
Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 16. prosince 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta do 15:00 hodin, M. 
Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek, F. Chmelík do 11:00 hodin, C. Matyska j. h., H. Nyklová j. h. 
do 10:39. 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Univerzita Karlova podepsala smlouvu s KAIST (Korea Advanced Institute of Science and 

Technology). 
 
b) Způsob projednávání návrhů z MFF UK na Cenu Josefa Hlávky za uplynulý rok odeslala 

T. Pávková sekčním proděkanům: návrhy ze sekcí připravit k projednání na KD 29. 
prosince 2015, poté kompletní návrh z MFF UK dodat na OVZS k předání na RUK, a to 
nejpozději do 13. ledna 2016. 

 
c) Seminář TC AV ČR Velké infrastruktury v H2020: otevřené výzvy viz:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.htm
l#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3
./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.
1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t
/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&lev
el3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&leve
l4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&lev
el3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasFor
thcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+P
ublicationDate/desc 

 
Nejbližší termín otevřených výzev je 30. března 2016. TC AV ČR avizuje všestrannou 
pomoc při přípravě a koordinaci návrhů, stejně tak kancelář CZELO. 
 

d) Smlouvy se zahraničními institucemi – prod. J. Trlifaj seznámil kolegium s návrhy, které 
jsou v jednání buď na úrovni UK, nebo zatím na MFF UK (Manila, Filipíny; Teherán, Írán; 
Oregon, USA; Madras, Indie; Lovaň, Belgie).  

 
e) Den UK ve Švýcarsku (14. a 15. března 2015, Ženeva a Lausanne): vedení fakulty bylo 

osloveno s nabídkou k účasti. OVZS mapuje fakultní kontakty. ETH, s níž MFF UK 
pěstuje odbornou spolupráci, mezi univerzitou vytipovanými místy k návštěvě schází.   

 
f) Akreditační komise schválila žádost MFF UK o udělení akreditace pro obor habilitačního 

řízení Matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky, na 4 roky.  
 

g) V Radě vlády pro výzkum vědu a inovace došlo k personálním změnám (od 30. 11. 
2015), aktuální složení viz:  
http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662 
 

h) Kolegium vzalo na vědomí poznatky prod. J. Trlifaje ze zasedání Akademického sněmu 
AV ČR, který se uskutečnil 15. 12. 2015.  

 
i) Analýza Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České 

republice zpracovaná pány (bez titulů) Š. Jurajdou a D. Münichem je na webu, viz: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662
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http://idea.cerge-
ei.cz/files/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl/IDEA_Studie_2015_Publikacni_
vykonnost_intl.html#p=1 
Prod. V. Baumruk dohodl s ředitelem ÚČJF doc. J. Dolejším pozvání doc. D. Münicha na 
seminář pracoviště (způsob hodnocení vědeckých výsledků z jaderné a subjaderné 
fyziky).  
 

j) Kolegium diskutovalo o kauze Strielkowski (FSV UK) a o tzv. predátorských časopisech, 
píše se o nich například zde: 
https://zaetickepublikace.wordpress.com/2015/11/24/fakta-o-kritice-problematicke-
publikacni-cinnosti-na-iksz-fsv-uk/  
http://zaetickepublikace.webnode.cz/  
 
Stalo se po KD: Podle informace Mgr. C. Broma, Ph.D., přijala Ediční komise 
Akademického senátu UK usnesení v tomto smyslu:  
"Ediční komise AS UK se domnívá, že všichni členové akademické obce Univerzity 
Karlovy by se ve vlastním zájmu měli seznámit s problematikou predátorských časopisů, 
obzvláště pak s možnostmi jejich identifikace. Ediční komise AS UK se domnívá, že není 
eticky přijatelné publikovat v těchto časopisech a/nebo s nimi jakkoli spolupracovat."  
"Ediční komise AS UK upozorňuje, že počet RIV bodů získaný konkrétním akademickým 
pracovníkem není automaticky odrazem kvality jeho vědecké práce - při hodnocení 
kvality práce je nutné brát v potaz i další aspekty jeho odborné a vědecké činnosti."  
Na webu UK k tomuto tématu patrně vznikne zvláštní stránka s podrobnějšími 
informacemi, prozatím je tam toto:  
http://knihovna.cuni.cz/open-access/zakladni-informace/predatori/  

 
Prod. M. Vlach 
k) Prod. M. Vlach informoval o přípravě dalšího smluvního výzkumu na fyzikální sekci 

(FUUK) a o otázkách vykazování a publikování výsledků ze smluvního výzkumu (dotaz 
z matematické sekce od dr. I. Hnětynkové). Kolegium se po diskusi shodlo na názoru, že 
je žádoucí najmout pracovní sílu, která bude mít na starosti smluvní výzkum, věcně a 
organizačně by nejspíš spadala na OVZS, kdežto tzv. Partnerský program je podle 
děkanova mínění agenda patřící do oddělení propagace. Závěr debaty shrnul děkan do 
konstatování, že organizační záležitosti zaměstnanců děkanátu jsou v gesci tajemníka 
fakulty.  

 
l) Prod. M. Rokyta informoval o stanovisku RUK týkajícím se podmínek pro jmenování 

garantů (členství v OR) a současném stavu návrhů z MFF UK. Prod. M. Rokyta předloží 
návrh, aby VR MFF UK na svém lednovém zasedání projednala změnu ve složení 
oborové rady doktorského studijního programu Matematika.  

 
m) Prod. V. Baumruk informoval o úspěchu studentů fakulty v soutěži prací Best Master 

Student Paper Award vyhlášené na akademický rok 2014/2015 (organizuje studentská 
kapitola SPIE/OSA). Ceny budou předány před zasedáním KD v lednu 2016.  

 
Děkan 
n) Materiál pror. J. Konvalinky Návrh struktury programu na podporu vědy na UK od roku 

2017: děkan poslal připomínky k návrhu ve stanoveném termínu pror. J. Konvalinkovi. 
Kolegium dostalo text pro informaci na vědomí.   

 
o) Vlajkové lodi, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-7114.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl.html#p=1
http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl.html#p=1
http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl.html#p=1
https://zaetickepublikace.wordpress.com/2015/11/24/fakta-o-kritice-problematicke-publikacni-cinnosti-na-iksz-fsv-uk/
https://zaetickepublikace.wordpress.com/2015/11/24/fakta-o-kritice-problematicke-publikacni-cinnosti-na-iksz-fsv-uk/
http://zaetickepublikace.webnode.cz/
http://knihovna.cuni.cz/open-access/zakladni-informace/predatori/
http://www.cuni.cz/UK-7114.html
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentské fakultní granty (SFG): prod. F. Chmelík poslal členům KD seznam žádostí a 

komentoval jej. V několika případech požádá žadatele/vedoucí o doplnění. Další 
informaci podá prod. F. Chmelík kolegiu po jednání Rady pro udělování SFG.   

 
b) Prod. F. Chmelík připravil návrh novely stipendijního předpisu a po projednání v Radě pro 

udělování SFG ho poslal kolegiu. Jestliže návrh kolegium schválí - je zařazeno na 
program KD 29. 12. 2015 – předloží děkan tento návrh Akademickému senátu MFF UK 
na jeho lednové zasedání.  

 
c) Studentská anketa: prod. F. Chmelík informoval o nových návrzích ohledně ankety.  

Bude po jednom číselném a jednom slovním hodnocení předmětu, obdobné bude 
hodnocení vyučujícího. Dr. P. Zakouřil zjistí, zda je v SIS možné vytvořit technické 
předpoklady pro rozšíření množství slovních otázek. Návrh na rozšíření otázek podala 
SKAS a anketní komise ho podpořila. Studentům bude otevřena možnost komentovat 
celý předmět jako takový. E-mail o zahájení ankety ke dni 4. ledna 2016 studentům pošle 
prod. F. Chmelík. Na potřebných překladech do AJ bude s doc. H. Valentovou 
spolupracovat Bc. S. Veselý.  

 
d) Disciplinární komise má další jednání naplánované na 18. ledna 2016 v 10:00 hodin 

v zasedací místnosti na Karlově.  
 

e) KD vzalo na vědomí, že hodnocení doktorského studia bylo v termínu odesláno na RUK.   
 

          Tajemník 
f) Vymáhání poplatků za delší studium: pracovní skupina rozšířená o právničku předložila 

návrh na řešení neuhrazených poplatků za rok 2006. Na základě informací JUDr. D. 
Macharové z porady vedoucích studijních oddělení na rektorátu a v souladu s Opatřením 
rektora č. 16/2006 (následně změněno Opatřením rektora č. 12/2011) bylo děkanovi 
fakulty doporučeno vymáhat z celkového počtu 37 případů 6 případů neuhrazených 
poplatků. 

 
Prod. P. Kolman 
g) Informace o hodnocení univerzit podle jejich vlivu a 34. místo Univerzity Karlovy 

v žebříčku. Zdroj: Wikipedia, viz:  
http://www.technologyreview.com/view/544266/wikipedia-mining-algorithm-
reveals worlds-most-influential-universities/ 

  
  http://perso.utinam.cnrs.fr/~lages/datasets/WRWU/theta_PR.php 

 
Prod. M. Vlach a M. Rokyta  
h) Český bridžový spolek navazuje s MFF UK spolupráci, rád by zavedl výukový kurs 

v matematické sekci. Věc posoudí prod. M. Rokyta, na základě sylabu kursu a finančních 
nároků spolku. Výsledek projedná s prod. M. Vlachem.  

 
Děkan 
i) Informace dr. C. Broma o jednání AS UK dne 11. 12. 2015 

i) Doporučení Legislativní komise AS UK k návrhům na výklad vnitřních předpisů 
Univerzity Karlovy: 
A) K čl. 4 odst. 2 Rigorózního řádu UK: 
Legislativní komise AS UK doporučuje senátu přijmout tento výklad: 
„Předmět ústní zkoušky, která je částí státní rigorózní zkoušky, může být 
charakterizován i jako více „předmětů“ coby tematických okruhů nebo ústních částí 
státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky skládané na příslušné 
fakultě, pokud obsahově odpovídá absolvovanému studijnímu programu nebo 
oboru. Ústní zkouška, která je částí státní rigorózní zkoušky, je vždy hodnocena 
pouze jako celek“. 
B) K čl. 6 odst. 6 Stipendijního řádu UK: 

http://www.technologyreview.com/view/544266/wikipedia-mining-algorithm-reveals%20worlds-most-influential-universities/
http://www.technologyreview.com/view/544266/wikipedia-mining-algorithm-reveals%20worlds-most-influential-universities/
http://perso.utinam.cnrs.fr/~lages/datasets/WRWU/theta_PR.php
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Legislativní komise AS UK dospěla k následujícímu závěru a předkládá senátu ke 
zvážení přijmout jej jako výklad: 
„Ustanovení čl. 6 odst. 6 Stipendijního řádu UK nemůže být právním základem pro 
odnětí doktorandského stipendia studentovi, který podle závěru pravidelného 
hodnocení nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu.  Po schválení 
hodnocení oborovou radou vydá děkan příslušné fakulty bezodkladně rozhodnutí 
podle § 68 odst. 3 písm. g) zákona o vysokých školách. Je namístě zvážit, zda 
četnost a závažnost komplikací řízení ve věci ukončení studia, způsobených 
zejména problémy s doručováním, vyžaduje přijetí obecného řešení v podobě 
doplnění citovaného vnitřního předpisu“. 
 

ii) AS UK dne 11. 12. 2015 schválil návrh na zrušení Řádu CŽV MFF UK. 
 

j) E-mailem přišla pozvánka na Veletrh Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční 9. - 11. 3. 
2016 v Brně. 

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Po projednání v KD schválil děkan tyto rozpočtové úpravy: 

 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 

RUK 700-01/PROVOZ 840 000 neinvestice školitelé mzdy 

RUK 700-01/PROVOZ 193 800 neinvestice školitelé pojištění 

 
b) Žádost o registraci sídla České společnosti aktuárů na adrese MFF UK, Sokolovská 83, 

Praha 8: tajemník informoval, že obdržel kladné odpovědi jak od kancléře UK (souhlas 
JM), tak od Akademického senátu MFF UK. ČSpA tak obdržela souhlas s uvedením sídla 
podle žádosti.  
 

c) Po projednání v KD děkan vydá, v souladu s článkem č. 48 Statutu UK, Příkaz děkana 
č. 6/2015, rozpočtové provizorium. Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 a 
pozbude platnosti dnem schválení rozpočtu fakulty Akademickým senátem MFF UK. 

 
d) Rozdělení zisku 2014 – návrh předložený ke schválení AS MFF UK dne 16. 12. 2015: 

v souladu s Opatřením rektora č. 47/2015 projednalo vedení fakulty návrh na rozdělení 
zisku za rok 2014 takto: z úhrnu 10 465 727 Kč převést ve prospěch Fondu reprodukce 
investičního majetku částku 7 965 727 Kč a ve prospěch Fondu provozních prostředků 
sumu 2 500 000 Kč.  

 
e) Dne 14. 12. 2015 byla na MFF UK zahájena kontrola projektu VaVpI „Rekonstrukce 

budovy dílen a zřízení IT centra“. Kontrolní skupina MŠMT prověřovala veškerou 
dokumentaci k projektu. Výsledek kontroly byl na místě projednán s tajemníkem fakulty 
a vedoucí HOSP. Bylo zjištěno několik drobných administrativních nedostatků, které 
v žádném případě nebudou mít vliv na uznatelnost nákladů. 

 
f) Externí audit všech tří projektů VaVpI provede Ing. E. Špaňárová, po dokončení projektů. 

 
g) RUK poslal nabídku na využití Sportovní haly BIOS  Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav, Fakultní ul. č. p. 1864, kterou má ve správě Pedagogická fakulta. Pedagogická 
fakulta UK nemůže objekt využívat z důvodu zjištěného havarijnímu stavu. MFF UK 
nabídku nevyužije.  

 
h) Zapůjčení/pronájem prostor 

i) KD schválilo změnu termínu pro zapůjčení refektáře Grantové agentuře ČR (místo 
původně schváleného 29. 9. 2016 bude refektář využit 27. 9. 2016).   

ii) KD vzalo na vědomí vyjádření prod. O. Čepka k akci ACM Spy (refektář 2. 12. 
2015), které dostalo e-mailem a které na zasedání prod. O. Čepek ještě 
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komentoval. Zůstává v platnosti úzus, že proděkan pro informatiku povoluje 
bezplatné využití malé auly na MS k neziskovým vědecko-pedagogickým akcím.  

 
i) Informace z UK 

i) UK ukončila první část výběrového řízení na bankovní služby týkající se platebního 
styku. Vítězem výběrového řízení se stala Česká spořitelna, a.s. Druhá část VŘ 
týkající se depozitních služeb bude vyhodnocena později. 

ii) UK připravuje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodávku 
kancelářského papíru, obálek a tubusů na diplomy. 

iii) Proběhla jednání mezi vedením Univerzity Karlovy a zástupci odborových 
organizací ve věci nové kolektivní smlouvy. 

iv) UK hodlá zřídit s firmou GEMIN jednotný profil zadavatele.  
 
j) AS UK schválil dne 11. 12. 2015 půjčku ve výši 80 mil. Kč na předfinancování projektů 

VaVpI, a proto mohla být dne 14. 12. 2015 podepsána Dohoda mezi RUK a MFF UK, 
upravující využití prostředků ve Fondu provozních prostředků Univerzity Karlovy v Praze.  

 
k) Víkendové sportovní akce KTV v roce 2016: žádost vedoucího pracoviště o finanční 

podporu na zakoupení cen pro vítězná družstva dostali členové KD předem, na základě 
jejich souhlasu ji děkan schválil.    

 
l) Metodická pomůcka pro postup stran odpisů pohledávek spojených s poplatky za 

studium: dne 4. 12. 2015 bylo z RUK doručeno děkanovi aktuální znění. I v tomto případě 
bylo přeposláno vedoucím STUD a HOSP.  

 
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 

a) Protokol o kolaudaci serverovny ze dne 10. 11. 2015 přišel prostřednictvím datové 
schránky, byli s ním obeznámeni všichni členové KD. Prod. L. Skrbek jej následně zaslal, 
spolu se všemi zápisy z kontrolních dnů ze stavby serverovny, poskytovateli dotace, 
konkrétně Ing. V. Pavlíkové na MŠMT.  

b) Na místo správce serverovny se zatím přihlásil jen jediný uchazeč. Není vyloučené, že 
MFF UK vydá inzerát znovu.   

c) Trojský pavilon 
i)  MŠMT schválilo dne 10. 12. 2015 žádost MFF UK o uvolnění finančních 

prostředků ve výši 2 630 188,50 Kč ze státního rozpočtu na akci „UK MFF – 
Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji“ na dofinancování letos provedených 
stavebních prací v serverovně a převedlo je na účet UK v Praze. 

ii) Úřad Městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, vydal dne 2. 12. 
2015 stavební povolení na stavbu "UK - MFF - výstavba objektu M a I pracovišť 
v Troji" a následně dne 10. 12. 2015 na stavbu: „Univerzita Karlova Matematicko-
fyzikální fakulta - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji - zpevněné plochy a 
komunikace“. 

iii) Dne 15. 12. 2015 proběhl kontrolní den s projekční firmou Technico Opava, kde byl 
na základě těchto skutečností upřesněn rozpočet a harmonogram dalšího postupu 
vedoucímu k dokončení projektové dokumentace a následného vysoutěžení 
dodavatele a stavebního dozoru.  

d) MŠMT vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně změn navržených ze strany MFF 
UK, na projekty  VaVpI „Střecha pro informatiku" v celkové výši 53 720 324,70 Kč a 
„Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra“ v celkové výši 104 634 273,01 Kč. 
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) je však doplnění 
„Podmínek a pokynů pro další přípravu, zadání projektu a čerpání prostředků státního 
rozpočtu" a aktuální "Technický popis projektu“; na tomto se dále průběžně pracuje. 
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e) Děkan po projednání v KD souhlasil s tím, že dodávka technologie (audiovizuální 
technika v rekonstruované posluchárně T1) bude uhrazena z rozpočtu správy budov, na 
základě samostatné smlouvy s firmou Auböck. Jde o zhruba 2 mil. Kč, bez DPH. 
Uvedené náklady nejsou uznatelné v rámci projektu VaVpI.  

f) Prod. V. Baumruk informoval, že MFF UK už byly převedeny finance na „přístrojový“ 
projekt VaVpI (přes 100 mil. Kč). Fyzikální sekce nese 15 % z celkových nákladů. 

 

g) Tajemník informoval o krocích učiněných ve prospěch zlepšení funkčnosti technického 
zázemí v malostranském refektáři (mixážní pult potřebuje vyměnit, jsou problémy 
s mikrofony).  

 
h) Stavební akce – plán na rok 2016: sešlo se velké množství požadavků, vedoucí SB 

nechá vypracovat finanční odhad nákladů; jako havarijní jsou vedeny opravy výtahů 
v Troji a komínů v Karlíně.  

 
i) Studie na opláštění budovy TL a objektu poslucháren v Troji je hotová včetně do ní 

zapracované fotovoltaiky. Děkan po projednání v KD souhlasil se zadáním výběrového 
řízení na prováděcí projekt a dokumentaci pro opláštění obou uvedených objektů, aby 
dokumentace byla připravená na dobu vhodné projektové výzvy. Z: prod. L. Skrbek.   

Doc. C. Matyska a prod. L. Skrbek     
j)        Informace o projektech OP VVV: podklady k diskusi dostalo KD e-mailem 10. a 11. 12. 

2015. 
i) Parametry výzvy "Excelentní výzkum" v PO1 a jejich důsledky (potřeba vytvořit 

výzkumný tým okolo nových infrastruktur - nanolaboratoře a kryo. Spolupráce 
s FZÚ AV ČR je ve stádiu úvah a jednání. 

ii) Výběr projektů do celouniverzitního projektu v PO2, SC1-4.  
iii) Parametry didaktických výzev v PO3.  
iv) Informace z jednání svolaného CPPT k projektu "Univerzitní inovační síť".  
v) Režie na projektech OP VVV. 
vi) Proděkani M. Rokyta a L. Skrbek stručně informovali, že prof. J. Málek se osobně 

zúčastnil jednání kolegia fyzikální sekce, začlenění jeho týmu do spolupráce 
s fyziky je dohodnuto.  

 
Prod. M. Vlach 
k) Rotunda sv. Václava 

i) KD vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na stavební a restaurátorské 
práce ze dne 6. 12. 2015 i další informace prod. M. Vlacha.   

ii) Suma darovaných částek překročila výši 1,5 mil. Kč, viz: 
http://www.nase-rotunda.cz/ 
 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Jmenování vedoucích: po projednání ve VR MFF UK děkan jmenoval PhDr. Milušu 
Bubeníkovou, Ph.D., do funkce vedoucí Katedry jazykové přípravy (od 1. ledna 2016) 
a doc. RNDr. Leoše Dvořáka, CSc., do funkce vedoucího Katedry didaktiky fyziky (od 
1. února 2016). Ve výběrovém řízení na funkci ředitelky Ústavu formální a aplikované 
lingvistiky byla příslušnou komisí doporučena doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., 
děkan předloží návrh k projednání VR MFF v lednu 2016.  

 
b) Prod. O. Čepek konstatoval, že svá doporučení již děkanovi předložila také komise pro 

konkursy v informatické sekci. 
 

c) Děkan vyhověl žádosti prof. RNDr. Jana Krajíčka, DrSc., o tvůrčí volno na období od 
1. srpna 2016 do 31. ledna 2017.  

 
d) P. Jan Hladký podal žádost o informace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Žádá o dokumentaci konkursních řízení, která na MFF UK 

http://www.nase-rotunda.cz/
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proběhla v období od 6. 9. 2012 do 3. 12. 2015. Bude vyřízeno v souladu s citovaným 
zákonem.  

 
e) Děkan požádal tajemníka fakulty, aby na PERS zajistil číslování dodatků k pracovním 

smlouvám (upozornění právničky, že dodatek ke smlouvě je rovněž smlouvou).   
 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) KD vzalo na vědomí aktuální informace o rozvíjejícím se Partnerském programu fakulty 

s firmami (Crytur – FUUK, KFPP a CleverDecision - KSI). 
 
b) Prod. M. Vlach komunikoval se zástupcem RUK, který se omluvil za nedostatky 

v postupu při přípravě veletrhu Study in Prague; reagoval tak na výhrady MFF UK. Děkan 
v dané záležitosti napsal pror. M. Králíčkové: vyjádřil jistou nespokojenost s tím, že 
informační leták o MFF UK, který zaslal RUK na fakultu ke schválení, neobsahuje téměř 
žádné faktické informace, a ty údaje, které leták uvádí, nejsou správné (7 z 19 
bakalářských oborů je uvedeno chybně). Ani telefonické dorozumívání mezi RUK a 
fakultním oddělením mediální komunikace nevedlo ke zlepšení situace (jestliže se do 
letáku - mimochodem údajně ho vytvořila k tomu najatá firma - nevejdou všechny údaje 
o MFF UK, je prý závada na straně fakulty). Paní prorektorka vyjádřila ve své odpovědi 
politování nad stavem věci. Nová verze letáku, definitivní, už uvádí jen programy M, F a I.  
V souvislosti s veletrhy ještě prod. M. Vlach sdělil, že vedení UK uvažuje o tom, že by 
univerzita mohla opustit rodinu veletrhů Gaudeamus, namísto toho UK a VŠE plánují 
uspořádat vlastní veletrhy. Prod. M. Vlach míní, že i v případě odchodu UK z těchto 
veletrhů by se fakulta účastnila. Také se zmínil o budoucí ne/účasti fakulty na Vědeckém 
jarmarku, donedávna tradiční akci, kterou MFF UK před lety sama organizovala.  

 
c) Fakultní školy a Československý časopis pro fyziku – spolupráce je možná, zejm. 

v oblasti tzv. Fakultních škol. 
 
d) Další úspěch hry Československo 38-89: 

http://www.matfyz.cz/clanky/523-interaktivni-pribeh-z-obdobi-protektoratu-slavi-dalsi-
uspech 
U odborné poroty v letošních cenách Eduina, které jsou určeny pro inovativní vzdělávací 
projekty, zvítězila výuková simulace z období protektorátu Československo 38-89: 
Atentát.  
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/novinky-cz-studenti-soutezi-o-nejlepsi-vzdelavaci-
projekt-interaktivnim-pribehem-ceskoslovensko-38-89/ 

 
e) Dar od firmy IBM: potřebný dokument podepsaný děkanem byl postoupen na RUK.  
 
f) E-shop UK a e-shop MFF UK: KD vzalo na vědomí, jaké připomínky sdělil v dané věci 

prod. M. Vlach kol. Mgr. V. Hájkovi.  
 

g) Advent na Univerzitě Karlově: MFF UK se jedním stánkem zúčastnila propagační akce 
konané dne 2. 12. 2015. Fakultu reprezentovaly dr. K. Šolcová Houžvičková, dr. N. 
Žaludová a Mgr. T. Bártlová. Stánky na nádvoří Karolina byly krásné, avšak již hodinu po 
začátku jejich estetický účinek zeslábl, neb se setmělo.   
 

h) Příprava Výroční zprávy MFF UK za 2015: podklady vyžádá vedoucí OMK.   
 

i) KD vzalo na vědomí informaci o výsledku jednání, které vedla pror. L. Rovná s děkanem 
a prod. M. Vlachem ohledně možného průniku univerzitního spolku Alumni a spolku 
Matfyz Alumni. První schůze fakultního spolku se už sešla, další je plánovaná na leden 
2016. Předsedou výboru je prof. Zdeněk Němeček.  

 

http://www.matfyz.cz/clanky/523-interaktivni-pribeh-z-obdobi-protektoratu-slavi-dalsi-uspech
http://www.matfyz.cz/clanky/523-interaktivni-pribeh-z-obdobi-protektoratu-slavi-dalsi-uspech
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/novinky-cz-studenti-soutezi-o-nejlepsi-vzdelavaci-projekt-interaktivnim-pribehem-ceskoslovensko-38-89/
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/novinky-cz-studenti-soutezi-o-nejlepsi-vzdelavaci-projekt-interaktivnim-pribehem-ceskoslovensko-38-89/
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j) OVVP připravuje žádost o dotace MŠMT v rámci Programu státní podpory práce s dětmi 
a mládeží. 

 
k) Spolupráce s firmou Znovín nalézá na fakultě i mimo ni dobrou odezvu. 

 
l) Noc vědců: Mgr. T. Bártlová zjistila potřebné informace, MFF UK o účasti vážně uvažuje, 

ale ve spojení s další propagační akcí. 
 

m) Česká lingvistická olympiáda – smlouvou s FF UK je pro MFF UK dán závazek starat se 
o data z minulých ročníků soutěže (kalendář, účastníci). Prod. O. Čepek požádá vedení 
ÚFAL o nalezení vhodného organizátora, který by věc zajistil, protože propagační dopad 
olympiády není zanedbatelný.  

 
n) Veletrh Gaudeamus (26. a 27. 1. 2016): účast MFF UK zajišťuje vedoucí OVVP dr. A. 

Havlíčková. Na veletrhu SŠ a VŠ v Košicích (ProEduco) zastupoval vedení MFF UK 
prod. M. Rokyta. 

 
o) Děkan podepsal žádost k MŠMT o dotaci na podporu nadaných studentů a žáků 

(především pro korespondenční semináře, sepsali vedoucí OVVP a Mgr. K. Kolář). 
V případě získání dotace půjdou finance ve prospěch rozpočtu OVVP, neboť jiné aktivity 
(např. KPC) s sebou nesou vyšší finanční nároky.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Dlouhodobý záměr MFF UK na období let 2016-2020, Aktualizace DZ MFF UK na rok 
2016, zpráva o plnění Aktualizace DZ MFF UK na rok 201: dokumenty jsou ve stádiu 
dokončování.   

 
b) Mapa rizik UK – podklad pro RUK: kolegium bez připomínek schválilo návrh, 

vypracovaný děkanem a tajemníkem fakulty. 
 
c) Etický kodex Univerzity Karlovy: děkan poslal ve stanoveném termínu připomínky JUDr. 

J. Wagnerovi, vedoucímu právního odboru RUK.  
 

d) Příští schůze kolegia děkana se bude konat mimořádně v úterý 29. prosince 2015 od 
10:00 hodin, v pracovně děkana na Karlově.  

 
 
Zasedání skončilo v 15:32 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 


