
Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 2. prosince 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
 
 
Vzhledem k tomu, ze doc. C. Matyska se z pracovních důvodů mohl zasedání KD zúčastnit jen 
dopoledne, projednalo kolegium jeho body na počátku schůze. Šlo jednak o probrání situace týkající 
se přípravy Strategického plánu rozvoje UK (SPR UK), jednak o aktuální informace o postupu práce 
na přihlášce dvou projektů OP VVV na nové vědecké týmy. Jsou podniknuty kroky k tomu, aby děkan 
fakulty mohl k přihláškám připojit elektronický podpis.  

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) KD vzalo na vědomí neoficiální zprávu, že Akreditační komise udělila fakultě čtyřletou 

akreditaci habilitačního oboru Matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky. 
 

b) Výsledky soutěží GA ČR 2016 ke dni 25. 11. 2015: 
 
Návrhy projektů soutěží GA ČR 2016

sekce přiděleno

podáno 

návrhů 2016 přiděleno

podáno 

návrhů 2016 přiděleno

podáno 

návrhů 2016

Fyzikální sekce 1 4 18 30 2 2 21 36

Informatická sekce 1 2 7 15 1 1 9 18

Matematická sekce 0 0 1 5 2 2 3 7

MFF celkem 2 6 26 50 5 5 33 61

úspěšnost soutěže standardních projektů GA ČR celkem: 27,1%

úspěšnost soutěže juniorských  projektů GA ČR celkem: 26,5 %

MFF úspěšnost standardní: 52%

MFF úspěšnost juniorské: 33%

MFF úspěšnost mezinárodní: 100%

Juniorské Standardní Mezinárodní
celkem přiděleno celkem podáno

 
Z 21 evidovaných žádostí, na kterých byli pracovníci MFF spolunavrhovateli (12 ze sekce F, 1 ze 
sekce I, 2 ze sekce M) bylo úspěšných 10 (8 sekce F, 2 sekce I). 
 

 
V komentáři k výsledkům KD konstatovalo, že MFF UK si v úspěšnosti stojí mírně nad 
celostátním průměrem, že rozvrstvení není uspokojivé – žádoucí je větší podpora střední 
generace pracovníků. Opět bylo konstatováno, že přestože to není ze strany GA ČR 
zapovězeno, vedení fakulty nepokládá za etické, když si podává žádost o podporu 
projektu člen panelu. Děkan požádal, aby KD a doc. C. Matyska dostali od OVZS přehled 
o přidělených projektech GA ČR včetně konkrétních údajů, kdo žádal (jako hlavní řešitel, 
jako spoluřešitel), komu a v jaké výši agentura vyhověla.   

 
Stalo se po KD: Po posouzení zahraniční stranou nebyl fakultě udělen žádný ze dvou 
podaných mezinárodních projektů, čili v příslušné kolonce má být správně uvedeno 0. 
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c) Fond mobility UK – výsledky podzimního kola: podporu získalo všech devět žádostí 
z MFF UK; celkem fakulta požadovala 907 984,- Kč, dostala přiděleno 774 000,- Kč 
(z toho 102 tis. Kč na rok 2015 a 672 tis. Kč na rok 2016).  

 
d) Habilion 2: uskutečnila se další schůzka prod. J. Trlifaje a pracovnic OVZS dr. M. 

Stiborové a J. Formánkové s odborníkem delegovaným z ÚVT UK.   
 

e) KD konstatovalo, že MFF UK v blízké době nepočítá s podáním návrhu na udělení 
univerzitní čestné vědecké hodnosti doktora věd (reakce na dotaz od RUK).  

 
f) Administrování smluv a další agendy programu Erasmus. Prod. J. Trlifaj navrhl, aby 

veškerá agenda, včetně podepisování rámcových smluv a prováděcích smluv, spadala 
pod koordinátora programu na MFF UK. Původní uspořádání navazovalo na úkol 
proděkana pro zahraniční styky, totiž schvalovat fakultní smlouvy se zahraničními 
institucemi a zejména pak schvalovat a podepisovat výjezdy pracovníků do zahraničí. 
Jen fakultní koordinátor má přehled o smlouvách a na ně navazujících přidělených 
finančních prostředcích, takže cesta dokumentů přes proděkana pro zahraniční styky je 
formální. Navrhované uspořádání (veškerá agenda Erasmus v rukou fakultního 
koordinátora) je obvyklým uspořádáním na ostatních fakultách UK. KD přijalo tento návrh 
bez námitek.  

 
g) Indian Institute of Technology Madras – Memorandum of Understanding (návrh 

memoranda předložil prof. J. Málek): KD nemělo námitky proti předložení memoranda 
(po drobných úpravách textu) k podpisu zahraniční straně.  

 
h) Výzva RUK k vyjádření zájmu o spolupráci s European Molecular Biology Laboratory 

Heidelberg (společné PhD programy): MFF UK sdělila cestou OVZS informaci o možném 
budoucím zájmu v oboru bioinformatika. 

 
i) Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky 

Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok. Cena je udělována za původní 
knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice 
v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech vědních oblastech: společenské vědy, 
vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařské vědy. Nominace je třeba zaslat na 
Odbor vědy RUK ve formě: samotná publikace, max. 1 stránka zdůvodnění nominace 
(pouze pro potřeby Kolegia rektora, stačí emailem) nejpozději do 15. ledna 2016.  
Budou-li mít sekce nějaké návrhy, předloží je cestou sekčních proděkanů do KD 
konaného 29. 12. 2015, aby vznikla časová rezerva na případnou kompletaci návrhů.  

 
j) Uzavření smlouvy mezi UK v Praze a univerzitou v oregonském Eugene: děkan MFF UK 

by dal přednost slavnostnímu podpisu smlouvy v USA. Termín je třeba podřídit časovým 
možnostem JM.  

 
k) Kolegium vzalo na vědomí alarmující zprávu vedoucí knihovny o nedostatku financí RUK 

na nákup odborné literatury, ÚK UK se v tomto ohledu nedostává zhruba 2,5 mil. Kč. 
Vedení podpořilo pokus získat společně s dalšími blízkými fakultami UK prostředky na 
on-line přístup k časopisu Oxford Journals, pokud se ovšem nepodaří získat Univerzitě 
jiný vhodný zdroj.  

 
l) Prod. J. Trlifaj se dne 1. 12. 2015 zúčastnil slavnostního vyhlášení Ceny Neuronu. Více 

na webu, viz:   
http://www.cuni.cz/UK-7245.html 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-neuron/ 

 
m) KD vzalo na vědomí, že MŠMT nevyhlásí v roce 2016 soutěže na projekty typu 

KONTAKT, COST, INGO, HURÉKA. Naopak vypsána bude soutěž na projekty ERC.CZ.  
 

n) RVVI zveřejnila na webu své priority, s jejími hlavními body kolegium seznámil prod. J. 
Trlifaj.   

 

http://www.cuni.cz/UK-7245.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-neuron/
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o) Fulbright Distinguished Chair 2016 - předběžná informace: slibně se jeví prof. K. H. 
Novotný z Mississippi, uchází se o možnost nastoupit od září 2016, na jeden rok. 
Fyzikální sekce (Rada PRVOUK) jeho přijetí podporuje. Schůzka děkana a prod. J. 
Trlifaje s reprezentací Komise J. W. Fulbrighta v Praze je dohodnuta na 14. 1. 2016. 

 
 
Děkan 
p) Návrh struktury programů na podporu vědy na UK (PRVOUK) od roku 2017: připomínky 

za MFF UK pošle pror. J. Konvalinkovi, na základě názorů členů KD, děkan dne 4. 12. 
2015.   

 
q) Děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci se na děkana MFF UK 

obrátil s návrhem „na spolupráci při utváření nové oblasti studií teorie a dějin umění a 
architektury, kterou je topologie“. Z MFF UK je předběžně angažován prof. J. Nešetřil. 
Jestliže další jednání ukáží, že má smysl dát rodící se spolupráci smluvní rámec, děkan 
je připraven předložit návrh od FUA kolegiu děkana MFF UK.   

 
r) Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR ve spolupráci s Akademií věd 

ČR uspořádal dne 1. 12. 2015 seminář a diskusi na téma Národní a mezinárodní 
srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů ČR, přednášejícími jsou (bez titulů) 
Štěpán Jurajda a Daniel Münich. Z fakulty se zúčastnili děkan a vedoucí OVZS, která 
připravuje písemnou zprávu pro prod. J. Trlifaje. Zprávu pak obdrží i členové KD.   

 
s) Technologické centrum AV ČR organizuje informační den Výzkumné infrastruktury 

v programu Horizont 2020, a to 15. 12. 2015 od 10 hodin v konferenčním centru TC AV 
ČR. Cílem informačního dne je představit nový pracovní program Výzkumné 
infrastruktury na roky 2016 -17 a zprostředkovat zkušenosti úspěšných řešitelů projektů 
H2020. KD delegovalo vedoucí OVZS dr. M. Stiborovou.  

 
t) Děkan obdržel ze sekretariátu ředitele Národní technické knihovny prezentace 

přednášejících z uskutečněného setkání Technology Transfer Round Table, které se 
konalo 19. 11. 2015 v NTK. Na základě sdělení ze společnosti EcoMole Ltd. je možné 
prezentace dále šířit v rámci fakulty, ale nikoli formou zveřejnění on-line.  

 
u) KD nedoporučuje pracovníkům fakulty (řešitelům projektů) platit vědeckým časopisům za 

publikování článků on-line first nebo open access. KD se také shodlo na stanovisku 
neplatit open access z centrálních prostředků (odpověď na dotaz z matematické sekce).  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Vymáhání poplatků spojených se studiem: pan rektor poslal děkanovi přípis čj. 

UKRUK/13708/2015, o zavedení nových postupů v souvislosti s očekávanými změnami 
v agendě vymáhání poplatků spojených se studiem.  MFF UK musí do 15. 1. 2016 sdělit, 
které pohledávky mají být vymáhány. Na MFF UK byla vytvořena pracovní skupina (bez 
titulů: F. Chmelík, A. Líska, D. Macharová, D. Lanková, P. Zakouřil), která ve spolupráci 
s právničkou připraví návrh řešení. 

 
b) Problémy se SIS – návrh dopisu pro JM, který formulovala děkanka FF UK. Tři příklady 

za MFF UK poslal kolegiu prod. M. Rokyta, další stanovisko poslal prod. P. Kolman.  
 

c) KD vzalo na vědomí, že student fakulty pozvaný před disciplinární komisi požádal 
o náhradní termín, 18. 1. 2016.  

 
Prod. P. Kolman 
d) Podoba nové doktorské karolinky je zamýšlena tak, aby dokument podával o každém 

studijním oboru informace o výuce, doporučené literatuře apod. Prod. P. Kolman požádal, 
aby sekce do poloviny ledna 2016 editovaly návrh do konečného znění.  
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e) Elektronická aplikace pro individuální studijní plány doktorandů byla v části určené 

k popisu plánu rozšířena, tedy poskytuje dost prostoru pro text.  
 

f) Dotazníky k připravovaným žebříčkům Hospodářských novin o vybraných studijních 
programech: RUK připomínal termín odevzdání, kterým je 2. 12. 2015. MFF UK se týká 
Informatika. Údaje vztahující se ke smluvnímu výzkumu operativně zajistí SEKR a HOSP, 
ve spolupráci s prod. O. Čepkem.  

 
Děkan 
g) Studentská anketa: po setkání se členy fakultního AS při čaji dne 25. 11. 2015, což 

děkan coby hostitel chápal jako otevřenou příležitost zejména pro zástupce SKAS 
k diskusi o modelu ankety, na základě připomínek SKAS a stanoviska fakultní komise pro 
anketu vznikl finální návrh. Vypracovala ho předsedkyně anketní komise doc. H. 
Valentová. Děkan kolegium seznámil s hlavními znaky tohoto návrhu a s časovým 
harmonogramem pro provedení ankety za ZS 2015/2016. Prod. M. Rokyta informoval o 
kritickém názoru pedagogické rady matematické sekce na anketní otázky obsažené 
v návrhu; prod. F. Chmelík uvedl, že návrh byl od doby jednání pedagogické rady znovu 
překonán. Prod. F. Chmelík pošle KD momentálně poslední verzi návrhu. Kolegium 
rámcově schválilo návrh vypracovaný doc. H. Valentovou včetně toho, že doc. H. 
Valentová ještě může některé otázky přeformulovat/opatřit vysvětlujícím komentářem. 
Prod. F. Chmelík upozornil, že anketa musí být vyhlášena 4. ledna 2016, takže diskusi 
nad dalšími a dalšími připomínkami není užitečné prodlužovat.   

 
h) Novela směrnice o úplatách od studentů za pořízení kopií dokumentů aj.: prod. F. 

Chmelík uvedl, že záležitost vyžaduje širší a komplexnější řešení, a proto připraví ve 
spolupráci s vedoucí STUD nový návrh.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Finanční situace fakulty: protože úhrady faktur v rámci projektů VaVpI doznaly ze strany 

MŠMT zpoždění, využila MFF UK příslib rektora UK poskytnout půjčku z Fondu 
provozních prostředků UK, ve výši 80 mil. Kč.  S žádostí o půjčku vyjádřil souhlas 
Akademický senát MFF UK. Rektorátu byly poskytnuty všechny potřebné údaje a žádost 
bude předložena ke schválení Akademickému senátu UK. 

 
b) V souvislosti s otevřením tunelu Blanka v září 2015 došlo v blízkosti areálu MFF UK 

k dopravním změnám, které velmi výrazně omezily dopravní dostupnost areálu. Proto 
děkan fakulty požádal svým dopisem ředitele odboru dopravních agend magistrátu HMP 
o úpravy v dopravním značení. 

 
c) Česká společnost aktuárů, IČO 49276034, v níž je zastoupeno několik členů KPMS MFF 

UK, požádalo vedení fakulty o souhlas k registraci sídla spolku na adrese MFF UK, 
Sokolovská 83, Praha 8. Kolegium vyjádřilo souhlas. Vzhledem k tomu, že vlastníkem 
budovy je Univerzita Karlova v Praze, dojedná další administrativní záležitosti tajemník 
fakulty s kancléřem UK. 

 
d) Kolegium děkana schválilo tajemníkem předložený návrh Příkazu děkana č. 6/2015, 

dislokační výměr. Obsahem dislokačního výměru je přesné vymezení a označení nových 
prostor v budově na Malostranském nám. č. 25, Praha 1, které vznikly půdní vestavbou 
v rámci projektu VaVpI. 

 
e) Ze Správy budov a zařízení UK přišla na MFF UK nabídka k bezúplatnému převodu 

jedné poloviny klavíru, který byl pořízen v roce 2013 (tehdy byl podle pokynu RUK 
majetkově evidován polovinou na UK a polovinou na MFF UK). 
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f) MFF UK nechala zveřejnit inzerát na vedoucího serverovny v areálu Troja. Lhůta pro 
podání přihlášek je 21. 12. 2015. Přihlášky posoudí komise ve složení prod. L. Skrbek, 
prof. V. Baumruk, L. Forst, P. Vlášek a L. Šubr.   

 
g) V návaznosti na předchozí jednání se spol. DERS (zájem MFF UK o dodání prohlížeče 

VERSO) byly firmě zaslány připomínky k dodavatelské a servisní smlouvě, které navrhla. 
 

h) Zapůjčování či pronajímání fakultních prostor 
i) KD stanovilo nájemné ve výši 50 % z plné ceny za pronájem refektáře a malé 

zasedací místnosti firmě Profinit, a to na konání soutěže o nejlepší diplomovou 
práci ACM SPY dne 2. 12. 2015.  

ii) Česká televize bude dne 1. 1. 2016 vysílat v přímém přenosu „Novoroční 
ekumenické setkání“ z kostela na Karlově. V této souvislosti požádala o možnost 
využít bufet v budově Ke Karlovu 3. Kolegium souhlasilo, podrobnosti dojedná 
tajemník fakulty. 

iii) KD souhlasilo s 20minutovou návštěvou p. L. Peprného z Magistrátu dne 5. 12. 
2015 v malostranské budově fakulty. Cílem jel ukázat skupině rodičů s dětmi 
refektář. Skupinu doprovodí vrátný fakulty.   

iv) Prod. O. Čepek informoval o následcích, které byly v malostranské budově znát a 
cítit po účinkování cateringové firmy zajišťující pohoštění při příležitosti předávání 
Ceny Neuron. Tajemník požádá správkyni budovy a pí A. Krškovou o písemný 
popis škod, aby bylo možné žádat od nájemce náhradu. Prod. O. Čepek doporučil 
přesněji formulovat v písemném ujednání, co je předmětem pronájmu.  

 
i) Děkan po projednání v KD schválil převod veškerých přečerpaných zdrojů na vrub sekcí, 

pokud řešitelé neuvedou jiný zdroj. 
 

j) Tajemník připomněl v minulosti již jednou probíraný námět uvádět v zápatí každého 
z fakulty odesílaného e-mailu text navržený rektorátem UK: 
„Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva 
nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném 
ohledu Univerzitu Karlovu v Praze k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích 
příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření 
smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a 
nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy v Praze.  
Disclaimer: If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached 
files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding 
agreement on the part of Charles University in Prague. The text of this message and its 
attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the 
acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to 
concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of 
Charles University in Prague.“ 
 
Děkan po projednání v KD rozhodl, že na MFF UK zatím nebude toto upozornění v e-
mailech povinné.   
  

Děkan 
k) Projekty GA ČR – finanční náhrady za dovolenou: na doporučení kolegia děkan rozhodl, 

že pokud řešitel neurčí jinak, budou všechny přečerpané zdroje hromadně přeúčtovány 
na vrub rozpočtů sekcí (čili všechny přečerpané mzdy sahající nad mzdový tarif plus 
osobní ohodnocení budou převedeny k tíži sekce; další řešení v rámci sekce záleží na 
sekčním proděkanovi). 
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4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) Prod. L. Skrbek konstatoval, na základě podrobného odborného posudku, že obavy 

pracovníků, sídlících v malostranské budově, z účinků zařízení společnosti O2 jsou liché 
(směrové antény jsou namířené vně, takže nemohou ohrozit zdraví osob dlících uvnitř). 

 
b) Projekty VaVpI: kolegium vzalo na vědomí informace, že MŠMT vydalo rozhodnutí 

o dotacích, tj. které výdaje uznává jako způsobilé.  
 

c) Serverovna: dne 3. 12. 2016 otisknou noviny inzerát na místo správce.  
 

d) Obnova pláště a střechy VD včetně renovace poslucháren T1 a T2: výdaje ve výši zhruba 
700 tis. Kč na pořízení audiovizuální techniky (dva monitory, vizualizér) musí nést MFF 
UK.  

 
e) Trojský pavilon 

i) V blízkých dnech se lze dočkat stavebního povolení. Připravuje se projekt. Je 
nezbytné pokácet několik dřevin, ještě v době vegetačního klidu. 

ii) Serverovna: kolaudace pro stavební část - technická část kolaudaci nepodléhá – 
proběhla dne 18. 11. 2015, beze ztráty kytičky, protokol je k dispozici.   

 
f)         Kontrola z MŠMT ohlášená na dny 14. až 17. 12. 2016: kontrolní tým přijme děkan, 

zahájení kontroly se zúčastní prod. L. Skrbek, tajemník fakulty a vedoucí HOSP.   
 

g) Požadavky na stavební akce či opravy a rekonstrukce k zařazení do plánu na rok 2016: 
SB připomněla pracovištím termín pro sdělení návrhů.  

 
Tajemník 
h) Prezentace projektu VaVpI, na kterou přišla e-mailem pozvánka z FTVS UK: tajemník 

fakulty i prod. L. Skrbek se pro pracovní zaneprázdnění omluví.   
 

i)        O podpisu memoranda mezi MFF UK a firmou Znovín, viz:   
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-znovin/ 

 
Prod. M. Vlach 
j)         Rotunda sv. Václava: Česká televize a dotyková prezentace, spolupráce s KTF UK – KD 

vzalo na vědomí.  
 
k) Infotabule: KD vzalo na vědomí informaci o závěrech jednání z 1. 12. 2015. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst v sekcích M a F dostali členové 
KD předem. Děkan přijal všechna doporučení příslušných komisí. Komise dále 
doporučily, aby děkan jmenoval do funkce vedoucí Katedry jazykové přípravy dr. Milušu 
Bubeníkovou, Ph.D., a do funkce vedoucího KDF doc. RNDr. Leoše Dvořáka, CSc. 
Děkan předložil oba návrhy k projednání Vědecké radě MFF UK dne 2. 12. 2015.  

 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) 100 let od Obecné teorie relativity Alberta Einsteina: úspěšná akce. Informoval např. 

Technet.cz:  
http://technet.idnes.cz/obecna-teorie-relativity-100-let-albert-einstein-praha-pcx-
/veda.aspx?c=A151112_135427_veda_pka 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-znovin/
http://technet.idnes.cz/obecna-teorie-relativity-100-let-albert-einstein-praha-pcx-/veda.aspx?c=A151112_135427_veda_pka
http://technet.idnes.cz/obecna-teorie-relativity-100-let-albert-einstein-praha-pcx-/veda.aspx?c=A151112_135427_veda_pka
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b) Prod. M. Vlach promýšlí možnost zřídit na MFF UK Science Centrum: podle vyjádření 
prod. L. Skrbka by na to bylo možné v horizontu zhruba dvou let vyčlenit místnost v Troji, 
v souvislosti se stavbou pavilonu pro M+I.     

 
c) MatfyzPress: e-shop, pokus/test vydávání překladů knih do češtiny v popularizačně-

propagační edici.  
 

d) DOD se prvně konal v Kongresovém centru (KC), zúčastnilo se odhadem 700 
návštěvníků, zhruba 300 zájemců se přišlo podívat na program v malostranské budově, 
asi 250 jich zavítalo na Karlov. Přednášku za informatické obory lze hodnotit jako velmi 
zdařilou. Náklady na akci byly oproti loňsku zhruba o 40 tis. Kč vyšší, kvůli požadavkům 
na technické vybavení, které nebyly předem nijak omezované. Nicméně do původních 
prostor by se takovýto počet návštěvníků nevešel. Prod. M. Vlach prodiskutuje příští 
týden s předsedou fakultní propagační komise doc. M. Cieslarem a s vedoucí OVVP dr. 
A. Havlíčkovou koncepci příštího DOD a otázku, zda propagačních akcí cílených na 
potenciální uchazeče o studium nepořádá fakulta příliš (vedle DOD jsou to akce 
zaměřené na jednotlivé studijní programy - Jeden den s …). Více o DOD na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-dod/ 
 

e) Katedra tělesné výchovy MFF UK má nové logo v duchu propagační grafiky. Logo bude 
zahrnuto do připravovaného nového vizuálního manuálu. 

 
f) Kolovala propagační brožurka Proč studovat matematiku na Univerzitě Karlově? 

sestavená matematickou sekcí v duchu nové grafiky fakulty.  
 

g) Rotunda sv. Václava 
i) Jeden z dílů pořadu Křesťanský magazín byl natáčen v budově na MS, pojednává 

také o rotundě. Více na:  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-
magazin/215562215600012/obsah/438225-rotunda-sv-vaclava 

ii) Dne 6. 12. 2015 se sejde komise pro výběrové řízení na dodavatele 
restaurátorských a architektonických prací.   

 
h) Prod. M. Vlach nechal kolovat ukázku z fakultního kalendáře na rok 2016.  

 
i) Slavnostní podpis smluv mezi MFF UK a řediteli Fakultních škol proběhl velmi důstojně.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-fs/. 
 
j) Study in Prague - veletrh pražských veřejných vysokých škol: koná se dne 14. 1. 2016, 

MFF UK na něm bude reprezentovat Bc. S. Veselý ze STUD. K dispozici budou 
i pracovníci OVVP. 

 
k) Spolupráce s Wichterlovým gymnáziem v Ostravě – video: 

http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/wichterlovo-gymnazium-zahajuje-
spolupraci-s-uk.html 
 

l) Spolupráce MFF UK s vedením UK týkající se absolventů: pror. L. Rovná se sejde 
s děkanem a prod. M. Vlachem dne 3. 12. 2015. 

 
m) Fakultní web: KD vzalo na vědomí závěry schůzky Pracovní skupiny pro web. 

 
n) Podpis Partnerských smluv mezi MFF UK s firmami Barclays a Datlowe je naplánovaný 

na 7. 12. 2015. 
Stalo se po KD: Smlouva s firmou Barclays byla podepsána za osobní účasti 
reprezentantů obou stran dne 7. 12. 2015. Zástupci firmy Datlowe se kvůli nenadálé 
záležitosti na 7. 12. omluvili, smlouva bude uzavřena náhradním způsobem. Více na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-barclays/. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-dod/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/215562215600012/obsah/438225-rotunda-sv-vaclava
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/215562215600012/obsah/438225-rotunda-sv-vaclava
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-fs/
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/wichterlovo-gymnazium-zahajuje-spolupraci-s-uk.html
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/wichterlovo-gymnazium-zahajuje-spolupraci-s-uk.html
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o) Během zasedání kolegia děkana 2. 12. 2015 obdržel děkan e-mail od pror. M. Kováře, 
žádajícího obratem odpověď, zda si MFF UK přeje být zahrnuta do projektu univerzitního 
e-shopu. Dostal k vyřízení prod. M. Vlach.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Etický kodex UK – návrh znění dostal děkan dne 25. 11. 2015, připomínky k návrhu lze 
na RUK poslat do 4. 12. 2015.  

 
b) Návrh harmonogram naplňování DZ UK 2016-2020: stanovisko za vedení fakulty odeslal 

v předepsaném termínu 25. 11. 2015 děkan na adresu RNDr. V. Šťastné, vedoucí 
Oddělení analýz a strategií RUK. 

 
c) Události letošního 17. listopadu: prod. J. Trlifaj položil ve svém e-mailu otázku, zda by KD 

nemělo iniciovat návrh na podání trestního oznámení Univerzity Karlovy ve věci 
omezování svobody shromažďování ve smyslu komentáře bývalé ústavní soudkyně 
JUDr. E. Wagnerové, viz: 
http://www.lidovky.cz/albertov-bez-studentu-jednani-policie-je-dost-divne-melo-by-se-
proverit-rika-wagnerova-gle-/zpravy-domov.aspx?c=A151118_150741_ln_domov_sk 

 
     Další zajímavý odkaz, viz např.: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1624077-priznivce-zemana-vzaly-do-prahy-i-
autobusy-mynar-zajistil-vip-prohlidku-hradu 

 
d) Kolegium schválilo plán svých schůzí na první pololetí roku 2016. 

 
 
Zasedání skončilo v 13:59 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.lidovky.cz/albertov-bez-studentu-jednani-policie-je-dost-divne-melo-by-se-proverit-rika-wagnerova-gle-/zpravy-domov.aspx?c=A151118_150741_ln_domov_sk
http://www.lidovky.cz/albertov-bez-studentu-jednani-policie-je-dost-divne-melo-by-se-proverit-rika-wagnerova-gle-/zpravy-domov.aspx?c=A151118_150741_ln_domov_sk
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1624077-priznivce-zemana-vzaly-do-prahy-i-autobusy-mynar-zajistil-vip-prohlidku-hradu
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1624077-priznivce-zemana-vzaly-do-prahy-i-autobusy-mynar-zajistil-vip-prohlidku-hradu

