
Zápis z 13. schůze kolegia děkana konané dne 16. března 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach (do 
13:55), J. Trlifaj, L. Skrbek, F. Chmelík, j.h. P. Svoboda, C. Matyska (k bodu 4.) 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
Body jsou v zápisu řazeny ve svém obvyklém pořadí, nikoli chronologicky, jak byly skutečně 
projednány.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Programy Progres: nahradí od 1. ledna 2017 dosavadní PRVOUK, JM žádá dostat do 

31. 3. 2016 podněty k návrhu struktury těchto nových programů. KD se vyslovilo pro to, 
aby na MFF UK byla zachována stejná struktura jako v případě PRVOUK. OVZS dostane 
podklady od sekčních proděkanů nejpozději do 29. 3. 2016, podle instrukcí, které jim 
pošle prod. J. Trlifaj.  

 
b) Veřejné prezentace dosavadních výsledků programů PRVOUK: nabídku prorektorů J. 

Konvalinky a J. Royta MFF UK nevyužije (Ve svém dopise uvádějí: „… Kromě 
průběžných zpráv, k nimž budou vypracovány oponentní posudky, má posouzení 
dosavadní realizace programů PRVOUK proběhnout rovněž formou veřejné prezentace 
programů za účasti odborné veřejnosti a zástupců vedení UK. Tyto prezentace se 
nebudou týkat všech programu PRVOUK, ale pouze těch, jejichž koordinátoři o to projeví 
zájem; případně je možné, že po diskusi v kolegiu rektora budou někteří další 
koordinátoři také vyzváni k představení svého programu.“).  

 
c) Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze v r. 2016 (tituly 

s vročením 2014): MFF UK může podle zadání z RUK poslat 2 tituly. Za situace, kdy 
sekce M předložila 2 návrhy, sekce I návrh 1 a sekce F žádný, doporučilo kolegium podat 
následující dvě publikace: 
Hájek Petr, Johanis Michal: Smooth Analysis in Banach Spaces (De Gruyter, 2014) 
Panevová Jarmila a kol.: Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného 
korpusu (Karolinum Praha, květen 2014). 

 
d) GA ČR 

i)      Dodatečně byl přidělen projekt GA ČR, jehož je spoluřešitelem doc. O. Kylián (900 
tis. pro MFF UK v prvním roce řešení).  

ii)      Příslušný panel DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) rozhodl o podpoře 
mezinárodního projektu, jehož navrhovatelem za českou stranu byl doc. P. Pišoft; 
projekt byl v hodnocení českou stranou rovněž doporučen k podpoře (1 143 tis. pro 
MFF UK v prvním roce řešení). 

iii)      Hodnocení projektů GA ČR: na základě Směrnice děkana č. 11/2013, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm 
byla připomenuta povinnost zaslat na OVZS protokol o hodnocení dílčích zpráv. 
Prod. J. Trlifaj referoval o závěrech, které z dosud zaslaných protokolů vyplývají. 
Jeden projekt, jehož spoluřešitelem je pracovník MFF UK, je kvalifikován jako 
nesplněný, a proto bylo doporučeno řešení projektu ukončit; čtyři projekty 
hodnoceny jako „splněny s výhradou“ (nízká publikační aktivita). Protokol 
o hodnocení ještě nedodalo, ačkoli byli upomínáni, 6 řešitelů. 
  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm
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iv)      V souvislosti s podáváním nových návrhů projektů GA ČR upozornilo OVZS 
zejména sekční proděkany na nedostatky nebo problematické body při 
koncipování projektů (např. začleňování pracovníků z jiných výzkumných institucí 
do řešitelského týmu na základě uzavření pracovní smlouvy s MFF UK; velikost 
úvazků v rámci GA ČR a jejich součet;  dotace na mzdy GA ČR se vztahuje také 
na DPČ a DPP; dofinancování mezd z prostředků MFF UK; začleňování 
prostředků na administrativní podporu do mezd). 

v)      Možnosti nechat si zkontrolovat koncept návrhu projektu využilo ke dni 15. 3. 2016 
celkem 25 navrhovatelů. 

 
e) Granty GA UK – vyhlášení výsledků, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-4888.html 
z let 2014 a 2015 pokračuje celkem 90 projektů, na které bylo požadováno celkem 
19 976 tis. Kč, přiděleno 16 941 tis. Kč, nově podpořeno 48 projektů, na něž bylo 
požadováno 11 202 tis. Kč, přiděleno 9 246 tis. Kč, podrobná statistika po sekcích bude 
k dispozici později. Jeden projekt (týká se sekce I) byl ukončen pro nedostatečné 
výsledky. 
 

GAUK 2016 
  Celkem podáno návrhů 215 

Přijato 
  

138 

Celkem požadováno v tis. Kč 49271 

Celkem přiděleno v tis. Kč 26187 

Fyzikální sekce 
  Celkem podáno návrhů:  128 

Přijato celkem:  
 

80 

Podáno nových:  
 

78 

Přijato nových:  
 

30 

Podáno pokračujících:  50 

Přijato pokračujících:  50 

Požadováno v tis. Kč 31267 

Přijato v tis. Kč 
 

16844 

Informatická sekce 
  Celkem podáno návrhů:  63 

Přijato celkem:  
 

41 

Podáno nových:  
 

35 

Přijato nových:  
 

14 

Podáno pokračujících:  28 

Přijato pokračujících:  27 

Požadováno v tis. Kč 14271 

Přijato v tis. Kč 
 

7342 

Matematická sekce 
  Celkem podáno návrhů:  24 

Přijato celkem:  
 

17 

Podáno nových:  
 

11 

Přijato nových:  
 

4 

Podáno pokračujících:  13 

Přijato pokračujících:  13 

Požadováno v tis. Kč 3733 

Přijato v tis. Kč 
 

2001 

http://www.cuni.cz/UK-4888.html
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f) Návrh StG ERC projektu pracovníka KFPP neprošel do druhého kola. 

 
g) Zahraniční odbor RUK má v plánu, podobně jako tomu bylo s belgickými univerzitami, 

zorganizovat v průběhu roku 2016 návštěvu vybraných univerzit ve Španělsku.  
 

h) Evropská komise otevřela veřejné konzultace k problematice FET, e-infrastruktur a 
matematiky, viz: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/evropska-komise-otevrela-verejne-konzultace-k-
problematice?lang=1&ref=m&source=email 

 
i) Zápis z jednání RKR konaného dne 7. 3. 2016: prod. J. Trlifaj požádá RUK 

o opravu/upřesnění bodu z referátu pror. A. Gerlocha. 
Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj uspěl, výsledkem je toto znění: „Konceptuální minoritní 
problematika habilitačních jmenovacích řízení – uchazeči, kteří kmenově působí mimo 
oblast vysokých škol (AV ČR, IKEM atd.), mají doložit pracovně-právní vztah dokládající 
pedagogickou činnost na UK nebo jiné VŠ (pracovní smlouva, DPČ, DPP), …“.  
Úplné znění zápisu je zde: 
http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1604.pdf 

 
j) Nominace do budoucí Rady Národního akreditačního úřadu: KD diskutovalo o možných 

nominacích.  
 
k) Dne 1. 4. 2016 nastoupí na OVZS nová pracovnice Bc. Kristýna Gáliková, DiS. V agendě 

bude mít mj. administrování konkrétních kontraktů smluvního výzkumu. Dále převezme 
agendy PRVOUK, UNCE, velké infrastruktury, projekty TA ČR, resortní projekty a další 
podle toho, jak se bude zapracovávat. KD probíralo současné prostorové možnosti 
děkanátu a s ohledem na už akutní potřebu mít kam novou pracovnici posadit doporučilo 
využít místnost proděkanů v budově Ke Karlovu 3. Děkan v diskusi uvedl, že jedním 
z výsledků schůzky u něj dne 26. 2. 2016 byl závěr, že role technologického skauta a 
agenda smluvního výzkumu nemusejí být personálně unifikovány.  
Stalo se po KD: Zásluhou jednání děkana a díky pochopení předsedy SKAS 
i „přespolních“ proděkanů byla dohodnuta dislokační změna dovolující, že SKAS uvolní 
místnost ve druhém patře děkanátu a dostane k využívání pracovnu proděkanů. 
Studentskou komorou uvolněná místnost přejde do užívání OVZS, čímž budou 
pracovnice oddělení pracovat v lokální blízkosti.   
 

l) Zahraniční styky 
i) Konečná verze memoranda o spolupráci s Indian Institute of Technology Madras je 

připravena, děkanovi ji k podpisu předloží OVZS.  
ii) Zájem o spolupráci projevila Univerzita krále Abd al-Azíze (Džidda, Saúdská 

Arábie), reprezentant školy plánuje návštěvu Prahy. Možné přijetí uváží prod. J. 
Trlifaj.  

iii) Návštěvu delegace z USA přijmou na MFF UK dne 22. 4. 2016 v 15:00 hodin 
proděkani J. Trlifaj a P. Kolman.  

 
m) Nové informace o pilotu univerzitního hodnocení vědy budou sděleny na poradě 

proděkanů na RUK dne 21. 3. 2016. Za MFF UK se porady zúčastní prod. J. Trlifaj.  
 

n) Prod. V. Baumruk připomněl, že UK zakoupila analytický nástroj InCites určený pro 
bibliometrické hodnocení výsledků vědecké a tvůrčí činnosti. Na návrh, aby se školení 
k InCites zúčastnil Mgr. J. Kuča, reagoval prod. J. Trlifaj v tom smyslu, že kolega Kuča 
absolvoval v nedávné době dvě školení, a tak je tohoto typu vzdělávání syt. Co se týče 
využití samotné licence, doporučilo KD, aby byla „protažena“ až na úroveň pracovišť. 
 

o) Na program zasedání VR UK dne 31. 3. 2016 je zařazen návrh na jmenování doc. S. 
Hencla profesorem. Děkana zastoupí prod. J. Trlifaj (děkan ve stejnou dobu učí).  

 
p) Konference vybraných vědeckých týmů AV ČR dne 24. 3. 2016: dopoledního programu 

se zúčastní děkan, prod. V. Baumruk a prod. L. Skrbek. 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/evropska-komise-otevrela-verejne-konzultace-k-problematice?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/evropska-komise-otevrela-verejne-konzultace-k-problematice?lang=1&ref=m&source=email
http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1604.pdf
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q) Prof. RNDr. P. Höschl, DrSc., byl jmenován s účinností od 1. 3. 2016 členem a současně 

předsedou Dozorčí rady grantového financování UK. 
 

r) Prod. M. Vlach informoval, že  
i) tzv. fakultní vizitky jsou v mnoha případech před dokončením; jakmile budou 

hotové, pošle prod. M. Vlach jejich komplet celému kolegiu, záležitost má na 
starosti dr. K. Šolcová Houžvičková; 

ii) v univerzitní internetové rubrice Věda na UK bylo uveřejněno video o Laboratoři 
opto-spintroniky pod vedením prof. P. Němce z KCHFO, viz: 
https://youtu.be/sfV6Vv-ucAo. 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Prod. F. Chmelík poskytl kolegiu pozvánku na 17. seminář z cyklu Hodnocení kvality 

vysokých škol nazvaný Alea iacta est. Seminář pořádá Masarykova univerzita ve 
spolupráci s Českou konferencí rektorů, Radou vysokých škol a Centrem pro studium  
vysokého školství ve dnech 5. až 6. května 2016 v prostorách Univerzitního centra MU 
v Telči.  

 
b) Dopis pror. M. Králíčkové (čj. 2521/2016/III) o nových postupech ve vymáhání poplatků 

spojených se studiem obdržel děkan a tajemník fakulty, byl přeposlán na STUD a HOSP. 
 

c) Případ výuky předmětu Principy počítačů: problém spočívající v dlouhé časové prodlevě 
mezi konáním zkoušky a zaznamenáním jejího výsledku vyučujícím, byl vyřešen. 

 
d) Mgr. Jan Schwarzer z KTV připravil dva semináře v rámci CŽV: Netradiční sportovní 

aktivity (červen), Jak učit stolní tenis (září). Prod. F. Chmelík tuto iniciativu pochválil. 
Ještě zkontroluje, zda semináře nemají figurovat mezi položkami směrnice o poplatcích. 

 
e) Prod. M. Vlach informoval, že doc. P. Svoboda z KFKL koncipuje kurs Fyzika v životě 

člověka jako nový kurs U3V. 
 

Prod. P. Kolman 
f) Návrh harmonogramu akademického roku 2016/2017: prod. P. Kolman po diskusi přislíbil 

vzít v úvahu požadavek prod. M. Rokyty, související s časovým překryvem albeřského 
soustředění a intervalem pro konání státních zkoušek v září 2016. Harmonogram je coby 
předběžný (čeká se na vyjádření RUK) na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/harm1617.htm 

 
g) Doktorská karolinka: vzhledem k tomu, že stále není hotová část za fyziku (a tudíž 

aktualizovaná karolinka není zatím zveřejněna), považoval prod. P. Kolman za vhodnější 
změny ve studijních plánech tento akademický rok neaplikovat na nikoho; pro příští 
akademický rok navrhl dát "starým" studentům na výběr, co se týká státní doktorské 
zkoušky, zda ji chtějí skládat podle starých, nebo podle nových plánů. Kolegium s tím 
vyjádřilo souhlas.  

 
h) Navazující magisterský program Bioinformatika: návrh schválil jak fakultní senát, tak 

Vědecká rada (2. 3. 2016). 
 

i) Prod. P. Kolman připomněl sekčním proděkanům (alespoň za M a I) svou prosbu z 25. 2. 
2016, a to prosbu o zajištění anglické mutace webových stránek o počítačových 
laboratořích. 

 
j) Na RUK (konkrétně RNDr. Plachtovi) byly odeslány komentáře k navržené univerzitní 

metodice pro programy typu joint/double degree. Hlavní připomínky: 1) nerozlišuje se 
mezi joint degree a double degree programy, ačkoli míra provázanosti univerzit je 
výrazně odlišná; 2) s ohledem na schválenou novelu zákona o VŠ bude třeba celou část 

https://youtu.be/sfV6Vv-ucAo
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/harm1617.htm
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metodiky týkající se akreditací přepracovat; 3) u double degree programů je podle názoru 
MFF UK žádoucí ponechat fakultám právo uzavírat dohody o těchto typech programů. 

 
k) Pokračuje příprava na elektronickou evidenci ISP pro studenty vyšších ročníku našich 

doktorských programů. Samotné kroky týkající se přenosu dat o studentech do modulu 
ISP probíhají v těsné spolupráci s kol. Zakouřilem s ÚVT UK/firmou Erudio zdárně. Celý 
proces ovšem brzdí pomalý postup studijního a právního odboru RUK, které se 
k některým záležitostem také vyjadřují (např. zda je třeba, aby v dokumentu v podobě 
PDF shrnující podobu schváleného ISP byla kolonka na podpis předsedy oborové rady 
ap.).  

 
l) Do anglické části webu byla přidána stránka o závěrečných pracích, viz: 

     http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/bcmgr/prace/).  
Dále byla vytvořena stránka pro zájemce o semestrální či roční výměnné pobyty na MFF 
UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/bcmgr/okaj/exchange.htm  
Ukazuje se zřetelný zájem o tento dočasný typ studia na naší fakultě i pro studenty mimo 
program Erasmus a považujeme za žádoucí tento zájem využít. 
 

m) Počty přihlášek do navazujícího magisterského studia (výuka v českém jazyce) - stav ke 
dni 9. 3. 2016: KD vzalo na vědomí údaje od prod. P. Kolmana. Oproti loňsku poklesl 
celkový počet zhruba o 50.  

 
n) Nové znění materiálu Systém zajišťování kvality na UK (týká se vzdělávací činnosti) 

poskytnutého prof. R. Wildovou: kolegium se mohlo k dokumentu vyjádřit prod. P. 
Kolmanovi do 15. 3. 2016. Prod. P. Kolman na zasedání konstatoval, že přepracovaný 
materiál je výrazně lepší než jeho předešlá verze a že řada předchozích připomínek byla 
akceptována. Poznamenal si ještě další připomínky členů kolegia a výsledek odešle na 
RUK jako stanovisko vedení fakulty.   

 
Prod. M. Vlach 
o) Veletrhu konaného v Moskvě se zúčastnila fakultou najatá agentura CzechUniversities, 

poslala o tom zprávu včetně 13 kontaktů na zájemce o studium na MFF UK. Přijímací 
zkoušky ukáží, zda se vyjmenovaní adepti skutečně přihlásili.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Projekty VaVpI 

i) V rámci tzv. „udržitelnosti“ projektů VaVpI po dobu následujících pěti let bude třeba 
každý rok v období říjen až listopad zpracovat a odevzdat na MŠMT za každý 
projekt monitorovací zprávu.  Na zpracování monitorovacích zpráv nebude MFF 
UK najímat žádné externisty, zprávy zajistí příslušní vedoucí projektů. 

ii) MŠMT poslalo na MFF UK vyrozumění o nevyplacení části dotace ve výši 0,40 Kč 
(sic!). Zdržuje to přísun 20 mil. Kč. Předevčírem nevyplacení ke všem projektům, 
celkem asi 29 tis. Kč, důvodem, že veřejná zakázka malého rozsahu na 
zpracování právních služeb neměla náležitosti (datum a hodina otevření obálky). 

iii) Prod. L. Skrbek: slavnostní zakončení projektů VaVpI je naplánované na 27. dubna 
2016, 14:00, v Troji.  
 

b) Typy pronájmů poslucháren, učeben a refektáře: tajemníkem předložený návrh děkan po 
projednání v KD schválil, při stanovování úhrad za pronájmy/zapůjčení se bude 
postupovat podle schváleného dokumentu. Je přílohou tohoto zápisu.  

 
c) Děkan po projednání v KD schválil zapůjčení refektáře pro slavnostní setkání absolventů 

MFF UK po 50 letech, za režijní poplatek 1000,- Kč. Akce se koná v sobotu 22. 10. 2016 
od 14:30 do 22:00 hodin. 

 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/bcmgr/prace/
http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/bcmgr/okaj/exchange.htm
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d) Bufet na Karlově: firmě AB catering byla, po předchozích jednáních, nabídnuta nová 
smlouva o pronájmu (na 1 rok, za zvýšený nájem, s předepsanou úhradou kauce pro 
případ nedodržení platební kázně a s přísnějšími pravidly ohledně výpovědi smlouvy 
apod.). Tajemník předpokládá, že smlouva bude uzavřena s platností od 1. 4. 2016.  
Stalo se po KD: Smlouva uzavřena nebyla, pro nedodržení podmínek ze strany firmy.  
 

e) Natáčení přednášek: veřejnou zakázku na natáčení vybraných přednášek pro studenty 
zajistí tajemník fakulty tak, aby záznamy přednášek natáčených v zimním semestru 
akademického roku 2016/2017 byly zhotoveny firmou, která v této soutěži zvítězí. 
Tajemník se při této příležitosti podělil s KD o zkušenosti z procesu pořizování záznamů 
(organizační lapsusy). 

 
f) V závěru dubna 2016 bude na pozemku za budovou Ke Karlovu 5 vysazen nový dub, 

jako náhrada za pokácený strom (vše projednáno a schváleno Odborem životního 
prostředí MČ Praha 2). 

 
g) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka, že po zhruba 3,5 měsíce trvajícím jednání se 

podařilo uzavřít reklamační záležitost KFM týkající se přístroje od firmy Carl Zeiss Jena. 
S firmou byla uzavřena dohoda o narovnání, částka více než 2 mil. Kč byla fakultě 
připsána, změnila se záruční doba. Nyní půjdou náklady na případné opravy a servis na 
vrub KFM.   

 
h) Příprava implementace systému VERSO: v návaznosti na usnesení z minulé schůze KD 

(viz bod 3. g) zápisu z 24. 2. 2016) uvedl tajemník, že vedoucí HOSP a dr. P. Zakouřil 
z odd. PSíK aktualizují v databázi přístupy k citlivým datům (zejména ke mzdovým 
údajům) tak, aby přístup byl nastaven ve vztahu k funkcím, a nikoli k osobám. Přístup 
budou mít sekční proděkani (za svou sekci) a vedoucí pracoviště (za své pracoviště); 
vedoucí projektu uvidí čerpání svého grantu. Data budou samozřejmě přístupná pro 
příslušné pracovníky děkanátu.  

 
i) Stalo se po KD: Jako podklad k projednání rozpočtu MFF UK na rok 2016 byly po 

konzultaci se sekčními proděkany stanoveny a později ještě upřesněny plochy pracovišť 
za jednotlivé sekce takto: sekce fyziky 11.016 m2, sekce informatiky 2.249 m2 a sekce 
matematiky 2.354 m2. 

 
Děkan 
j) Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult a dalších 

součástí Univerzity Karlovy pro rok 2016: podklady od kancléře UK, zaslané děkanům 
dne 14. 3. 2016 v podvečer, poskytl děkan celému kolegiu. Kolegium prodiskutovalo 
metodu tvorby fakultního rozpočtu, prod. M. Rokyta seznámil se změnami v koeficientu 
K a s efekty této skutečnosti. Vedoucí HOSP připraví pro sekční proděkany podklady 
týkající se koeficientů A, B a K. Prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS vznesou na RUK dotaz 
ohledně započítávání mezinárodních grantů.  
Děkan požádá předsedu AS MFF UK o svolání mimořádného zasedání AS, k projednání 
a schválení návrhu rozpočtu fakulty na rok 2016.  
Stalo se po KD: Mimořádné zasedání senátu je svoláno na 13. dubna 2016. Návrh 
rozpočtu jako výsledek několika jednání děkana, sekčních proděkanů, tajemníka a 
vedoucí HOSP, mu byl předložen.  
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek, doc. C. Matyska, na část jednání doc. P. Svoboda 

 
OP VVV. Po úvodním seznámení se s aktuálním stavem výzev a zamýšlených projektů 
kolegium děkana projednalo následující body. 
 
a) Možnosti rozšíření projektu do ERDF výzvy pro VŠ  "MFF-44-2015 Vybavení laboratoří 

pro experimentální složku výuky" (jako vedoucí navržen doc. P. Svoboda, 
administrátorkou RNDr. Z. Bubeníková). Diskuse vyústila ve shodu na horním finančním 
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limitu 110 mil. Kč. Úmysl MFF UK rozšířit projekt neprodleně sdělí na RUK doc. C. 
Matyska. Prod. V. Baumruk nevidí skutečné potřeby sekce v takto vysokých sumách, a 
proto usiluje o vytvoření takového projektu, jehož naplnění by mělo smysl. Projekt 
administruje RNDr. Z. Bubeníková. 

 
b) Možnosti dalších projektů do ERDF výzvy pro VŠ v návaznosti na projekty v ESF výzvě: 

KD schválilo, aby MFF UK usilovala o ERDF projekt na modernizaci poslucháren 
(vedoucí – doc. P. Svoboda). 

 
c) Možnosti podání projektů do výzvy "Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů", 

zejména projektu "MFF-29-2015 Mobilita v rámci navázaných strategických partnerství".  
 

d) Partnerství skupiny prof. J. Hajiče v projektu CERIDAH: KD preferovalo variantu, kdy 
ÚFAL by byl dodavatelem služeb, nikoli jedním z účastníků projektu. Prod. O. Čepek 
v tomto smyslu s prof. J. Hajičem hovořil.  

 
e) CPPT: dr. K. Houžvičková Šolcová telefonicky sdělila doc. C. Matyskovi, že CPPT trvá na 

jménu potencionálního technologického skauta do projektu UIS. S jeho vědomím 
odeslala odpověď M. Katakalidisové v tom smyslu, že MFF UK bude vypisovat na pozici 
skauta výběrové řízení. Do té doby lze uvádět jméno K. Šolcové Houžvičkové. Co se týče 
výše úvazků, tak stále platí návrh MFF UK, tj. skaut – senior: 1,0 úv., skaut – junior: 0,1 
úv. 

 
f) Projekty na excelentní výzkum 

i) Fyzikální projekt, včetně zapojení kolegů ze sekce M: kolegium sekce F schválilo 
jako vedoucího prof. J. France, rýsuje se investice za 200 mil. Kč na přístroje, 
celkem na celý projekt nejméně 300 mil. Kč.  

ii) Informatický projekt: vedoucím je prof. J. Hajič, administrátorkou RNDr. H. 
Nyklová).  

 
g) Projekty zaměřené na výzkumnou infrastrukturu – vedoucí prof. J. Hajič (administruje 

RNDr. H. Nyklová), prof. V. Matolín (administruje RNDr. Z. Bubeníková), dr. K. 
Soustružník (administruje RNDr. Z. Bubeníková).  
Ve stádiu (vážných) úvah jsou a na posouzení na příští schůzi KD čekají: 
i) spolupráce s univerzitou v Heidelbergu 
ii) studentská mobilita, možné zapojení se do projektu PřF UK v rámci výzvy 

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely (prod. P. Kolman) 
iii) hostující profesoři (prod. J. Trlifaj). 

 
h) Informace o didaktických projektech 

i) Projekt koordinovaný na PedF UK: pro MFF UK vcelku nepatrné úvazky.  
ii) Byl podán projekt "MFF-41-2015 Zvyšování kvality matematického vzdělávání na 

středních školách …" (vedoucí doc. J. Robová, administrátorka dr. H. Nyklová).        
 

 
Prod. L. Skrbek 
i)         Dne 29. 2. 2016 se sešla v Troji hodnoticí komise k otevírání obálek veřejné soutěže 

stavebních prací podle požadavků jednotlivých pracovišť MFF UK a dále nutných oprav a 
havárií, sdružených do „balíčků“ obsahujících práce podobného charakteru podle 
zadávacích podmínek zhotovitele. Komise podle kritéria nejnižší ceny vybrala devět 
vítězných firem, se kterými již byly sepsány příslušné smlouvy na tyto práce. 

 
j)         Trojský pavilon a Technico Opava: KD vzalo na vědomí zevrubnou situační zprávu prod. 

L. Skrbka a pověřilo ho, aby ve spolupráci s tajemníkem fakulty a dalšími subjekty 
pokračoval v jednání s cílem omezit časový skluz a přimět dodavatelskou firmu k plnění 
jejích závazků.  

 
k) Vedení MFF UK obdrželo od Ing. J. Bělonožníka z RUK text Výzvy k předkládání projektů 

v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na 
přípravu pedagogických pracovníků a rozpočet na jednotlivé fakulty podle rozdělovníku 
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RUK. Protože na MFF UK vzhledem k velmi nízkému počtu pedagogických absolventů 
formálně vychází částka 4 kKč, výzvy se nezúčastní.  

 
Prod. M. Vlach 
l)        Byl vyplaven archiv OVVP v tzv. těžkých laboratořích v Troji, který slouží jako sklad 

propagačních materiálů, příp. jako občasná pracovna některých korespondenčních 
seminářů (např. Výfuk). Škoda na majetku není velká, ale došlo ke zničení anketních 
lístků z Albeře (1997-2015), části absolventských dotazníků, stejně jako ke znehodnocení 
podstatného objemu archivu ročenek seminářů. 

 
m) Rotunda sv. Václava 

i) Finalizuje podoba pamětní mince, automat na mince se snad podaří umístit už 
o letních prázdninách 2016.   

ii) Blíží se termín pro ukončení a vyhodnocení soutěže na nejlepší návrh uspořádání 
dlaždic v rotundě (22. 3. 2016, děkan se vyhodnocení zúčastní osobně). 
Stalo se po KD: Autorem vítězného návrhu je doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., 
ředitel Ústavu teoretické fyziky na MFF UK. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-designer11th/ 

iii) Zdá se, že některé archeologické výstupy NPÚ nebudou hotové do konce dubna 
2016, do kdy MF prodloužilo fakultě lhůtu pro uzavření této aktivity. O postupu za 
této situace se podrobněji poradí prod. M. Vlach s děkanem.  

iv) Kolegium probralo záležitosti svázané s budoucím provozem rotundy (např. 
sledování teploty a vlhkosti – počítač napojený na čidla bude umístěn v pracovně 
pí A. Krškové, která by se stala první kontaktní osobou pro organizování 
mimořádných návštěv památky; takové návštěvy budou ovšem povolovány 
vzácně).  Požadavkům technického rázu, jak je prod. M. Vlachovi sdělil pracovník 
stavebního dozoru Ing. Z. Hošna po projednání s Mgr. J. Caldou (silnoproudý 
kabel, nezávislý eduroam apod.), bude vyhověno, na náklady SB. Rozhodnutí 
ohledně instalace IP kamer přímo závisí na budoucí koncepci zabezpečení budov 
fakulty kamerovým systém. V rámci projektu rotundy bude realizována pouze 
nezbytná příprava na případnou budoucí instalaci. 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy) – jarní kolo: návrhy za své 
sekce poslali proděkani M. Rokyta a V. Baumruk, podklady ze sekce I jsou na cestě.  
Stalo se po KD: Znění inzerátů bylo schváleno korespondenčně.  

 
b) Prod. M. Rokyta poslal děkanovi všechny materiály, které si VR MFF UK přála mít 

k tématu prodlužování pracovních smluv některých zaměstnanců. Dále poslal 
doprovodný dopis, ve kterém jsou také žádosti o další (ne)prodloužení pracovních smluv. 
Jde o pracovní smlouvy končící k 30. 6. 2016 nebo k 31. 8. 2016 resp. k 30. 9. 2016. 
Protože dokumenty za matematickou sekci jsou kompletní, předloží je děkan Vědecké 
radě už nyní a na dubnovém zasedání VR otevře tento bod v rubrice „Různé“. Materiály 
ze zbývajících sekcí dostane VR před svým květnovým zasedáním. Informace o konání 
přednášek OA a AVP, kterým stávající smlouva končí, budou členové VR dostávat 
průběžně.  

 
c) Kolegium schválilo personální posílení OVZS o 1 pracovníka/pracovnici (prioritně na 

agendu smluvního výzkumu), dále schválilo přijetí 1 pracovníka/pracovnice pro agendu 
veřejných zakázek. Bod 1. k) tohoto zápisu podrobněji pojednává o OVZS. 

 
d) Prod. M. Vlach informoval o jednání s Mgr. Martinem Vítou. Jde o nabídku týkající se 

připravovaného pracovního portálu pro VaVaI (do pilotního projektu se pravděpodobně 
zapojí některé fakulty MU v Brně a ČVUT v Praze), zaměřeného na publikování 
pracovních nabídek v ČJ a výhledově i v AJ, ale směřujících na pozice v rámci ČR. Pro 
další jednání zatím zůstane kontaktní osobou prod. M. Vlach. MFF UK by mohla a byla 
ochotna poskytovat informace o vypisovaných pozicích prostřednictvím PERS.  

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-designer11th/
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Cena Miloslava Petruska za prezentaci: návrh MFF UK ocenit projekt Rande s Fyzikou se 

dostal do nejužšího výběru.   
Stalo se po KD: Jednání Kolegia rektora UK vyústilo v doporučení ocenit Sdružení 
studentů i spolků UK za Studentské hnutí za solidaritu. Cena bude předána na 
slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení Univerzity 
Karlovy dne 7. 4. 2016. 
 

b) KD akceptovalo návrh propagační komise změnit termíny akcí Jeden den s fyzikou a 
Jeden den s matematikou a informatikou: zrušit Jednu noc s informatikou, místo ní 
uspořádat dne 1. února 2017 Jeden den s matematikou a informatikou a 16. února 2017 
zorganizovat Jeden den s fyzikou. Na 17. února 2017 je naplánované Fykosí fyziklání.  

 
c) Den otevřených dveří 2016: hlavní přednášku zajistí matematická sekce. Prod. M. Rokyta 

hájil svobodu sekce zvolit si vlastní pojetí prezentace, nicméně vzal na vědomí 
doporučení kolegia, aby přednáška ukázala více matematických témat a připodobnila se 
tím tematicky pestrému vystoupení kolegů z informatické sekce na loňském DOD.  

 
d) Spolupráce mezi MFF UK a Kongresovým centrem Praha: KD vyslechlo informaci 

děkana o jednání jeho a pí A. Kotěšovcové s ředitelem Kongresového centra dne 4. 3. 
2016. KD nemělo námitky proti tomu, aby jednání pokračovala a bylo uzavřeno 
memorandum/deklarace o spolupráci.  

 
e) Univerzitní akce 

i) „Zlatá“ promoce absolventů UK v sobotu 16. 4. 2016 od 11:00 hodin: pro MFF UK 
a PedF UK bude společná, děkan MFF UK je připraven mít projev, ovšem jen za 
MFF UK. Dalším reprezentantem fakulty v taláru bude pravděpodobně prod. M. 
Vlach.  

ii) Den absolventů na UK + Den CŽV v sobotu 16. 4: účast MFF UK zajišťuje OVVP, 
s odbornou přednáškou se zúčastní (jména jsou uvedena bez titulů): J. Pešková, 
Z. Halas, J. Bečvář, S. Daniš, M. Šolc, V. Kozáková a M. Zamboj. 

f) Slavnostní křest fakultního vína πnot noir ~ 3,14. se uskutečnil dne 14. 3. 2016. 

Stalo se po KD: výběr z mediální odezvy lze nalézt zde: 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3591219 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/zaznamy#/2016-04-05/13 
http://martinfryc.eu/vystavy/slavnostni-krest-specialni-edice-vin-%CF%80not-noir-matfyz-
a-znovin-znojmo/ 
http://t-veritas-fotogalerie34.webnode.cz/matematika/ 
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/byznys/matematika-vino-vino/ 

 
g) Prof. J. Podolský vystoupil s přednáškou o Obecné teorii relativity v Městské knihovně. 

Více např. na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-02-gravitacnivlny/ 

 
h) Fakultní školy: organizace jednání s ředitelem Bíloveckého gymnázia dne 18. 3. 2016 se 

ujme dr. D. Mandíková z KDF. 
 

i) Jednání o spolupráci ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském, a.s., spojeného 
s exkursí, se předběžně zúčastní děkan a proděkani V. Baumruk a M. Vlach, případně 
další členové KD. Je dohodnuto na 7. 4. 2016, 9:30 hod.  

 
j) Doména matfyz.info a možnost převzít ji (za 1 tis. Kč): kroky k uzavření smlouvy 

o převodu domény učiní prod. M. Vlach společně s dr. K. Šolcovou Houžvičkovou, 
zároveň je věc nutno vyřešit s ÚVT UK vzhledem k jednotnému postoji univerzity 
k registraci domén. Současně bude prod. M. Vlach o věci jednat s Mgr. T. Masaříkem, 
zejména z hlediska toho, zda by SKAS byla schopna a ochotna udržovat diskusní fórum 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3591219
http://www.rozhlas.cz/dvojka/zaznamy#/2016-04-05/13
http://martinfryc.eu/vystavy/slavnostni-krest-specialni-edice-vin-%CF%80not-noir-matfyz-a-znovin-znojmo/
http://martinfryc.eu/vystavy/slavnostni-krest-specialni-edice-vin-%CF%80not-noir-matfyz-a-znovin-znojmo/
http://t-veritas-fotogalerie34.webnode.cz/matematika/
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/byznys/matematika-vino-vino/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-02-gravitacnivlny/
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domény (což je podmínka nutná k převodu domény). Kolegium dospělo k názoru, že 
doba nejméně tisíc dní, jak ji pro zachování tohoto fóra navrhuje majitel, je nadmíru 
dlouhá, a shodlo se na návrhu udržovat diskusní fórum po dobu 1 roku. Dohodu 
s majitelem domény zajistí prod. M. Vlach, resp. dr. K. Šolcová Houžvičková. Výsledek 
zmiňovaných jednání slibuje mít prod. M. Vlach po 20. 4. 2016.  

 
k) Spolupráce s Českou televizí na výrobě animovaného seriálu o informatice: děkan po 

projednání v KD souhlasil s případnou finanční spoluúčastí MFF UK ve výši 40 tis. Kč na 
pilotní díl. Prod. M. Vlach uvedl, že v případě realizace celého seriálu budou náklady 
zhruba o 100 až o 150 tis. Kč vyšší. Prod. O. Čepek zopakoval, že informatická sekce je 
připravena také přispět.  

 
l) Schůzky editorů webu, uspořádané tiskovým oddělením RUK, se za MFF UK zúčastnil 

Bc. J. Suchomel a Mgr. A. Hrabáková, pracovníci OMK. RUK zamýšlí zaplatit databanku, 
ze které by bylo možné získávat/vkládat do ní dokumentární fotografie; uvažovaná 
kapacita mnoho neslibuje (5 až 20 fotografií denně). 

 
m) Cena děkana za reprezentaci a propagaci za rok 2015 byla udělena projektu 

Československo 38–89; stalo se na fakultním plese 3. března 2016: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-cenaprop/ 

 
n) Aktualita Nová částice o čtyřech vůních:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-tetrakvark/ 
 

o) Schůze ministerské resortní komise pro nadané žáky: účast za MFF UK zajistí OVVP 
(pravděpodobně se zúčastní Mgr. K. Kolář). 

 
p) Prod. M. Vlach informoval, že od pror. J. Hály obdržel, na základě jednání KR UK, 

pozvánku do soutěže k výročí letu J. Gagarina. Jde o výtvarnou soutěž, končící 15. 3. 
2016. Přestože se MFF UK soutěže nezúčastní jako instituce, byla informace zaslána 
vybraným (potenciálním) zájemcům.  

 
q) Nadace ČEZ věnovala fakultě finanční dar; bude použit na akce OVVP, které dar 

administrativně (a úspěšně) zajistilo. 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prezident ČR podepsal dne 10. 3. 2016 novelu zákona o vysokých školách. Pokud bude 
novela publikována ve sbírce zákonů do konce března 2016, nabude účinnosti k 1. 7. 
2016. V důsledku toho by Akreditační komise skončila k datu 30. 6. 2016.  

 
b) Informace prod. J. Trlifaje o závěrech jednání RKR uskutečněného 7. 3. 2016 a později 

také oficiální zápis ze schůze RKR dostali členové KD e-mailem. 
 

c) Kulturně-astronomický večer při příležitosti 80. narozenin Jiřího Grygara v neděli dne 
10. dubna 2016: vedení fakulty bude reprezentovat prod. M. Rokyta.  

 
 
Zasedání skončilo v 15: 26 hodin.  
 
Zapsala:  
T. Pávková 

http://www.cs3889.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-cenaprop/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-tetrakvark/
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Příloha  
Tento dokument stanovuje pravidla pro schvalování pronájmů poslucháren, učeben a refektáře 
vybranými členy vedení MFF. Ostatní druhy pronájmů zde neuvedené budou projednávány kolegiem 
děkana. 
  
 
Přehled typů pronájmů refektáře a poslucháren a návrh cen: 
 
 
Akce organizované pracovišti MFF UK: 

 Pro studenty MFF UK, pro studenty středních škol, pro středoškolské učitele, pro pořádání 
olympiád, další akce bez vstupních poplatků apod. Posluchárny zdarma, refektář: 1.000,- Kč. 

 Konference s tuzemskou a zahraniční účastí apod., kde je vybíráno vložné. Nájmy za 
posluchárny a refektář budou posuzovány podle výše vložného a celkového rozpočtu akce – 
v kompetenci příslušného sekčního proděkana a tajemníka fakulty. 
 
 
Akce pořádané spolkem absolventů Matfyz Alumni  
Oficiální akce týkající se celého spolku (např. setkání absolventů, atp.)  
Posluchárny zdarma, refektář: 1.000,- Kč. 
 
 
Akce propagačního charakteru organizované OVVP a OMK : 
Vzhledem k různorodosti a různé míře finančního zabezpečení akcí bude výše pronájmu za 
posluchárny a refektář v kompetenci proděkana pro PR a tajemníka. 
 
U vybraných neziskových akcí uhradí pronájem refektáře ve výši 1.000,- Kč příslušný proděkan. 
  
Pronájem refektáře: 
Pro adoptéry strun klavíru 1krát ročně za účelem uspořádání koncertu: 5.000,- Kč. 
 
Jednorázové nevýdělečné akce organizované pracovišti MFF (např. přednášky): 1.000,- Kč. 
V kompetenci příslušného sekčního proděkana a proděkana pro PRopagaci a tajemníka fakulty. 
 


