
Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 29. prosince 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. 
Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek; D. Lanková, T. Jančák j. h. k bodu 3. a) a b). 
 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:05 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Návrhy z MFF UK na Cenu Josefa Hlávky za rok 2014 – prod. J. Trlifaj připomněl, že 

termín předání kompletního návrhu na OVZS vyprší 13. ledna 2016. Z fakulty patrně 
žádný návrh nevzejde.  

 
b) Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve VaV NAKI (Ministerstvo kultury). MFF UK podala 

do soutěže dva návrhy (řešitelé: prof. Jan Hajič, dr. Kateřina Rysová, oba z ÚFAL), na 
jednom byla fakulta v roli dalšího účastníka projektu (řešitel z MFF UK: prof. J. Hajič, 
ÚFAL). Všechny tři návrhy získaly v soutěži podporu. 

 
c) V soutěži GAMA (TA ČR) získal podporu projekt podaný Ústavem pro studium totalitních 

režimů, v němž MFF UK figuruje v roli tzv. dalšího účastníka projektu (řešitel RNDr. T. 
Holan, Ph.D., KSVI). 

 
d) V návaznosti na vyhlášení výsledků soutěží GA ČR obdržela MFF UK cestou RUK 

smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouvy byly obratem odeslány řešitelům ke kontrole a 
odsouhlasení. Smlouvy podepsané statutárním zástupcem je třeba vrátit na GA ČR 
nejpozději do 15. ledna 2016. S ohledem na nové znění smluv bylo zadáno vytvoření 
nového vzoru smlouvy mezi příjemcem a spolupříjemcem dotace. Jakmile bude vzor 
smlouvy k dispozici, předá jej OVZS těm řešitelům, kteří mají v projektu spoluřešitele. 
Dokud nebude mít GA ČR k dispozici všechny spoluřešitelské smlouvy vztahující se 
k danému projektu, nebudou příjemci převedeny finanční prostředky pro jeho řešení.  

 
e) Projekt GAČR: protože získal jiný projekt v jiné soutěži (stipendium Marie Curie) odstoupil 

jeden z pracovníků fakulty od smlouvy s GA ČR.  
 

f) RUK stanovil termíny a podmínky předávání zpráv projektů UNCE a PRVOUK: konečný 
termín pro předání zpráv podepsaných statutárním zástupcem na RUK je stanoven na 
26. února 2016, a proto je interní termín pro předání zpráv na OVZS určený na 22. února 
2016. 

 
g) TA ČR předpokládá v roce 2016 vyhlášení veřejných soutěží v programech: 

i) GAMA  - program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu 
jejich následného komerčního využití;  

ii) EPSILON - program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a 
v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký 
potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a 
službách; 

iii) DELTA - tato veřejná soutěž bude zaměřena na spolupráci se zahraničními 
partnery, kteří mají sídlo v Korejské republice. V rámci 3. veřejné soutěže může 
zahraniční partner požádat o podporu tyto partnerské agentury: Korea Institute for 
Advancement of Technology  (KIAT) a Korea Institute of Energy Technology 
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Evaluation and Planning (KETEP). Partnerská agentura plánuje vyhlásit 
komplementární veřejnou soutěž. 

Jako první má být vyhlášena soutěž v programu GAMA, a to 28. ledna 2016. 
 

h) RVVI projednala dne 18. 12. 2015 „Záměr programu Inter-Excellence“, který by měl od 
roku 2016 nahradit programy účelové a institucionální podpory mezinárodní spolupráce 
MŠMT. Jde o tyto programy: COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST, INGO 
II a KONTAKT II. 

 
i) Vedoucí OVZS vybrala pro informaci KD některé údaje z monitoringu médií:  

Úspěšnost Univerzity Karlovy ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky 
u projektů s počátkem řešení v roce 2016 přesáhla 30 %. U standardních projektů činila 
34,2 % (104 projekty), u juniorských projektů byla 29,4 % (10 projektů). Dále bude 
financováno 28 z 82 návrhů standardních projektů, u kterých UK vystupovala v roli 
spoluuchazeče, což představuje úspěšnost 34,1 %. Vznikne-li Grantové agentuře ČR 
finanční rezerva, mohou být v únoru 2016 financovány další standardní projekty. 
V takovém případě se úspěšnost může ještě mírně zvýšit. „Tento výsledek svědčí o stále 
rostoucí kvalitě projektů podávaných akademickými pracovníky UK do náročné soutěže 
naší největší a nejlépe vedené národní agentury. Těšíme se na skvělé výsledky, které 
z řešení těchto vědeckých projektů vyplynou“, uvedl prorektor pro vědeckou činnost UK 
Jan Konvalinka. 
Úspěšnost v soutěži standardních projektů s počátkem řešení v roce 2016 činí celkem 
27,1 %, u juniorských projektů pak 26,5 %. Úspěšnost veřejných vysokých škol je 
u standardních projektů 25,1 % a 26,9 % u juniorských projektů. Akademie věd ČR 
dosáhla úspěšnosti 32,1 % (standardní projekty) a 26,6 % (juniorské projekty). 

 
j) Nová vedoucí Odboru pro zahraniční styky na RUK Veronika Hunt Šafránková, MBA, 

poptává na fakultách náměty k tomu, co by se mělo/mohlo v agendě změnit k lepšímu.  
Za MFF UK připraví odpověď PhDr. Milena Stiborová, CSc., vedoucí OVZS.  

 
k) Prod. M. Vlach informoval o potenciálním rozvoji smluvního výzkumu na fakultě. Prod. J. 

Trlifaj v této souvislosti zmínil, že na OVZS bude přijata pracovní síla, která se bude 
kromě jiného věnovat agendě smluvního výzkumu.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
Prod. F. Chmelík 
a) KD bez námitek akceptovalo návrh na prodloužení dohody o spolupráci MFF UK 

s Helmholtz Zentrum Geesthacht. 
 
b) KD se souhlasem projednalo návrh novely stipendijního předpisu, předložený prod. F. 

Chmelíkem. Návrh děkan předloží Akademickému senátu MFF UK jako bod programu 
lednového zasedání.    

 
c) Studentská anketa za ZS 2015/2016: na dotaz prod. M. Vlacha sdělil prod. F. Chmelík, 

že e-mail o zahájení ankety bude studentům rozeslán 4. ledna 2016. Poté bude umístěna 
na fakultní facebook resp. matfyz.cz podrobnější informace děkana, např. jaké důvody 
vedly k elektronické formě hodnocení výuky.  
Co se týče definitivní podoby ankety, došlo po jednání s reprezentantem SKAS dne 28. 
12. 2016 k následující dohodě: 
i) Otázka vyžadující slovní hodnocení bude (přímo u otázky) obsahovat doplňující 

otázky společné pro předmět i učitele (nemohou být odlišné). Znění je tedy: "Slovní 
hodnocení. Např.: Co na předmětu/vyučujícím nejvíce oceňujete? Co by se naopak 
dalo zlepšit? Co byste doporučili studentům, kteří se chystají zapsat si tento kurz?" 

ii) Úvodní text byl ponechán beze změny. 
iii) U slovního hodnocení: "nepodepsat" je nyní rozšířeno na "nepodepsat (nebude 

zveřejněno)".  
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iv) Studenti ze SKAS v  testovacím prostředí vyzkoušejí funkci ankety a po spuštění 
v lednu ji vyplní co nejdříve a případně upozorní na nedostatky. 

v) Členové SKAS sdělí informace o anketě (v rozsahu asi 5 min) na velkých 
přednáškách. 

 
Prod. P. Kolman 
d) Elektronická evidence studijních individuálních plánů (dále ISP): vedení MFF UK před 

časem sdělilo vedení UK stanovisko, že zajistí tuto formu evidence pro nově nastupující 
doktorandy. Vedení univerzity nyní fakultu vyzývá, aby revidovala své stanovisko a 
zajistila kontrolu plnění ISP pro všechny studenty pomocí SIS-modulu pro elektronickou 
evidenci ISP. KD požádalo prod. P. Kolmana, aby zjistil, jak se s tímto požadavkem 
plánují vyrovnat jiné fakulty UK a jak pojmu „elektronizace“ v tomto případě rozumět. 
Postačí oskenovat dokumentaci doktorandů? 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) KD projednalo za účasti vedoucí HOSP závěry z kontroly MŠMT provedené na UK a 

některých jejích fakultách. Na základě výsledků kontroly a vyjádření ekonomického 
odboru RUK kolegium rozhodlo, že část prostředků podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj pro rok 2015, která nebyla účtována odděleně a byla předmětem výhrady 
ministerské kontroly, bude do období 12/2015 zaúčtována odděleně formou přeúčtování 
způsobilých nákladů. Závěry kontroly ukázaly na nutnost systémových změn v tvorbě 
fakultního rozpočtu. Návrh nových pravidel pro tvorbu rozpočtu na rok 2016 připraví 
tajemník, vedoucí HOSP ve spolupráci se sekčními proděkany. T: 29. 1. 2016.  

 
b) Finanční situaci MFF UK na sklonku roku 2015 předestřela vedoucí HOSP Ing. D. 

Lanková, přizván byl také vedoucí PERS Mgr. T. Jančák. Stav je velmi dobrý, o čemž mj. 
svědčí i fakt, že MFF UK již vrátila rektorátu UK půjčku ve výši 80 mil. Kč a lze vyplatit jak 
mimořádné odměny, tak finanční bonus ve výši 40 % platu k běžnému platu pracovníkům 
děkanátu, KJP a KTV.  

 
c) Klavír umístěný v refektáři malostranské budovy, zakoupený přede dvěma lety společně 

fakultou a rektorátem, byl na základě tehdejšího pokynu RUK inventárně veden 
z poloviny na RUK a z poloviny na MFF UK.  Později se ukázalo, že tento postup nebyl 
správný, a proto byla v rámci pravidel pro inventarizaci majetku bezúplatně převedena 
také rektorátní polovina do majetku MFF UK. 

 
d) V závěru roku byla dokončena výstavba plotu mezi parkem Ztracenka a pozemkem UK, 

který je ve správě MFF UK. Akce byla plně financována z prostředků Městské části 
Praha 2. 

 
e) Tajemník požádal sekční proděkany o návrhy přednášek, které by měly být natočeny 

v průběhu letního semestru akademického roku 2015/2016.  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Serverovna v Troji: o místo správce se ucházejí dva adepti. Přihlášky posoudí komise 

sestavená ad hoc (prod. L. Skrbek, prod. V. Baumruk, RNDr. L. Forst, Mgr. P. Vlášek, 
doc. RNDr. L. Šubr, Ph.D.).  

 

b) OP VVV: prod. M. Vlach informoval, že do přípravy mezifakultního projektu v rámci 
prioritní osy 3, kde se dosud angažovaly zejména MFF UK a FF UK, významněji vstoupí 
Pedagogická fakulta UK.  
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c) Prod. M. Vlach upozornil na podnět člena RVŠ dr. C. Broma ohledně možných 
připomínek k projednávanému zákonu o zveřejňování smluv nad 50 tis. Kč. Situaci 
prověří tajemník. 
Stalo se po KD: Tajemník zjistil, že zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv je vydaný, 
platný a účinný od 1. 7. 2016. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Možnosti vstoupení VR MFF UK do kariérního postupu na MFF UK: děkan, po předchozí 
konzultaci se sekčními proděkany, předloží Vědecké radě MFF UK na jejím zasedání 
6. 1. 2016 návrh. Jednání rady se zúčastní proděkani M. Rokyta a V. Baumruk, prod. O. 
Čepek se kvůli zahraniční cestě omluvil.  

 
a) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: žádost, která byla podána 

počátkem 7. 12. 2015, byla v předepsaném termínu vyřízena. Viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20151231zz.htm 

 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Novoroční gratulace děkana je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-novyrok/ 
 

b) Rotunda sv. Václava 
i) Počátkem ledna bude vyhlášena soutěž o návrh, jak uspořádat dlaždice historické 

podlahy rotundy. 
Stalo se po KD: Soutěž byla zveřejněna, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/ 

ii) Prod. V. Baumruk pozval na seminář FÚ UK, jehož protagonistkou bude 
archeoložka PhDr. Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu. Seznámí 
s dosavadními výsledky archeologického zkoumání lokality č. p. 2 na 
Malostranském náměstí. Seminář se koná 5. ledna 2016 od 14:00 hodin. 

 
c) Efektivita propagačních akcí: fakultní propagační komise se bude zabývat návrhem 

modelu, který se týká zejména korespondenčních seminářů. Prod. M. Vlach požádal 
vedoucí OVVP, aby navrhla, jak zjistit efektivitu hromadné korespondence. Jen poštovní 
náklady na hromadné zasílání totiž přesahují 200 tis. Kč/rok, a proto je žádoucí hledat 
vnitřní úspory i v této věci.   

 
d) Prod. M. Vlach připomněl, že do 15. 2. mohou vedoucí jednotlivých pracovišť a oddělení, 

dále pak členové vedení fakulty či členové akademického senátu fakulty podávat 
děkanovi fakulty zdůvodněné návrhy na udělení ceny Ceny za reprezentaci a propagaci 
MFF UK, viz statut Ceny: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm 
Návrhy budou projednány v druhé polovině února fakultní propagační komisí.  

 
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Dlouhodobý záměr MFF UK (dále DZ)  
i) DZ na období let 2016-2020: své připomínky či doplnění k děkanovu návrhu 

mohou členové KD poslat do 30. 12. 2015, 14:00 hodin.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20151231zz.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-novyrok/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm
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Stalo se po KD: Děkan předložil, po zapracování doplňků od členů KD, výsledný 
návrh dokumentu k projednání Vědecké radě MFF UK a současně ke schválení 
Akademickému senátu MFF UK na jejich lednová jednání.  

ii) Aktualizace DZ na rok 2016 bude vycházet ze schváleného DZ na léta 2016-2020, 
návrh dokumentu bude předložen ke schválení fakultním senátem na březnové 
schůzi AS MFF UK.  

iii) Zpráva o plnění Aktualizace DZ MFF UK na rok 2015: proběhne analogicky jako 
dokument sub ii).  

 
b) Zasedání AS MFF UK svolané na 13. 1. 2016: děkan požádal ty členy kolegia, do jejichž 

agendy otázky členů senátu spadají, aby připravili podklady pro odpovědi (očekávaný 
efekt sebehodnocení doktorandů; jak se projevila změna v prospěchových stipendiích; 
údajné technické potíže s elektronickou aplikací pro individuální studijní plány 
doktorandů;  zkracování projektů GA UK atd.). 

 
 
Zasedání skončilo ve 13: 10 hodin.  

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 
 


