
Zápis z 6. schůze kolegia děkana konané dne 18. listopadu 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. 
Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek; H. Nyklová j. h. 
C. Matyska 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
 
K 17. listopadu 2015: 
 
prohlášení rektora UK a děkanů fakult UK sídlících na pražském Albertově: 
http://www.cuni.cz/UK-7204.html 

 
děkan MFF UK: 
http://www.matfyz.cz/clanky/505-pomohl-jsem-kvetine-nebo-zradil-studenty 
https://www.facebook.com/MFFUK/posts/1083976924945955 
 
zpráva ČTK: 
Rektoři několika vysokých škol převzali záštitu nad studentskou akcí „Skutečné uctění památky 17. 
listopadu 1939 a 1989“, která se má uskutečnit v neděli 22. listopadu na pražském Albertově. 
V tiskové zprávě o tom informovali organizátoři události. Akci zaštítil např. rektor Masarykovy 
univerzity v Brně Mikuláš Bek, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer, 
rektor ČVUT Petr Konvalinka, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller a rektor 
Ostravské univerzity v Ostravě Jan Lata. Plnou podporu studentům vyjádřil také rektor Univerzity 
Karlovy Tomáš Zima. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Přerušení 

projednávání akreditace oboru habilitačního řízení Matematika – didaktika a historie 
matematiky a informatiky: požadované úpravy byly provedeny a upravený materiál byl 
dne 22. 10. 2015 odeslán cestou rektorátu Akreditační komisi (AK). Administrativa AK si 
vyžádala 6. 11. 2015 ještě jednu formální opravu; ta byla obratem provedena. 

 
b) Nové projekty GA UK: přehled návrhů obdrželi sekční proděkani k vyjádření. Celkem bylo 

do stanoveného termínu podáno 124 návrhů (sekce F: 76, sekce I: 35, sekce M: 13). 
 

c) Výsledky soutěže GA ČR (česko-rakouské projekty na principu Lead Agency): z MFF UK 
byly podány tři návrhy, žádný z návrhů nezískal podporu. Celkem bylo vybráno 
k financování 9 projektů. 

 
d) Žádný z fakultních projektů podaných ve výzvě ERC AdvG nepostoupil do druhého kola. 
 
e) Tabulka H14 MFF – Hodnocení výsledků VaV, u RVVI vznesla MFF UK námitku proti 

nezapočítání ERC projektu CCOSA z důvodu „Instituce pouze spolupracuje na projektu, 
pracovník instituce nezískal ERC grant jako hlavní řešitel projektu“. Námitka byla 
projednána s pracovníky odpovědnými za přípravu tabulek (Ing. Matějka z RVVI a Mgr. 
A. Santus z MŠMT), byly jim zaslány podklady prokazující, že MFF UK byla v rozhodném 
období host institution tohoto projektu. Ze strany RVVI a MŠMT byla přislíbena náprava. 

 
f) Uskutečnila se schůzka k další verzi systému Habilion 2. Byly prezentovány připomínky 

k datům (a jejich formátu) dostupným ve stávajícím návrhu role “fakultní správce“. ÚVT 
UK byl požádán o dodání návrhu i pro role „uchazeč“ a „předseda habilitační komise“' 

http://www.cuni.cz/UK-7204.html
http://www.matfyz.cz/clanky/505-pomohl-jsem-kvetine-nebo-zradil-studenty
https://www.facebook.com/MFFUK/posts/1083976924945955
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Dokud nebude konzultováno zadání i pro tyto role, nemá smysl vypisovat výběrové řízení 
na realizaci systému externí programátorskou firmou. 

 
g) Vyhlášení soutěže SVV 2016: zatím není zřejmé, o jakou částku se lze ucházet. Sekčním 

proděkanům byl zaslán přehled rozložení finančních prostředků v roce 2015. Řešitelé 
a struktura projektů v  informatické sekci zůstávají beze změny, v sekci F bude nově 
místo doc. J. Brechlera řešitelem projektu Studentský výzkum v geofyzice a meteorologii 
Mgr. Peter Huszar, PhD. 

 
h) Dodatečná výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR (termín předání na 

GAČR je stanový na 30. 11. 2015): 
P202 Informatika 
P205 Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika 
P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie 
P303 Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie 
P305 Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika 
P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční 
ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii 
P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství 
P506 Botanika a zoologie. 
V oborech, které pro nominaci přicházejí v úvahu, má MFF UK zastoupení, navíc 
zůstávají v platnosti neuplatněné nominace z minulé výzvy (přehled členů a nominací 
z MFF UK byl zaslán sekčním proděkanům pro informaci). 
 

i) RNDr. F. Němec, Ph.D., z KFPP podal v aktuální výzvě návrh na Starting Grant ERC 
(akronym QPMODULATION). 

 
j) Podpora post-doc zahraničních pracovníků na UK: na základě doporučení univerzitní 

komise a z rozhodnutí JM byly Matematicko-fyzikální fakultě schváleny návrhy na pobyt 
vědeckých pracovníků Sayeha Rajabiho (Irán) a Matase Šileikise (Litva). V roce 2016 
bude pokračovat univerzitní finanční podpora pobytu Bruna Serra Loff Bareta (Nizozemí).  

 
k) Termíny podávání dílčích a závěrečných zpráv GA ČR: v návaznosti na konečné termíny 

stanovené GA ČR byly stanoveny termíny pro předložení dílčích zpráv na OVZS takto: 
dílčí zprávy do 11. 1. 2016, závěrečné zprávy do 25. 1. 2016. 

 
l) TC AV ČR uspořádalo dne 12. 11. 2015 informační den k výzvám 2016-17 v oblasti 

„Šíření excelence a podpora účasti" v programu Horizont 2020, prezentace a další 
informace, viz: 
http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-
ucasti/informace/novinky/prezentace-z-informacniho-dne-v-oblasti-widening 
 

m) Přírodovědecká fakulta UK, konkrétně Katedra učitelství a didaktiky chemie, se plánuje 
připojit k Noci vědců pořádané společností Techmania Science Center, o.p.s., v letech 
2016-2017. (Techmania nyní sbírá přihlášky od organizací, které se hodlají zapojit, a 
následně bude žádat o grant Evropské komise ve výzvě MSCA-night). Záležitost si za 
MFF UK vzal na starost prod. M. Vlach. 
Stalo se po KD: Probíhají jednání s PřF UK, která za UK účast garantuje. Získáním 
bližších informací byla pověřena Mgr. T. Bártlová. 
 

n) Den UK v Bruselu a v Leuvenu (10. 11. 2015): KD vzalo na vědomí poznatky děkana 
a prod. J. Trlifaje.  

 
o) Nabídka vzájemné spolupráce na bázi dohody mezi Univerzitou Karlovou v Praze a 

vědeckovýzkumnou vzdělávací institucí Korea Advanced Institute of Science and 
Technology (KAIST): děkan požádal prod. J. Trlifaje, aby na dopis JM odpověděl, že MFF 
UK má o tuto spolupráci zájem.  

 
 
 

http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/informace/novinky/prezentace-z-informacniho-dne-v-oblasti-widening
http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/informace/novinky/prezentace-z-informacniho-dne-v-oblasti-widening
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Prod.  M. Vlach 
p) Partnerský program a smluvní výzkum: KD vzalo na vědomí informace o současném 

vývoji.  
 

Děkan 
q) Děkan, na návrh sekčních proděkanů, schválil sjednocení pravidel ve všech sekcích tak, 

ze děkan bude k podpoře doporučovat projekty GAUK vedené interními doktorandy, kteří 
studují v prvním resp. druhém ročníku doktorského studia. Projekty vedené doktorandy 
studujícími ve třetím (resp. čtvrtém) ročníku studia budou podávány na dobu dvou let 
resp. jednoho roku.  

 
r) Děkan obdržel pozvání od ředitele Matematického ústavu AV ČR na interdisciplinární 

workshop Matematika a informatika v praxi konaný ve dnech 9. až 11. prosince 2015 
v ÚTIA AV ČR. Informace o workshopu byla postoupena dr. H. Nyklové, dále 
proděkanům O. Čepkovi, M. Rokytovi a M. Vlachovi.  

 
s) Děkanovi byly doručeny dvě pozvánky na přednášku prof. Camilla De Lillise z Universität 

Zürich (Regularity and singularity of area-minimizing surfaces). Přednášku pořádá MÚ AV 
ČR v rámci přednášek na počest prof. Eduarda Čecha, v pondělí 14. prosince 2015 od 
10:30 hodin ve velké posluchárně MÚ.  

 
t) Prezident republiky jmenoval univerzitními profesory, kromě jiných, pány Ondřeje Čadka 

a Petra Heřmana, dekrety mají být předány 11. 12. 2015. V souvislosti s ne/jmenováním 
profesorů viz: 
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/univerzity-a-nejmenovani-profesori-davaji-
zemana-k-soudu/1283621 

 
u) Prestižní ocenění pracovníků a studentů ÚČJF: cena The Breakthrough Prize in 

Fundamental Physics 2016 byla udělena za výsledky výzkumu oscilací neutrin. Získali ji 
prof. Rupert Leitner, Mgr. Viktor Pěč, Mgr. Bedřich Roskovec a Ing. Vít Vorobel, Ph.D. 
Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-daya/ 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Návrhy na Cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. Komise 

zasedala 13. 11., navrženy byly práce vynikající kvality, takže nebylo obtížné rozhodnout. 
Stalo se po KD: Ceny byly předány na zasedání VR MFF UK dne 2. 12. 2015, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-dekcen/ 
 

b) Smlouva o spolupráci ve výuce mezi MFF UK a FEL ČVUT byla podepsána 12. 11. 2015. 
Stanoví obdobná pravidla, jaká jsou ve smlouvách o spolupráci ve výuce, uzavřených 
s FIT ČVUT a FJFI ČVUT. Studenti se o možnostech otevřených touto smlouvou dovědí 
z oběžníku studijního proděkana.   

 
c) Komise pro doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertací: prod. M. Rokyta 

upozornil na nedostatky v údajích na webu. Prod. F. Chmelík vyložil, z jakých příčin 
k chybám v souborech zveřejněných na webových stránkách došlo (byly technického 
rázu a spočívaly v nastavení přístupových práv referentky STUD vedle přístupu RUK). 
Aktualizace seznamů probíhá.   

 
d) Studentská anketa 

i) Koncepce ankety na MFF UK, příprava ankety za ZS 2015/2016 (její zahájení je 
naplánované na 4. 1. 2016): KD se seznámilo jak s podklady zpracovanými 
předsedkyní komise pro anketu doc. H. Valentovou, tak se stanoviskem SKAS 
k předloženému návrhu. Po diskusi kolegium schválilo směr, který návrh doc. H. 
Valentové vytýčil, a svěřil prod. F. Chmelíkovi provedené drobných úprav (povinné 

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/univerzity-a-nejmenovani-profesori-davaji-zemana-k-soudu/1283621
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/univerzity-a-nejmenovani-profesori-davaji-zemana-k-soudu/1283621
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-daya/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-dekcen/
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hodnocení učitele – děkan uplatní výsledky při vyhodnocování studenty nejlépe 
vnímaných pedagogů). Cílem mj. je, aby „odpovídavost“ v elektronické anketě byla 
přinejmenším stejná jako při anketě papírové. Děkan plánuje pozvat členy SKAS 
a ZKAS na podvečerní čaj dne 25. 11. 2015 a využít tuto příležitost k diskusi o 
nově pojaté anketě.  

 
ii) Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty na MFF UK za ak. rok 2014/2015: 

členka KR UK prof. R. Wildová požádala děkana o poskytnutí informační zprávy do 
15. 12. 2015. Vyřídí prod. F. Chmelík. 

 
iii) Změna ve složení Komise pro studentskou anketu: Bc. L. Láska přerušil studium, 

byl děkanem z komise uvolněn; na návrh předsedy SKAS děkan jmenoval do 
komise Mgr. Jana Musílka.   

 
e) Stipendia 

Nový elektronický modul – závada v generování seznamu studentů s nárokem na 
stipendium za vynikající studijní výsledky a zjišťování jejích příčin: podklady kolegiu 
poslal prod. F. Chmelík. Studentům se dostalo vysvětlení, situace je stabilizovaná. Prod. 
V. Chmelík jednal s dr. P. Zakouřilem, byl přítomen zasedání AS MFF UK, na jehož 
zasedání se o problému rovněž jednalo. Náprava proběhne v příštích dnech.  
 

f) Potíže se SIS (sílí nespokojenost některých fakult UK s výsledky práce firmy Erudio, ÚVT 
UK i řízením IT na UK obecně). Prod. F. Chmelík poskytl kolegiu relevantní 
korespondenci s pí. děkankou FF UK. Týká se hlavně SW Uchazeč; konkrétně toto není 
na MFF UK palčivý problém, ale obecně nelze o práci ÚVT UK hovořit pochvalně.  

 
g) Směrnice děkana, stanovující výši úhrad od studentů a absolventů MFF UK: prod. F. 

Chmelík předložil návrh novely výnosu, který předpokládá sjednocení poplatků za 
dokumenty vydávané v českém a anglickém jazyce, a to na výši poplatků za dokumenty 
vydávané v češtině. KD tuto ideu schválilo.  

 
h) E-mail prof. D. Vokrouhlického ohledně školení doktorandů MFF UK v ústavech AV ČR: 

vyřizuje prod. F. Chmelík.  Prod. V. Baumruk k tomu uvedl, že ve fyzikální sekci se 
dodržuje úmluva, že doktorandi, kteří jsou školeni v AV ČR, uvádějí na svých článcích 
afiliaci ve prospěch AV ČR.  

 
i) Dne 1. 12. 2015 v 12:00 hodin se konají promoce absolventů rigorózního řízení, děkana 

zastoupí prod. F. Chmelík. 
 

j) KD vzalo na vědomí aktuální informaci prod. F. Chmelíka o přípravě disciplinárního řízení 
(předseda disciplinární komise F. Chmelík pozval studenta na jednání komise dne 7. 12. 
2015).  

 
k) Vypršela lhůta pro podávání studentských fakultních grantů, celkem je evidováno 

 67 žádostí.  
 
Prod. P. Kolman 
l) Prodloužení platnosti a rozšíření akreditace bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů akreditovaných na MFF UK: cestou RUK bylo na fakultu doručeno 
rozhodnutí MŠMT (čj. MŠMT-35033/2015 ze dne 19. 10. 2015). V souvislosti se změnou 
názvu bakalářského a navazujícího magisterského oboru Matematické metody 
informační bezpečnosti, resp. akreditací nového oboru Matematika pro informační 
technologie pověřil rektor UK funkcí oborových garantů doc. RNDr. Jiřího Tůmu, DrSc., 
(pro bakalářské studium) a prof. RNDr. Aleše Drápala, DSc., (pro navazující magisterské 
studium). KD vzalo na vědomí. 

 
m) Dotazníky k žebříčkům Nejlepší vysoké školy 2015: požadavek Z. Keményové, 

redaktorky Hospodářských novin, o podklady, byl děkanovi postoupeny prostřednictvím 
Odboru vnějších vztahů UK. Matematicko-fyzikální fakulty se týká Informatika. Termín pro 
zpracování je stanoven na 2. 12. 2015. Děkan věc předal k vyřízení prod. P. Kolmanovi. 
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Ten má hotové podklady za STUD, pošle je k doplnění na OVZS a ke konečnému 
zpracování na OMK.   

 
n) Doktorské studium a jeho evidence 

i) Přechod fakult UK na elektronický způsob evidence doktorských studií do konce 
roku 2015: pror. J. Royt svým dopisem datovaným 2. 11. 2015 oslovil děkana 
fakulty s žádostí o informace, jaké zkušenosti fakulta má s modulem v SIS či 
s dosavadním přechodem na nový systém atd. Prod. P. Kolman na základě 
připomínek ze sekcí a fakultního oddělení IT tlumočil zkušenosti a výhrady MFF 
UK.  

 
ii) Průběžné hodnocení studia v doktorských studijních programech: pror. J. Royt 

adresoval děkanovi žádost o vyplnění tabulek. Věc vyřídí STUD. T: do 8. 12. 2015. 
Výsledek předloží prod. F. Chmelík kolegiu děkana pro informaci. 

 
iii) AS MFF UK schválil dne 11. 11. 2015 podmínky pro přijímání do doktorského 

studia. 
 

o) Prod. P. Kolman informoval o schůzkách konaných na RUK a týkajících se přípravy UK 
na chystanou novelu vysokoškolského zákona zejména ve věci zajišťování a hodnocení 
kvality vzdělávací činnosti; kolegium akceptovalo kritický komentář k navrhovanému 
systému zajišťování kvality UK. 

 
p) Dále prod. P. Kolman informoval o schůzce ve věci projektu Study in Prague a přípravě 

zimního vzdělávacího veletrhu v Praze s tímto názvem; MFF UK není spokojena s tím, že 
řada problémů webového portálu Study in Prague, na které upozorňovala na jaře, stále 
přetrvává. 

 
q) Prod. P. Kolman referoval o schůzce se zástupci Komise J. W. Fulbrighta, která na jaro 

2016 připravuje v Praze krátký workshop usilující o představení českých vysokých škol 
americkým partnerům s cílem posílit studijní pobyty amerických "undergraduate" studentů 
na technických vysokých školách v ČR. 

 
r) MFF UK poslala cestou RUK Akreditační komisi kontrolní zprávu k některým oborům a 

programům.  
 

Prod. M. Rokyta 
s) Prod. M. Rokyta v krátkosti seznámil kolegium s výsledky ankety o úspěšnosti ve studiu 

matematiky, kterou prostřednictvím sociálních sítí provedla studentka 2. ročníku MFF 
UK Klára Sejková (v koordinaci s doc. J. Tůmou). Ankety byly dvě: první se uskutečnila 
před započetím výuky, druhá na přelomu října a listopadu 2015. KD vzalo na vědomí 
výsledky anket a iniciativu K. Sejkové ohodnotilo příznivě.   

 
t) Analýza úspěšnosti studia v bakalářských matematických oborech vypracovaná doc. M. 

Kulichem, garantem oboru Obecná matematika: prod. M. Rokyta dokument předem 
zaslal a na zasedání kolegia komentoval. Je patrná tendence klesající úspěšnosti ve 
studiu a dostudování. 

 
Prod. O. Čepek 
u) Dělení školného od zahraničních samoplátců: prod. O. Čepek se znovu vrátil k již 

dohodnutému rozdělení (1/3 pro děkanát, zbytek ve prospěch příslušné sekce), veden 
obavou, že když se finance vyplatí formou mzdy, dojde k dalšímu zdanění částky, ve 
prospěch děkanátu. Aby k takové situaci nedošlo, zajistí vedoucí HOSP zřízením 
speciálního podúčtu sekce (podobného jako pro bonusy za monografie).  

 
v) Projekt www.VSPrednasky.cz - natáčení přednášek konaných na MFF UK a jejich 

umístění na YouTube: kolegium se seznámilo s e-mailovou korespondencí mezi D. 
Handlem a prof. R. Bartákem, jak ji přeposlal prod. O. Čepek; souhlas k účasti v projektu 
nedalo. MFF UK má vlastní systém natáčení vybraných přednášek a jejich vystavení na 

http://www.vsprednasky.cz/
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fakultních serverech.  Nad tím, co je zveřejněno a jakému okruhu uživatelů, chce mít 
vlastní kontrolu.  

 
Prod. M. Vlach 
w) Veletrh v Abu Dhabi: fakultou najatá agentura poslala první zprávu o veletrhu, získala 12 

kontaktů a navštívila 8 středních škol. Prod. M. Vlach vyčká s hodnocením efektivity 
(a vyplacením finanční provize) takového zastoupení MFF UK do doby, kdy bude známa 
informace, zda některý ze získaných kontaktů měl za následek získání konkrétního 
studenta.   

 
Děkan 
x) Mgr. Vojtěch Vorel, student MFF UK, převzal v předvečer svátku 17. listopadu Cenu 

Josefa Hlávky, více na: 
http://cuni.cz/UK-7209.html 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) KD vzalo na vědomí Otevřený dopis zástupců veřejných vysokých škol představitelům 
vlády ČR vyjadřující zásadní nesouhlas s dosavadním průběhem přípravy státního 
rozpočtu na rok 2016 ve vztahu k položce financování veřejných vysokých škol. (Přišlo e-
mailem jako tisková zprávy z RUK.) 

 
Tajemník 
b) Tajemník předložil návrh opatření děkana Organizační uspořádání děkanátu MFF UK 

v Praze, odrážející připomínky členů KD. V tomto znění kolegium návrh schválilo. 
 

c) KD projednalo Příkaz tajemníka č. 2/2015, k zajištění zpracování roční účetní závěrky 
2015. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1502.htm 
 

d) Oddělení státní správy památkové péče magistrátu hl. m. Prahy vydalo souhlas 
s pokácením lípy velkolisté na dvoře u budovy Ke Karlovu 5.  Strom je podle expertizy 
silně proschlý a hrozí nebezpečí jeho pádu. MFF UK je povinna jako náhradu vysadit 
nový strom, bude to dub. 

 
e) Bylo provedeno vyúčtování náhrady za výuku pro PřF UK.  Z celkové sumy 1.349.521,- 

Kč připadá 966.130,- Kč ve prospěch matematické sekce a částka 383.391,- Kč ve 
prospěch sekce fyzikální.  

 
f) Nový plot mezi parkem Ztracenka a zahradou MFF UK: stavba probíhá podle předem 

zpracovaného projektu, financuje ji Městská část Praha 2; odbor výstavby RUK, za 
majitele příslušného pozemku, je v osobě Ing. Kubáskové plně informován. Plot má být 
hotový v polovině prosince 2016.  

 
g) Všem sekčním pracovištím byla rozeslána informace, aby nejpozději do 11. 12. 2015 

zaslali na HOSP k rukám pí P. Trojánkové požadavky na vyhotovení ročních karet 
k cestovnímu pojištění na rok 2016. 

 
h) Kolegium děkana schválilo tajemníkem předložený návrh „Plán krizové připravenosti 

Matematicko-fyzikální fakulty UK“.  
 

i)        Společnosti FILM MAKERS, s. r. o., bylo dne 31. 10. 2015 umožněno natočit krátký 
obrazový snímek The Last Visa před budovou Ke Karlovu 3 a v jejím vestibulu, 
za finanční úhradu.  

 
j) Oprávnění přidělovat přístup k zónám v systému Amoeba (čili oprávnění určitého 

pracovníka elektronicky nastavit jiným pracovníkům možnost vstoupit do zón na 

http://cuni.cz/UK-7209.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1502.htm
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pracovišti): kolegium potvrdilo dosavadní pravidlo, kdy je toto oprávnění svěřováno 
vedoucímu pracoviště, jeho zástupci a tajemníkovi pracoviště.  

 
k) Tajemník obdržel dotaz z KPMS, jak postupovat v případě žádosti o registraci České 

společnosti aktuárů na adrese MFF UK. Záležitost projedná tajemník s fakultní 
právničkou. 

 
l) Společnost DERS, s níž vedení fakulty jedná o dodávce programu VERSO, zaslala 

k posouzení návrhy dodavatelské a servisní smlouvy a upřesnila nejbližší možný termín 
dodání produktu, a to k 1. 3. 2016. Tento termín se výrazně liší od termínu přislíbeného 
během osobní schůzky. Jednání bude pokračovat, jakmile se podaří oboustranně 
dohodnout na textu smluv. 

 
m) Rektorát UK připravuje zpracování veřejných zakázek na nákup výpočetní techniky 

a kancelářského papíru. Výsledkem soutěže bude sepsání rámcových smluv s vybranými 
dodavateli a možnost jednotlivých fakult od těchto dodavatelů produkty odebírat. Fakulty 
si budou moci výběrové řízení zorganizovat samy ve vlastní režii, samozřejmě 
s povinností dodržet zákon o veřejných zakázkách a příslušné opatření rektora UK 
(Opatření rektora č. 52/2015, Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze, vstoupilo v účinnost dnem 1. 11. 2015). 
Tajemník navrhl, aby MFF UK měla v týmu, který výběrové řízení připravuje, své 
odborníky (1 až 2) z informatické sekce. Prod. O. Čepek takové odborníky poptá.  
Stalo se po kolegiu: s účastí v týmu, který výběrové řízení připravuje, souhlasil RNDr. 
Jakub  Yaghob, Ph.D. Ještě později se ukázalo, že případné zastoupení fakulty v týmu je 
bezpředmětné.  

 
n) Kolegium projednalo žádosti o pronájem/zapůjčení prostor MFF UK, s těmito výsledky. 

i) Pěvecký sbor Sebranka, koncert dne 15. 12. 2015, v refektáři: bezplatně, režijní 
poplatek ve výši 1.000,- Kč bude uhrazen z účtu 901. 

ii) Grantová agentura ČR, slavnostní předávání Cen předsedy GAČR dne 29. 9. 
2016, v refektáři, za režijní poplatek ve výši 1.000,- Kč. 

iii) Fond na podporu vědy Neuron, slavnostní předávání Cen Neuron 2015 dne 1. 12. 
2015, v refektáři, za režijní poplatek ve výši 1.000,- Kč. 

iv) KFPP MFF UK společně s Českou vakuovou společností, pro akci Pragovac ve 
dnech 8: a 9. 11. 2016, v refektáři, za režijní poplatek ve výši 1.000,- Kč 
(nevýdělečná akce, určená hlavně studentům). 

v) Nečasovo centrum pro matematické modelování, mzn. letní škola z evolučních 
rovnic EVEQ 2016, ve dnech 11. – 15. 7. 2016, v posluchárnách S9, S10 a S11, 
sleva ve výši 75 % z ceny nájemného.  

vi) Základní umělecká škola Praha 7, cyklus šesti instrumentálních a pěveckých 
koncertů v období od 22. 12. 2015 do 9. 5. 2016, v refektáři, sleva ve výši 25 % 
z ceny nájemného.  

vii) Žádost o poskytnutí posluchárny pro cyklus pěti přednášek v rámci akce 
Technosemináře, a to o sobotách, podala fyzická osoba; není zřejmé, za koho 
jedná, není známo, zda je akce zpoplatněna, kolik bude účastníků atd. Kolegium 
proto žádosti nevyhovělo.  

 
o) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o poradě u kvestorky UK. Co se týče vyplácení 

odměn externím školitelům, o náhradu za finanční odvody nemá smysl žádat.  
 
p) Metodická pomůcka pro postup stran odpisu pohledávek spojených s poplatky za 

studium: dokument poslaný panem rektorem děkanům a tajemníkům fakult byl přeposlán 
studijním proděkanům MFF UK, vedoucí STUD a vedoucí HOSP.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Kolaudace serverovny dne 10. 11. 2015 v Troji proběhla zdárně.  
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b) KD vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka o projektech VaVpI.  

 
c) Stavba pavilonu pro M a I v Troji: KD vzalo na vědomí informaci o současném stavu 

projektu a schválilo návrhy přednesené prod. L. Skrbkem (nákup výbavy v cenách 
přiměřených ministerské dotaci; vykácení dřevin na náklady fakulty, protože se musí 
provést v době vegetačního klidu, a proto ho nelze odkládat). 
 

d) KD vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o problémech s dopravou, který vyvstal 
v areálu Troja v důsledku otevření tunelu Blanka a nového dopravního značení (zákaz 
odbočení vlevo). V součinnosti s prof. M. Tichým a kvestorkou UK usiluje tajemník 
o nápravu situace.   

 
e) Schůzka prod. L. Skrbka, tajemníka a vedoucího SB, konaná 18. 11. 2015, byla 

věnovaná pronájmům fakultních prostor a řešení do budoucna.  
 

f)        Prod. L. Skrbek informoval, že je hotovo zadání na „fotovoltaiku“ i na opláštění budovy 
v Troji.  

 
g) Plán oprav 2016: vedoucí správy budov požádal pracoviště fakulty o zaslání požadavků 

na opravy, investice, modernizaci a další stavební úpravy, a to do 27. 11. 2015. 
Požadavky už nyní přesahují možnosti fakulty.  

 
h) Po studentské Beánii konané dne 4. 11. 2015 v nedávno rekonstruovaných prostorech 

v Troji zůstaly druhý den ráno tak znatelné stopy, že tajemník fakulty musel sdělit svou 
nespokojenost náčelníkovi Spolku Matfyzák jako organizátorovi akce.  

 
i) Prod. M. Rokyta sdělil, že byla odstraněna havárie v prostorách karlínské budovy, 

nedávno nově vybudovaných pro doktorandy.  
 

j) Prod. V. Baumruk informoval, že v souvislosti s „přístrojovým“ projektem OP VaVpI 
očekává dne 9. 12. 2015 monitorovací návštěvu na Karlově, případně v Troji.  

 
          Doc. C. Matyska poslal informaci e-mailem: 

k) Univerzitní inovační síť (UIS) - informace o závěrech návštěvy pracovníků Centra pro 
přenos poznatků a technologií Mgr. Hany Kosové a Mgr. Jiřího Valacha, konané 27. 10. 
2015: jednání se zúčastnili doc. C. Matyska a dr. H. Nyklová. Klíčové jsou následující 
skutečnosti:  
i) bude možné žádat o projektovou podporu pouze do výše 40 mil. Kč, tj. 10 mil. Kč na 
rok na celou UK při čtyřletém projektu. 
ii) Není možné podporovat konkrétní komerční, technologickou a podobnou aktivitu, 
výzva bude zaměřena na vytváření systému organizace přenosu technologií, 
poradenství, školení, budování kontaktů atd. Z toho vyplývá, že na MFF UK se explicitně 
počítá jen s vytvořením zhruba 1,5 úvazku, který by měl být dělen mezi „senior“ a „junior“ 
inovačního skauta s celkovými osobními náklady (bez odvodu) do 50 tis. Kč měsíčně. Na 
centrální úrovni budou požadovány prostředky na SW, vybavení skautů (počítače, 
software apod.), poplatky za přístup do patentových databází, služby nejrůznějšího 
charakteru (právní, obchodní, technické, propagační, auditorské, marketingové, …).  

 
l) Podávání projektů na nové excelentní týmy: děkan bude zmocněn rektorem UK, aby 

v jeho zastoupení podepisoval návrhy projektů. Musí si pro tento účel zřídit elektronický 
podpis. 
Stalo se po KD: Děkan MFF UK má v souladu s pokynem RUK zřízen elektronický 
podpis.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
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a) Děkan vyhověl žádosti RNDr. Miroslava Bulíčka, Ph.D., z MÚUK a udělil mu tvůrčí volno 
na LS 2015/2016. 

 
b) Prod. L. Skrbek informoval o přípravě inzerátu na místo budoucího vedoucího serverovny 

v Troji. KD jím navržený postup schválilo.  
 
 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 
a) Rotunda sv. Václava: KD vzalo na vědomí aktuální informace. Týkaly se automatu na 

pamětní mince (jeho umístění je dohodnuto s prod. O. Čepkem), výběrového řízení na 
stavební archeologické práce, monitorovací zprávy. Zároveň prod. M. Vlach informoval, 
že podal na MF ČR žádost o prodloužení doby řešení projektu do října 2016 s tím, že 
stavební a restaurátorské práce musejí být hotovy do května 2016. O výsledku podá 
zprávu na příštím KD. Toho se týká i slavnostní otevření rotundy, které by mohlo být pro 
dárce zorganizované na 28. 9. 2016, a závěrečná konference pak v polovině října 2016. 
Kromě uvedeného jsou vedena jednání s Katolickou teologickou fakultou UK o možném 
připojení se k edukativním aktivitám spojeným s rotundou. Jednání se zástupcem vedení 
KTF UK proběhne 27. 11. 2016. 
 

b) Návštěva zástupců MFF UK v Ostravě – autoři knihy Rande s Fyzikou v pořadu Dobré 
ráno České televize a podpis smlouvy s Wichterlovým gymnáziem jako Fakultní školou. 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-rande/ 

 
c) Prod. M. Vlach připravuje návrh na ustavení nové ediční komise fakulty. Za SKAS přijal 

nominaci Mgr. Tomáš Masařík. Nejasný je ještě jeden zástupce z fyzikální sekce. Na věci 
se dohodnou proděkani V. Baumruk a M. Vlach. 

 
d) Spolek MATX spojený s Univerzitou Komenského v Bratislavě projevil zájem o spolupráci 

MFF UK v oblasti propagace (slovenská verze korespondenčních seminářů). Výzvu 
fakulta pravděpodobně nevyslyší. 

 
e) CZ.NIC a UPC.CZ: žádost o návštěvu rotundy sv. Václava. Jednání, které by mělo vést 

k oboustranné spokojenosti, vede prod. M. Vlach. 
 

f) Fakultní školy MFF UK. Setkání se zástupci fakultních škol a slavnostní podpis dohod 
o spolupráci se bude konat dne 26. 11. 2015 od 13:30 v refektáři na MS. Pozvánky 
rozeslala Dr. D. Mandíková, předsedkyně Pracovní skupiny pro fakultní školy.  
Stalo se po KD: viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-fs/ 

 
g) Proběhl MatfyzFeat, viz:  

http://www.matfyz.cz/clanky/491-fyzikalni-pokusy-rozkmitaly-poslucharnu 
 

h) Studentská recese (gymnázium Na Vítězné pláni) k oslavě 100 let obecné teorie 
relativity, viz:  
http://www.matfyz.cz/clanky/486-einsteinuv-svejk-a-svejkuv-einstein 
 

i) Katedra tělesné výchovy: nové logo katedry v duchu tzv. doplňkového propagačního 
loga. Prod. M. Vlach vyzdvihl spolupráci s pracovníky KTV, kteří pravidelně zveřejňují 
články na matfyz.cz. 

 
j) Blíží se den 26. 11. 2015 a s ním Den otevřených dveří na MFF UK. Na víkend 21. 11. 

2015 je též naplánovaný Informační den UK (proběhne na Albertově).  
 

k) Fakultní kalendář na rok 2016 bude průřezem fotografiemi z výstav v Malé galerii 
vědeckého obrazu. Původní ideu vytvořit kalendář na téma počítačové grafiky se 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-rande/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-fs/
http://www.matfyz.cz/clanky/491-fyzikalni-pokusy-rozkmitaly-poslucharnu
http://www.matfyz.cz/clanky/486-einsteinuv-svejk-a-svejkuv-einstein
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nepodařilo uskutečnit, protože kolegové z informatické sekce nedodali podklady 
v dohodnutých termínech. Vydání kalendáře na rok 2016 tak bude mít mírné zpoždění, 
ale vše by se mělo stihnout zhruba do 20. 12. 2015. Prod. M. Vlach poděkoval prof. J. 
Valentovi za rychlou přípravu podkladů. OMK připraví v duchu kalendáře PF 2016 
(novoročenky budou k dispozici odhadem ve druhém prosincovém týdnu). 

 
l) K rukám prod. M. Vlacha bylo doručeno poděkování za prezentaci projektu Fyzika do 

vlastních rukou (aktivita Ph.D. studentů FU UK) ze ZŠ F. Křižíka v Bechyni. 
 

m) Studentka MFF UK RNDr. Jana Šmilauerová získala ocenění za výzkum titanových slitin. 
Více na: http://www.matfyz.cz/clanky/493-prestizni-oceneni-za-vyzkum-titanovych-slitin 

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) KD vzalo na vědomí děkanovy informace o závěrech zasedání AS MFF UK konaného 
dne 11. 11. 2015. 

 
b) Systém zajišťování kvality na UK: návrh k diskusi. Komentář poslal kolegiu prod. P. 

Kolman, členové KD jej akceptovali a děkan poslal v předepsaném termín 16. 11. 2015 
na RUK jako stanovisko vedení fakulty.  
Stalo se po KD: Na zasedání RKR dne 20. 11. 2015 poděkovala doc. R. Wildová za 
doručené připomínky a informovala, že materiál bude výrazně přepracován a znovu 
předložen, po projednání v Kolegiu rektora UK, k vyjádření fakultám.  

 
c) Návrh Harmonogramu naplňování DZ UK 2016-2020: přišel děkanovi e-mailem 16. 11. 

2015, náměty k dokumentu lze posílat na RUK do 27. 11. 2015.  
 

d) Podklady pro jednání RKR 20. 11. 2015 poskytl děkan celému kolegiu děkana. 
 

e) Dlouhodobý záměr MFF UK na léta 2016-2020: návrh zatím není kompletní.  
 

f) Opatření děkana Organizační uspořádání děkanátu MFF UK: další verzi dokumentu, 
zahrnující poznámky některých členů KD, poslal tajemník. KD schválilo tuto verzi jako 
konečnou. Dokument je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer15.htm 
 

g) Revidovaná fakultní směrnice o výnosech: své připomínky k revizi poslal prod. P. 
Kolman, byly předány paní právničce.  

 
h) Prod. O. Čepek navrhl, aby evidence docházky zaměstnanců, sloužící jako podklad pro 

mzdovou účtárnu při výpočtu měsíční mzdy, byla prováděna elektronicky, namísto 
současného způsobu papírových výkazů.  

 
i) Pozvánky na akce 

i) Neformální setkání s předními odborníky na Technology Transfer TT Round Table 
pořádá 19. 11. 2015 od 10:00 ve Vzdělávacím centru Národní technické knihovny: 
děkan se nemůže zúčastnit.  

ii) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR pořádá dne 19. 11. 2015 slavnostní 
odpoledne při příležitosti znovuotevření hlavní části historické budovy ústavu. 
Děkana zastoupí prod. V. Baumruk.  

iii) Slavnostní večer při příležitosti 70. výročí založení Lékařské fakulty v Hradci 
Králové dne 19. 11. 2015 od 18:00 hod.: děkan se pro pracovní zaneprázdnění 
omluvil. 
 

j) Výnosy rektora UK účinné od 1. 11. 2015: 
Opatření rektora č. 50/2015, Sledování splatnosti závazků vůči vybraným subjektům, viz:  
    http://www.cuni.cz/UK-7115.html  
 

http://www.matfyz.cz/clanky/493-prestizni-oceneni-za-vyzkum-titanovych-slitin
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer15.htm
http://www.cuni.cz/UK-7115.html
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Opatření rektora č. 51/2015, Statut Stipendia Václava Havla, viz:  
    http://www.cuni.cz/UK-7116.html  
 
Opatření rektora č. 52/2015, Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze, viz:  
    http://www.cuni.cz/UK-7117.html  
 
Opatření rektora č. 53/2015, Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy 
v Praze, viz:  
    http://www.cuni.cz/UK-7121.html 
 
Opatření rektora č. 54/2015, Vyhlášení 7. kola Projektů specifického vysokoškolského 
výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2016), viz: 

http://www.cuni.cz/UK-7125.html 
 

 
 
Zasedání skončilo v 16:35 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
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