
Budějovice, 9. 10. 2015), vyjadřující, kromě jiného, zásadní nesouhlas s návrhem 
rozpočtu pro vysoké školy na rok 2016. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Projekty VaVpI: proběhly společné schůzky týmů nutné k úspěšnému dokončení obou 

stavebních projektů s administrátory, kde bylo jasně specifikováno, co je pro úspěšné 
ukončení obou projektů udělat, zejména administrativně. Na dokončení obou stavebních 
projektů VaVpI se intenzivně pracuje. 

 
b) KD schválilo nákup dodatečných komponent serverovny podle uvedeného seznamu, 

s tím, že nebudou-li tyto náklady uznány za způsobilé, uhradí je MFF UK ze svého 
rozpočtu.  

 
c) Byla zadána a vypracována studie „fotovoltaika“: uvažuje se o umístění fotovoltaických 

panelů na vhodná místa střech objektu těžkých laboratoří a objektu poslucháren v Troji 
při jejich případné rekonstrukci (MFF UK o ni usiluje).  

 
d) Trojský pavilon pro M a I: kontrolní den s firmou Technico Opava, s.r.o., původně 

naplánovaný na 20. 10. 2015, byl zrušen, neboť jednatel firmy Ing. Uličný sdělil, že dosud 
nemá k dispozici cenový rozpočet pavilonu, na základě čehož by mělo další jednání 
pokračovat. Zástupci fakulty navrhli, aby kontrolní den proběhl za účasti všech 
zainteresovaných dne 3. 12. 2015; firma tento návrh akceptovala a přislíbila poslat 
rozpočet v předstihu, e-mailem.  

 

http://www.cuni.cz/UK-7117.html
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e) Stavební část serverovny, součást projektu pavilon pro M a I, byla fakticky dokončena 
k datu 18. 10. 2015, jak bylo vysoutěženo. Kolaudace ale proběhne až 10. 11. 2015, 
neboť ji je možné provést teprve poté, kdy firma Autocont dokončí instalaci technologie. 

 
f)        KD schválilo zadání studie na rekonstrukci plášťů a střech zbývajících objektů ve 

fakultním areálu Troja.  
 
Doc. C. Matyska 
g) OP VVV 

i) Dr. H. Nyklová umístila na webový portál maximum požadavků/anotací z MFF UK.  
ii) Projekt UK Univerzitní inovační síť: doc. C. Matysku navštívili 27. 10. 2015 

pracovníci CPPT. Návrh rozpočtu zatím není znám. Kolegium velmi uvítá informaci 
o distribuci financí a o tom, kdo je bude spravovat.  

iii) Během zasedání KD byl z RUK doručen e-mail od Ing. A. Újhelyiové obsahující 
informace a pokyny k celouniverzitnímu projektu připravovanému do PO2 IP1 SC 1 
– 4 (ESF část) a týkající se dále komplementárních investičních projektů 
připravovaných do PO2 IP2 SC1 (ERDF část). Kolegium rektora UK schválilo dne 
12. 10. 2015 obsahové zaměření celouniverzitních projektů, ke kterým se budou 
připojovat jednotlivé fakulty a součásti UK. Tyto celouniverzitní projekty jsou 
vloženy v portálu pod čísly:  

 RUK-32-2015 „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby 
trhu práce“,  

 RUK-33-2015 „Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na UK“ a  

 RUK-34-2015 „Zvýšení účasti a studijní úspěšnosti studentů se specifickými 
potřebami na vysokoškolském vzdělávání“.  

KD se pozastavilo nad tím, že již 12. 10. 2015 bylo schváleno zaměření 
celouniverzitních projektů a přitom byly ponechány v platnosti instrukce i lhůta pro 
vypracování anotací fakultami stanovená na 19. 10. 2015; úsilí věnované 
vypracování 25 anotací se ve světle této informace jeví jako marné. Děkan požádal 
o bližší vysvětlení prorektora UK prof. J. Hálu, který se na zasedání kolegia osobně 
dostavil a přiblížil strategii jednání KR (uplatnit své anotace měly fakulty možnost, 
nikoli povinnost; instrukce od řídicího orgánu OP VVV čili MŠMT se v průběhu 
času upřesňovaly/měnily. Pror. J. Hála odkázal na materiál schválený kolegiem 
rektora. Protože dokument nebyl součástí zápisu z jednání KR UK, uveřejněného 
na webu, požádal děkan RUK o jeho poskytnutí.  
Doc. C. Matyska bude pokračovat v práci na podkladech, v intencích sdělení pror. 
J. Hály.  
Stalo se po KD: Dokument Návrh obsahového zacílení strategického 
celouniverzitního ESF projektu v rámci OP VVV poskytl Ing. J. Bělonožník 
z odboru projektové podpory RUK; děkan tento materiál poslal celému KD.  

iv) Stalo se po KD: na RUK proběhlo několik personálních změn, například MUDr. 
Milan Prášil, MBA, dosavadní ředitel Centra pro přenos poznatků a technologií 
(CPPT), převezme od 1. 11. 2015 funkci kancléře Univerzity Karlovy. Řízením 
CPPT bude ke stejnému datu pověřena Mgr. Hana Kosová.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursní komise: sekční proděkani navrhnou složení. 
Stalo se po KD: Komise jsou ustaveny.  

 
b) Rektor UK upozornil svým dopisem ze 13. 10. 2015 (čj. UKRUK/11197/2015) na změny, 

ke kterým dochází od 1. ledna 2016 v souvislosti s nařízením vlády č. 233/2015 (týká se 
minimální mzdy, nejnižších úrovních zaručené mzdy, vymezení ztíženého pracovního 
prostředí a výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí). K vyřízení 
převzal tajemník fakulty. Citovaným nařízením vlády dochází k 1. 1. 2016 ke zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 700,- Kč, tj. na 9.900,- Kč. 
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7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Prod. M. Vlach připravuje memorandum o spolupráci mezi MFF UK a firmou Znovín 

Znojmo. Naváže tím na nedávné osobní jednání zástupců fakulty s ředitelem firmy 
Znovín. Dokument by mohli reprezentanti obou stran podepsat koncem listopadu 2015. 
Stalo se po KD: Podpis memoranda je dohodnutý na 19. 11. 2015, uskuteční se v Praze.  

 
b) MatfyzPress: prod. M. Vlach připravuje návrh, jak co nejvhodněji rozšířit nedávno vydaná 

interní pravidla pro ediční činnost o třetí řadu; uvažuje o úpravě textu Statutu 
nakladatelství.  

 
c) E-shop fakulty – platba kartou: podařilo se přiblížit k cíli. Stínem na tomto úspěchu je, že 

pro každý typ platby kartou přes internet - např. pro účely konference - je potřeba zvlášť 
žádat o souhlas rektora UK a zúřadovat věc s bankou.   

 
d) Firma Avast finančně podpořila konání soutěže Náboj. Její dar umožní rozšířit prostor pro 

konání akce.  
 

e) Propagační akce - efektivita korespondenčních seminářů: prod. M. Vlach předložil kolegiu 
předběžný výsledek zkoumání dle připraveného modelu navrženého částí Propagační 
komise a zástupci seminářů, OVVP se v dohledné době bude ještě zabývat vzájemnou 
prostupnost řešitelů mezi semináři a dále např. to, zda studenti fakulty, kteří byli řešiteli 
úloh z korespondenčních seminářů, jsou kvalitativně lepší než ostatní, tzn., zda studium 
úspěšně dokončí. Děkan se pozastavil nad poměrně vysokými náklady na letní školy 
matematiky a fyziky; zajímalo ho to tím spíše, že dopad akce se neukazuje jako výrazný. 
Podle prod. M. Vlacha se do LŠMF promítají přímé náklady fakulty. Děkan doporučil 
v případě seminářů porovnávat absolutní rozpočty.   

 
f) Projekt Asociace mladých debrujárů: prod. M. Vlach vyjádřil za MFF UK podporu 

projektu, předloženého na MŠMT.   
 

g) Veletrhy vzdělávání: MFF UK měla zastoupení jak v Bratislavě, tak v Nitře. Akce 
koordinovala vedoucí OVVP, jejíž poznatky prod. M. Vlach přednesl kolegiu. 

 
h) Jeden den s Informatikou: náklady na akci byly o několik tisíc Kč vyšší, než bylo 

plánováno. Prod. M. Vlach na základě poznatků probíraných s organizátory dospěl 
k závěru, že počet lidí u stánků (především z matematické sekce) byl větší, než bylo 
nutné. Právě to vyvolalo vyšší náklady. Prod. M. Vlach věc probere s prod. M. Rokytou, 
zdá se však, že věc lze snadno vyřešit zefektivněním práce a zredukováním počtu 
organizátorů. 

 
i) Nový článek na Matfyz.cz  věnovaný matematice ve starém Egyptě, viz:  

http://www.matfyz.cz/clanky/447-univerzita-tretiho-veku-matematika-ve-starem-egypte 
 

j) Záchrana rotundy sv. Václava 
i) Bc. K. Linhardtová z OMK navštívila 21. 10. 2015 Malostranskou základní školu 

v Josefské ulici a udělala malou reportáž. Žáci prvního stupně a jejich rodiče 
přispěli do veřejné sbírky na obnovu a zpřístupnění rotundy. Děti malují obrázky 
s motivem rotundy, které chtějí vydražit, opět s úmyslem podpořit záchranu 
starobylé památky. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-dlazdice/ 
Prod. M. Vlach připraví děkovný dopis děkana ředitelce školy.  

ii) Stavební a restaurátorské práce: KD vzalo na vědomí zprávu prod. M. Vlacha 
o jednání na Ministerstvu financí ohledně zadávací dokumentace.  
Stalo se po KD: Dne 23. 10. 2015 informoval prod. M. Vlach kolegium, že zadávací 
dokumentace na stavební a restaurátorské práce byla po úpravách na základě 
jednání Ministerstvem financí schválena. Taktéž byla schválena 1. monitorovací 
zpráva za období do června 2015. Dotace za toto období by tak na fakultu měla 
přijít do několika týdnů.  

http://www.matfyz.cz/clanky/447-univerzita-tretiho-veku-matematika-ve-starem-egypte
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-dlazdice/
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k) Web 

i) Prod. M. Vlach informoval, že se připravuje souhrn a rešerše požadavků na 
redakční systém fakultního webu, který během letních prázdnin předložili členové 
skupiny pro web; seznámil kolegium s předběžným expertním komentářem, který 
podle něj ukazuje na naléhavou potřebu změn v organizaci a řízení pracovníků 
za web zodpovědných. Děkan doporučil svolat Pracovní skupinu pro web. Jako 
možný termín navrhl 3. 11. 2015, 11:15 hod. Z: prod. M. Vlach, dr. M. Děcký. 
Stalo se po KD: Mgr. M. Děcký obeslal Pracovní skupinu pro web s návrhem 
několika termínů na jednání skupiny. Kromě toho SKAS požádá v dohledné době 
o jmenování nového člena skupiny navrženého právě SKAS. 

ii) Děkan připomněl úkol vylepšit kvalitu anglických webových stránek 
pojednávajících o jednotlivých činnostech/agendách fakulty, na řadě jsou věda a 
zahraniční styky (Z: prod. J. Trlifaj). Nový technický redaktor webu Bc. Jiří 
Suchomel vytipuje další partie webu, které nejvíce žádají revizi, a své poznatky 
sdělí prod. M. Vlachovi.  T: 30. 11. 2015. 

 
l) Dopis pror. L. Rovné, který byl doručen e-mailem dne 20. 10. 2015: 

i) Oslava adventu na UK: akce naplánovaná na odpoledne 2. 12. 2015; zda a 
s jakým programem se zúčastní, má MFF UK sdělit nejpozději do 26. 10. 2015. 
Předáno prod. M. Vlachovi. Děkan upozornil na časovou kolizi se zasedáním VR 
MFF UK.  

ii) Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů: má se konat v sobotu 
16. dubna 2016. Prod. M. Vlach vede v patrnosti. Jako kontaktní osoba byla 
jmenována vedoucí OVVP. 

iii)  
 

m) Technologické centrum AV ČR - mise ICT firem z Arménie - nabídka mezinárodní 
spolupráce: akce se konala dne 13. 10. 2015, Mgr. O. Sláma, projektový manažer 
z CPPT, poslal Mgr. M. Děckému, Ph.D., informace získané během setkání s arménskou 
delegací. Na vědomí obdrželi též děkan, proděkan pro informatickou sekci a prod. M. 
Vlach. 

 
n) Zájem o spolupráci s MFF UK projevila SPŠE Ječná. Konkrétní podmínky jsou v jednání.  

 
o) Zájem o spolupráci vyjádřila také SPŠST Panská. Záležitostí se bude zabývat vedoucí 

OVVP. 
 

p) Dopis pror. M. Kováře, který byl doručen e-mailem dne 20. 10. 2015: Informační den UK 
2015 se bude konat 21. listopadu. Fakulta má sdělit kontaktní osobu a spolupracovat na 
„doprovodném programu, který by měl (například formou ukázek z oboru či workshopu) 
zájemce o VŠ studium zaujmout a ještě více nalákat“. Ve stanoveném termínu do 26. 10. 
2015 byla jako kontaktní osoba nahlášena vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková. MFF UK se 
s největší pravděpodobností účastnit doprovodného programu nebude. 
 

q) V přípravě kalendáře MFF UK pro rok 2016 - je zaměřený na počítačovou grafiku -
dochází ke zdržení, hlavně proto, že někteří z oslovených pracovníků fakulty dodali 
podklady později. Prod. M. Vlach kolegium ujistil, že i přesto bude kalendář do konce 
roku hotov.   

 
 
8. RŮZNÉ 
 

a) Příprava Dlouhodobého záměru MFF UK na léta 2016 – 2020: podklady napsali zatím jen 
tajemník a proděkani L. Skrbek a M. Vlach. Návrh dokumentu musí - vzhledem k termínu 
předložit DZ na RUK do konce ledna 2016 - projednat VR MFF UK nejpozději na svém 
zasedání dne 6. 1. 2016 a schválit AS MFF UK dne 13. 1. 2016.  

 
b) Kolegium vzalo na vědomí Prohlášení České konference rektorů k 28. říjnu 2015. 
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c) Mapa rizik Univerzity Karlovy: děkan obdržel žádost JM „vyplnit pravděpodobnost výskytu 
rizika a vnímaného dopadu u jednotlivých potenciálních rizik“ do speciálního dotazníku. 
Děkan seznámil s tímto požadavkem kolegium, věcí se bude zabývat.   

 
d) Plán schůzí AS MFF UK: 11. 11. 2015, 16. 12. 2015, 13. 1. 2016. Na listopadovou schůzi 

předloží vedení fakulty návrh závěrky k 30. 9. 2015. 
 

e) Pozvánky 
i) Výročí 25 let od vzniku Fakulty sociálních věd UK: na slavnostním zasedání dne 

21. 10. 2015 měl děkana zastoupit prod. M. Rokyta, ale kvůli akutním zdravotním 
potížím se musel omluvit.  

ii) Velký podzimní koncert Univerzity Karlovy dne 21. 10. 2015: vzhledem k tomu, že 
děkan se nemůže zúčastnit, nabídl pozvánku členům KD.  

iii) Slavnostní koncert pořádaný u příležitosti 17. listopadu (17. 11. 2015, 20:00, Velká 
aula Karolina): cestou tajemníka fakulty byla pozvánka doručena v elektronické 
podobě. Pozvánka byla, v souladu s přáním organizačního oddělení RUK, šířena 
dále: kolegiu děkana, předsedovi SKAS a předsedovi ZKAS. 

 
f) Jarní koncert MFF UK je naplánovaný na úterý 1. března 2016 (Velká aula Karolina).  

 
 
Zasedání skončilo v 15:20 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


