
Zápis ze 14. schůze kolegia děkana konané dne 6. dubna 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:13 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Evidence výsledků vědy: podle informace z RKR je na obzoru opatření rektora UK, které 

zaváže všechny pracovníky a patrně také studenty, aby si vytvořili ORCID a Researcher 
ID ve WOS a SCOPUS. Bude to vyžadovat opatření na fakultě a úzkou součinnost 
knihovny.  Prod. J. Trlifaj jednal s dr. J. Kučou a dr. D. Hruškovou. Stále rostoucí 
požadavky administrativního/evidenčního charakteru vyvolávají požadavek vedoucí 
knihovny na přijetí pracovní síly. Z: tajemník fakulty.  
V této souvislosti tajemník informoval o úmyslu vedoucí knihovny dr. D. Hruškové skončit 
k 31. 12. 2016 pracovní poměr na fakultě a odejít do důchodu.  Tajemník uvedl, že 
připravuje zveřejnění inzerátu na tuto pracovní pozici. Protože uvedená pozice může být 
obsazena bez výběrového řízení, uložilo kolegium tajemníkovi projednat/zjistit, zda není 
vhodný kandidát mezi stávajícími zaměstnanci knihovny. Jako nejvhodnější adept se 
kolegiu jeví Mgr. J. Kuča. 
Stalo se po KD: Přípis ohledně afiliace UK v databázích Web of Science a Scopus 
poslala z RUK dr. V. Šťastná, děkan jej poskytl celému kolegiu děkana.   

 
b) Pilotní hodnocení vědy na MFF UK: výsledky scientometrie - jsou hotové pro všechny 

obory - vložil prod. J. Trlifaj mezi dokumenty v úložišti KD. Na zasedání je stručně uvedl a 
vyložil metodu použitou pro jejich získání. Panelové hodnocení je ve stádiu zpracování.  
MFF UK byla porovnávána s univerzitami ve Vídni, v Leuvenu (Katolická univerzita) a ve 
Warwicku. Prod. V. Baumruk se vyslovil pro pozvání doc. D. Münicha na seminář, na 
kterém by bylo možné podrobně probrat metodiku. Děkana by zajímala data, která se 
stala základem srovnávacích tabulek, i to, jaké by vyšly výsledky z porovnání MFF UK 
s Matematickým ústavem AV ČR a s Fyzikálním ústavem AV ČR. Prod. J. Trlifaj osloví 
v tomto smyslu doc. D. Münicha. Co se týče matematické lingvistiky, užitečné by bylo 
porovnání s výsledky stejného oboru na KU v Leuvenu. 
 

c) Podněty k návrhu struktury programů Progres (navazující na současné projekty programu 
PRVOUK, P45,P46, P47) byly v termínu předány na RUK. 

 
d) Programy Progres a Primus: pror. J. Konvalinka pozval zástupce fakult, členy AS UK a 

další členy akademické obce na veřejnou diskusi o připravovaných programech. Bude se 
konat v pondělí 25. dubna 2016 od 17:30 v Malé aule Karolina. Proděkani M. Rokyta a V. 
Baumruk vážně uvažují o účasti.  

 
e) Stalo se po KD: Dne 8. 4. 2016 přišel společný dopis prorektorů prof. J. Royta a doc. J. 

Konvalinky, jehož předmětem jsou předpokládané termíny veřejných prezentací 
dosavadních výsledků PRVOUK.  

 
f) Žádosti o nové granty GAČR byly odeslány v předepsaném termínu. Následující tabulka 

podává přehled podaných projektů a srovnání s minulým kolem (finance v tis. Kč): 
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MFF UK – uchazeč: 
Návrhy projektů soutěží GA ČR 2017 - srovnání s rokem 2016

sekce
podáno 

návrhů 2017

podáno 

návrhů 2016

podáno 

návrhů 2017

podáno návrhů 

2016

podáno 

návrhů 2017

podáno návrhů 

2016

Fyzikální sekce 8 4 35 30 6 2 49 36

Informatická sekce 2 2 15 15 0 1 17 18

Matematická sekce 3 0 7 5 3 2 13 7

MFF celkem 13 6 57 50 9 5 79 61

Požadované prostředky GA ČR 2017 + dofinancování MFF

sekce dotace GAČR

dofinacování 

MFF dotace GAČR

dofinancování 

MFF dotace GAČR

dofinancování 

MFF

Fyzikální sekce 13369 0 46410 6379 7503 970 67282 7349

Informatická sekce 2852 0 16412 3381 0 0 19264 3381

Matematická sekce 3821 0 7992 1545 1816 489 13629 2034

MFF celkem 20042 0 70814 11305 9319 1459 100175 12764

Juniorské Standardní Mezinárodní

celkem 

požadováno 

celkem 

dofinancování 

MFF

Juniorské Standardní Mezinárodní

celkem podáno 

návrhů 2017

celkem podáno 

návrhů 2016

 
 
Na dalších 18 projektech (15 sekce F (STD), 2 sekce I (STD), 3 sekce M (2 MEZ, 1 STD)) jsou 
pracovníci MFF UK spolunavrhovateli nebo ostatními spolupracovníky (údaje ke dni 4. 4. 2016). 
V minulém kole byli pracovníci MFF UK spolunavrhovateli 16 návrhů (STD). 
 

g) Zahraniční styky 
i) Smlouva s Indian Institute of Technology Madras, Chennai, byla oboustranně 

uzavřena. Originál smlouvy je uložen na OVZS, 1 kopie byla předána na STUD pro 
informaci (Annex 1), druhý originál odeslán na IITM. 

ii) Smlouva s University of Oregon (USA): znění dokumentu bylo schváleno oběma 
smluvními stranami, příprava podpisu ještě stále prochází vývojem. Je 
pravděpodobné, že nakonec bude smlouva podepsána korespondenčně.  

iii) Univerzita Karlova hostí 5. rektorskou konferenci rektorů a studentské fórum ASEM 
(AEC5) ve dnech 4. až 5. dubna 2016. Více na univerzitním webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7396.html 

iv) Smlouvu o spolupráci s filipínskou Ateneo de Manila University uzavře Univerzita 
Karlova dne 6. 4. 2016. Za MFF UK se slavnostního aktu zúčastní prod. O. Čepek. 
V pátek 8. 4. 2016 navštíví představitel manilské univerzity Jose M. Cruz, SJ, 
v doprovodu filipínského konzula v Praze, MFF UK.  

v) V souvislosti se Study Abroad Workshop pořádaném Komisí J. W. Fulbrighta 19. a 
20. 4. 2016 v Praze se má dne 22. 4. 2016 uskutečnit na MFF UK setkání se 
zástupci několika amerických univerzit; zúčastní se proděkani J. Trlifaj a P. 
Kolman.  

vi) Prod. P. Kolman je připraven se zúčastnit setkání s reprezentací West Virginia 
University dne 18. 4. 2016.  

 
h) Vědecká rada Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 31. března 2016 projednala 

návrh na jmenování doc. RNDr. Stanislava Hencla, Ph.D., profesorem pro obor 
matematika – matematická analýza a v tajném hlasování ho jednomyslně schválila 
(všech 47 přítomných hlasovalo pro).  

 
i) Bylo otevřeno 3. kolo interní univerzitní soutěže GAMA (projekt  GAMA TA ČR získaný 

UK), případní zájemci z MFF UK o účast v soutěži zašlou do 28. 4. 2016 na OVZS 
projektový záměr v požadovaném formátu - viz podmínky soutěže a další informace na 
webu: 
http://www.cuni.cz/UK-6692.html .  

http://www.cuni.cz/UK-7396.html
http://www.cuni.cz/UK-6692.html
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Záměr bude po odsouhlasení sekčními proděkany předán ve stanoveném termínu Centru 
pro přenos poznatků a technologií. Podle dostupných informací předběžně projevili zájem 
o účast prof. P. Höschl, doc. T. Halenka a doc. J. Brokešová. 

 
j) Česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2017-2018: MŠMT vyzvalo 

k podávání návrhů, na MFF UK je interní termín pro předkládání návrhů na OVZS 
stanoven na 24. 5. 2016. 

 
k) Dne 24. 5. 2016 má být vyhlášena výzva pro ERC AdvG s uzávěrkou v září 2016. 

V rámci dalšího pracovního programu ERC pro rok 2017 lze očekávat vyhlášení výzev 
pro podávání žádostí o ERC Starting granty v červenci 2016 s uzávěrkou v říjnu 2016, 
o ERC Consolidator granty v říjnu 2016 s uzávěrkou v únoru 2017 a o ERC Advanced 
granty v květnu 2017 s uzávěrkou v srpnu 2017. Termíny výzev se mohou mírně změnit, 
budou upřesněny a potvrzeny v červenci 2016, kdy bude zveřejněn pracovní program 
ERC pro rok 2017. 

 
l) Od 1. 4. 2016 nastoupila na OVZS Bc. Kristýna Gáliková, DiS. Nová kolegyně sídlí 

v místnosti M267 (stávající kancelář OVZS). 
 

m) Do jarního kola Fondu mobility UK 2016 byly předloženy 2 žádosti o podporu studia na 
zahraniční univerzitě (celkem požadován příspěvek ve výši 166.000 Kč), 2 žádosti 
o podporu pro hostující profesory (celkem požadován příspěvek ve výši 534.000 Kč) a 
3 žádosti o podporu vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí (celkem požadován 
příspěvek ve výši 159.850 Kč). 

 
Děkan 
n) PRVOUK 2016: děkan požádal rektora UK o souhlas s tím, že MFF UK bude ještě v roce 

2016 plánovat doplňkové a režijní náklady ve výši 25 %, v souladu s původním 
vyhlášením PRVOUK (Opatření rektora č. 20/2011).  
Stalo se po KD: Pan rektor děkanově žádosti vyhověl.  
 

o) Cena děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace – řídí se Směrnicí děkana č. 11/2015, 
viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm 

         Návrhy ze sekcí jsou následující: 
i)     sekce M: 

- Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví (vysokoškolská učebnice) 
- Jitka Zichová: Základy účetnictví (publikace v odborné edici nakladatelství 

MatfyzPress) 
- Alexander Mielke, Tomáš Roubíček: Rate-Independent Systems, Theory and 

Application (monografie) 
- Vít Dolejší, Miloslav Feistauer: Discontinuous Galerkin Method. Analysis and 

Applications to Compressible Flow (monografie) 
- Josef Málek, Zdeněk Strakoš: Preconditioning and the Conjugate Gradient 

Method in the Context of Solving PDEs, SIAM Spotlights (monografie) 
- Martina Bečvářová, Ivan Netuka: Karl Löwner and his student Lipman Bers – 

Pre-war Prague mathematicians (monografie) 
 

ii)     sekce F: 0 
 
iii)     sekce I: 

- Ida Kantor, Jiří Matoušek, Robert Šámal: Mathematics++: Selected Topics 
Beyond the Basic Courses (vysokoškolská učebnice) 

- Šárka Gerlitsová, Tomáš Holan: The Golden Ratio Determined Using a Ruler 
and Compass (publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress) 

- Zikánová, Šárka – Hajičová, Eva – Hladká, Barbora – Jínová, Pavlína – 
Mírovský, Jiří – Nedoluzhko, Anna – Poláková, Lucie – Rysová, Kateřina – 
Rysová, Magdaléna – Václ, Jan: Discourse and Coherence. From the 
Sentence Structure to Relations in Text (monografie). 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm
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Děkan rozhodne na příští schůzi KD, předtím požádal členy kolegia o jejich názor.  
 

Prod. M. Vlach 
p) KD vzalo na vědomí informaci o schůzce prod. M. Vlacha s Mgr. Vitou (portál pracovních 

příležitostí VaVaI).  
 
Prod. V. Baumruk 
q) Úspěch zaznamenala další doktorská práce studenta MFF UK, konkrétně vloni obhájená 

disertace Mgr. Jozefa Veselého, Ph.D., z KFM, nazvaná Nanoscale AFM and TEM 
observations of elementary dislocation mechanisms. Byla vydána ve Springer These.   

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman 
a) Přihlášky ke studiu na MFF UK, rok 2016/2017, stav k 31. 3. 2016: kolegium vzalo na 

vědomí přehled o počtu přihlášek ke studiu v českém jazyce, včetně dat o počtu přihlášek 
od cizinců. V porovnání s loňským rokem je patrný pokles, který například v bakalářském 
programu Fyzika může být způsoben zavedením přijímacího řízení.  

 
b) Prod. P. Kolman zastoupí dne 6. 4. 2016 prod. F. Chmelíka na RUK jednání ohledně 

hodnocení kvality závěrečných prací.  
 

c) Pror. M. Králíčková informovala o připravované změně vnitřního předpisu UK, a to 
Opatření rektora č. 26/2013, Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního 
vzdělávání, a o změnách v uskutečňování programů CŽV, které z toho plynou. Za MFF 
UK bude zástupcem v e-mailové konferenci doc. Zdeněk Drozd.  

 
d) Přehled o pedagogické vytíženosti pracovišť dostali všichni sekční proděkani. Po krátké 

diskusi požádali prod. P. Kolmana, aby v přehledu nefigurovaly předměty, na které 
dochází 0 studentů.   

 
e) Pror. M. Králíčková vyhověla žádosti MFF UK o prodloužení termínu pro podávání 

přihlášek ke studiu pro doktorský studijní program Informatika, studijní obor Matematická 
lingvistika, v prezenční a kombinované formě studia, a dále pro doktorský studijní 
program vyučovaný v anglickém jazyce Informatics, studijní obor Mathematical 
Linguistics, v prezenční a kombinované formě studia, v rámci přijímacího řízení pro 
akademický rok 2016/2017. Termín je 31. 7. 2016.  

 
Prod. M. Vlach 
f) Partnerská firma Datlowe má zájem o vedení diplomových prací na MFF UK.   

 
Děkan 
g) Univerzitní cena Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin 

ve vzdělávací činnosti na UK v Praze, statut je Opatření rektora č. 1/2016, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7294.html 
Nominace se zasílá k rukám vedoucího odboru pro studium a záležitosti studentů UK 
nejpozději do konce května. Cena se uděluje ve dvou kategoriích: i) cena pro vynikajícího 
vyučujícího; ii) cena za vynikající počin – ocenění vynikající inovace ve vzdělávací 
činnosti, kterou je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv 
kolektivu univerzity. RUK očekává od děkana dostat po jednom návrhu za každou z obou 
kategorií.  
Sekční proděkani podají případné návrhy děkanovi do 18. 5. 2016. 
 

h) Ve dnech 23. a 24. května 2016 se uskuteční 7. ročník Česko-Slovenské studentské 
vědecké konference ve fyzice. Konferenci pořádá FJFI ČVUT. MFF UK se plánuje 
zúčastnit, jako ostatně i v minulých letech. Prod. V. Baumruk požádal vedoucí pracovišť 
fyzikální sekce o návrh vhodné kontaktní osoby za fakultu. 

http://www.cuni.cz/UK-7294.html
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Stalo se po KD: Vzhledem k tomu, že žádný návrh neobdržel, je kontaktní osobou prod. 
V. Baumruk.  

i) Finanční podpora SVOČ ze strany FJFI ČVUT byla přivítána, kroky k formálnímu 
zakotvení nového partnera do stávající smlouvy o partnerství/sdružení budou provedeny. 
Z: děkan, tajemník.  
 

j) Účast Univerzity Karlovy v šetření EUROSTUDENT VI: se souhlasem KD odepsal prod. 
F. Chmelík na RUK, že vedení MFF UK dává přednost tomu, aby studenty oslovil svým 
dopisem přímo pan rektor.  

 
k) Žádost doktorandky Pedagogické fakulty UK, aby jí MFF UK poskytla data o svých 

studentech; věnuje se zjišťování predikční validity státní maturity vzhledem k úspěchu při 
studiu na vysoké škole a data jako např. průměrný prospěch na konci 1. ročníku, známky 
z předmětů odpovídající maturitním předmětům a úspěšné dokončení bakalářského a 
navazujícího studia by ráda zahrnula do své analýzy. Žádost vyřídí studijní proděkani.  

 
l) U-Multirank 

i) Prod. M. Rokyta seznámil KD s výsledky průzkumu, který byl v minulém roce 
proveden v matematické sekci. Zájemcům z KD výsledky rád poskytne. 

ii) Prod. O. Čepek informoval, že nabídku zúčastnit se druhého kola šetření 
prováděného za informatické obory s poděkováním odmítl (oslovila ho vedoucí 
oddělení analýz a strategií RUK).  

 
m) Stalo se po KD 

i) Z RUK byla doručena zpráva, že Kolegium rektora UK projednalo dne 4. 4. 2016 
materiál „Doktorandi 2014: Výsledky Univerzity Karlovy“. Dokument obdrželi e-
mailem děkani fakult UK, (na MFF UK byl přeposlán prod. F. Chmelíkovi a vedoucí 
STUD), je také zveřejněn na webu UK, viz:  
https://www.cuni.cz/UK-4005.html 

ii) Prod. M. Rokyta poslal členům KD informaci o výsledcích soutěže V. Jarníka, 
konané ve dnech 6. až 9. dubna 2016 v Ostravě. Z MFF UK se nejlépe umístil 
Radovan Švarc, student 1. ročníku programu Matematika (obor Obecná 
matematika) – obsadil páté místo v I. kategorii.  Výsledkové listiny, zadání a řešení 
úloh jsou na webu, viz: 
http://vjimc.osu.cz/j26results  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) KD se souhlasem projednalo návrh nového dislokačního výměru. Bude vydán formou 
příkazu děkana. 
Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 2/2016, dislokační výměr, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik02.htm 

 
b) Byl vydán Příkaz tajemníka č. 1/2016, o archivaci dokumentace projektů OP VaVpI, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1601.htm 
 
c) Na základě smlouvy s FSV UK o výuce došlo k finančnímu vyrovnání za výuku v zimním 

semestru akademického roku 2015/2016. Částka 776 tis. Kč bude připsána ve prospěch 
matematické sekce.  

 
d) Bufet na Karlově – situaci shrnul tajemník. Nájemci bufetu skončila ke dni 31. 3. 2016 

nájemní smlouva. Připravena byla nová smlouva, jejíž návrh byl v předstihu oběma 
stranami projednán a odsouhlasen. V den předpokládaného podpisu nájemní smlouvy 
však nebyly ze strany nájemce splněny dohodnuté požadavky pronajímatele, proto 
smlouva nebyla podepsána. Od 4. dubna 2016 je tedy bufet uzavřen. Protože zejména 
v kuchyni bude nutná výměna části vybavení a bude třeba, aby byly splněny veškeré 
hygienické normy, zajistí správa budov posudek hygienika a poté vedení fakulty 
rozhodne o dalším postupu. 

https://www.cuni.cz/UK-4005.html
http://vjimc.osu.cz/j26results
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik02.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1601.htm
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e) Tajemník informoval o výsledku veřejné zakázky zadané Univerzitou Karlovou na 

bankovní služby. Nejlepší nabídky podaly Česká spořitelna, a.s., a Komerční banka, a.s. 
V nejbližší době budou zahájena jednání fakult se zástupci těchto bank (podpis smluv, 
založí účtů, nastavení elektronických systémů atd.). 

 
f) Kolegium projednalo provozní režim vstupu do jednotlivých budov MFF UK a uložilo 

tajemníkovi připravit novou směrnici děkana, která nahradí předcházející předpisy 
(Směrnici děkana č. 2/2004, Příkaz děkana č. 5/2005 a Pokyn tajemníka č. 2/2014). 

 
g) V poslední dekádě dubna bude na zahradě za budovou Ke Karlovu 5 vysazen nový 

strom (dub). Stane se tak v souladu s rozhodnutím MČ Praha 2. Doubek nahradí strom, 
poražený v listopadu 2015, který byl silně proschlý a podle posudku hrozil pádem.  

 
h) Smlouva s firmou DERS dostala podobu oboustranně přijatelného znění. Podpis smlouvy 

zorganizuje tajemník. 
Stalo se po KD: Smlouva byla uzavřena dne 12. 4. 2016.  

 
i) Rozpočet MFF UK na rok 2016 

i) Prod. M. Rokyta promítl kolegiu příslušná data a vyložil návrh rozpočtu, včetně 
porovnání s loňským rokem. Návrh je výsledkem několika jednání děkana, 
tajemníka, sekčních proděkanů a vedoucí HOSP. Návrh rozpočtu fakulty na rok 
2016 byl předložen Akademickému senátu MFF UK a současně jeho ekonomické 
komisi dne 4. 4. 2016. Předseda AS MFF UK vyhověl děkanově žádosti a svolal na 
13. dubna 2016 mimořádné zasedání senátu, právě k projednání a schválení 
rozpočtu. Děkan tento vstřícný postoj senátu velmi ocenil.  
Stalo se po KD: Akademický senát MFF UK schválil dne 13. dubna 2016 návrh 
rozpočtu fakulty na rok 2016. Tím skončilo od 14. 4. 2016 rozpočtové provizorium 
pro rok 2016.  

 
ii) Děkan poskytl členům KD materiál od kancléře UK, obsahující rozbor meziročních 

změn rozpisu 2016/2015 (rozpočet) jednotlivým fakultám.  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Dne 5. 4. 2016 došlo k dalšímu náročnému jednání s firmou Technico Opava. Firma byla 

opětovně důrazně vyzvána k dodání projektové dokumentace, a to dokumentace, která 
bude odpovídat předem zadané specifikaci. Jinou dokumentaci MFF UK nepřevezme, 
i za cenu časového skluzu.  

 
b) Investiční akce naplánované na rok 2016 - stav: rekonstrukce výtahů v Troji – probíhá 

výběrové řízení, blíží se čas otevírání obálek s nabídkami dodavatelů. Oprava komínů 
karlínské budovy – staví se lešení, vedle toho běží úprava kanalizace. Rozbíhají se také 
akce na Karlově, již schválené a vysoutěžené. Prod. L. Skrbek se pochvalně vyjádřil 
k práci vedoucího SB. 

 
c) Prod. L. Skrbek informoval, že během návštěvy v SÚJV Dubna se setkal s ředitelem firmy 

VAKUUM Praha. V blízké době dojde ke schůzce ohledně pronájmu prostor v Troji. 
 
d) KD akceptovalo stručný nástin programu slavnostního zakončení projektů VaVpI, které je 

naplánované na 27. 4. 2016, včetně navrženého seznamu účastníků.  
 

e) Na 6. 4. 2016, 13:00 hodin, je dohodnuto jednání s firmou Metroprojekt. Jde 
o informativní schůzku (případná rekonstrukce objektu TL a opláštění objektu, v závislosti 
na výši povinné spoluúčasti a na potenciálních finančních možnostech fakulty). 
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Doc. C. Matyska 
f)         Projekt doc. J. Robové Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních 

školách: motivace ke studiu a příprava k matematickým soutěžím a olympiádám byl 
zamítnut. KD vyslechlo důvody, které z příslušných dokumentů citoval doc. C. Matyska, 
a doporučilo podat žádost o přezkum. Z: RNDr. H. Nyklová a doc. J. Robová. Doporučení 
kolegia jim vyřídí doc. C. Matyska.   

 
g) KD vzalo na vědomí informace doc. C. Matysky o projektech v PO2, SC5.  

 
h) Školení týkající se projektů a ohlášené na příští týden, se zúčastní doc. C. Matyska a dr. 

H. Nyklová. Poznatky sdělí doc. C. Matyska na příštím KD.  
 

i)        Školení o ESF a ERDF se zúčastnily dr. H. Nyklová a dr. Z. Bubeníková. Univerzitní 
projekt, ve kterém je MFF UK angažována („fyzikální praktika“), má zpracovat firma 
vzešlá z výběrového řízení organizovaného rektorátem UK. Stále platí, že vedoucím 
projektu za fakultu zůstává doc. P. Svoboda.  

 
j)         Doc. C. Matyska připomněl sekčním proděkanům svou žádost o jména vedoucích 

doktorandských projektů.  
- MFF-29-2015 Mobilita v rámci navázaných strategických partnerství (o projektu 

uvažuje skupina prof. J. Málka a prof. Z. Strakoše); 
- MFF-31-2015 Pilotní projekt pro vytvoření systému podpory střednědobých 

tematických programů typu Research Semester na UK (o projektu nadále uvažuje 
prod. J. Trlifaj); 

- MFF-32-2015 Posílení mobility doktorandů MFF UK a získání špičkových doktorandů 
ze zahraničí (podle sdělení prod. P. Kolmana asi nic); 

- MFF-72-2015 Vybudování doctoral school Pražská informatika (podle sdělení prod. O. 
Čepka přichází možná v úvahu prof. J. Sgall, ale nejspíš nebyl oficiálně osloven; 
sleduje dr. H. Nyklová). 

Děkan připomněl ideu, která zazněla na RKR, totiž že mnohé vysoké školy využijí 
důsledků novely zákona o VŠ k podání projektu na zajištění procesů vedoucích 
k reakreditaci apod. Dal k úvaze, zda na MFF UK neuvažovat o třech takto cílených 
projektech, po jednom pro každý studijní program/oblast, objem nákladů zhruba po 15 
mil. Kč.  
 

k) Doc. C. Matyska pošle prod. M. Vlachovi informaci, která zazněla  
na včerejším školení a která říká, že zakládání klubu Alumni je mezi podporovatelnými 
tématy ESF projektů pro VŠ. 

 
Prod. M. Vlach 
l)        Rotunda sv. Václava 

i) Výsledek soutěže o uspořádání dlažby (vyhrál doc. O. Semerák), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-designer11th/ 

ii) Ministerstvu financí byla odevzdána třetí monitorovací zpráva. Druhá je již 
schválená bez větších připomínek. 

iii) Proběhla instalace lávky a začaly probíhat již další stavební práce. 
iv) Termíny aktivit s rotundou spojené jsou stále napjaté, prod. M. Vlach jedná o jejich 

prolongaci a o věcech z toho vyplývajících (stavební povolení, dodatky ke 
smlouvám, nová výběrová řízení). 

v) Někteří členové KD využijí mimořádné nabídky prohlédnout si podzemní prostory 
třetího nádvoří Pražského hradu, 6. 5. 2016 odpoledne.  

vi) Dar na rekonstrukci rotundy – viz článek „Absolventi Matfyzu podpořili záchranu 
rotundy“: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-admosphere/ 

 
m) Speed-dating: akce CPPT, PřF UK a 3. LF UK, uskuteční se dne 24. 5. 2016. MFF UK se 

též zúčastní, účastníky získala dr. K. Šolcová Houžvičková.   
 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-designer11th/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-admosphere/
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků a na obsazení 
funkcí vedoucích/ředitelů pracovišť (konkursy) bylo zveřejněno v deníku Lidové noviny 
dne 29. 3. 2016, jeho znění je též na Úřední desce MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-prac.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-ved.htm 
Do konce dubna děkan jmenuje konkursní komise, své delegáty do komisí navrhne AS 
fakulty na svém zasedání 20. 4. 2016.  
 

b) Žádosti o tvůrčí volno podali: 
i) prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., KNM, na dobu od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017, 
ii) doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., KSI, na dobu od 8. 8. 2016 do 8. 2. 2017.  
Děkan oběma žádostem vyhověl.  

 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Absolventský spolek Univerzity Karlovy: podle předběžného sdělení ÚVT UK by byla 

možná pouze „identifikace fakulty“, nikoli identifikace spolku Matfyz Alumni a dané 
nastavení přímo na kartě absolventa. Tyto závěry jsou ale v rozporu s dřívějším jednáním 
děkana a prod. M. Vlacha s pror. L. Rovnou a zástupci IPSC RUK. O dalších krocích 
bude prod. M. Vlach jednat s vedením spolku.   

  
b) Matfyz Alumni: je založen účet u FIO banky, takže v dohledné době budou finance 

spolku, dosud vedené pod správou MFF UK, převedeny do správy spolku. 
 
c) Byl pokusně spuštěn tzv. mentoringový program KPC MFF UK (dobrovolná a bezúplatná 

činnost mentorů pro studenty MFF UK) - zajišťuje OVVP, dr. K. Houžvičková Šolcová. 
 

d) Proběhla návštěva studentů českých i anglických studijních programů MFF UK ve 
společnosti Barclays – ta se stala nedávno novým fakultním partnerem – více se lze 
přečíst na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-barclays/ 

 
e) Fakultní školy: na schůzce s ředitelem Bíloveckého gymnázia fakultu reprezentovali 

předsedkyně Pracovní skupiny MFF UK pro fakultní školy dr. D. Mandíková, vedoucí 
KDM doc. J. Robová, dr. J. Hromadová z KDM a ředitel ÚČJF doc. J. Dolejší. 
Gymnázium je potenciální Fakultní školou.  

 
f) Partnerský firemní program: National Instruments (dále NI): uskutečnila se schůzka 

o možné spolupráci, zúčastnili se jí prod. M. Vlach za MFF UK a pánové Ing. Radim 
Štefan a Martin Koretz za NI.  

 
g) Mgr. Michal Žák, Ph.D., z KFA vystoupil ve vysílání rádia ČRo Wave. 

 
h) Na fakultní víno πnot noir jsou zaznamenané velmi dobré odezvy, prodejna MatfyzPress 

vyprodala dodané množství několika desítek kusů během několika dní. 
 

i) MatfyzPress: odborná edice příliš nevzkvétá, vedoucí nakladatelství ing. Z. Šedina 
připraví oslovení pracovníků fakulty a Ediční komise, zato se objevily první vlaštovky 
vhodné do popularizační edice a dva překladové tituly. Prod. M. Vlach naléhavě požádal 
Ing. Z. Šedinu, aby prosadil publikace MatfyzPress do celostátní distribuce. Očekává od 
něj též obchodní plán vydavatelství pro příští měsíce. 

 
j) Týmová a programovací soutěž UnIT (http://unit.bestprague.cz/), organizovaná klubem 

BEST (nezisková organizace a člen Studentské unie ČVUT): MFF UK umístila informaci 
o soutěži na sociálních sítích, jinak se nezapojila, neboť není oficiálním partnerem akce. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-prac.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-ved.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-barclays/


Kolegium děkana MFF UK dne 6. dubna 2016 
 
 

9 

 

 
k) Asociace mladých debrujárů: prod. M. Vlach, po zvážení situace a po konzultacích s doc. 

Z. Drozdem a Mgr. T. Bártlovou, dospěl k doporučení, že by MFF UK nepřevzala celou 
asociaci, ale pouze by se mohla stát oficiálním partnerem některých aktivit, např. „Pohár 
vědy“. Některé odnože asociace by fakultu patrně přizvaly k účasti na táborech pro 
středoškoláky atp.  

 
l) Svět techniky Ostrava: v jednání je memorandum o spolupráci, zároveň by spolupráce 

umožnila posílit impakt na fakultní školy MFF UK v tomto regionu (ve smyslu konání 
popularizačních akcí ve Světě techniky pro fakultní školy v dojezdové vzdálenosti atp.). 
Za MFF UK by do Ostravy jeli prod. M. Vlach, Mgr. T. Bártlová, příp. dr. D. Mandíková.  

 
m) Finále soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO 

SCIENCE AMAVET se bude konat ve druhé polovině dubna. Soutěž pořádá Asociace 
pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s., akce je spolufinancována ministerstvem 
školství. Úlohy porotce ve Finále se za MFF UK mj. zúčastní doc. RNDr. P. Svoboda, 
CSc., a podle situace uváží doporučení na Cenu MFF UK pro úspěšného finalistu.  
Stalo se po KD: Fakultní cenu obdržel středoškolák Ondřej Cenek. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-amavet/ 

 
n) LearningStream TV – ArtyčokTV (provozované CESNET a AVU (HAMU)): MFF UK 

využije nabídky FF UK a připojí se k návrhu pilotního jednoletého projektu vybraných 
vysokých škol zaměřený na vybranou tvorbu studentů (dokument, videoart, animace, 
resp. nové experimentální formáty).  

 
o) Dotační program MŠMT Podpora soutěží a přehlídek: MFF UK opět využije možnosti 

požádat o dotace. Žádosti připravuje OVVP, interní termín pro jejich odevzdání stanovil 
prod. M. Vlach na 26. 4. 2016. 

 
p) Prod. M. Vlach urgoval podklady pro výroční zprávu fakulty za rok 2015 (týká se sekčních 

proděkanů pro F a M). 
 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

Děkan 
a) Krátké zpravodajství ze schůze RKR konané dne 4. 4. 2016 poslal děkan e-mailem.  

Stalo se po KD: Oficiální zápis byl doručen ze sekretariátu rektora UK a přeposlán 
celému kolegiu děkana.  

 
b) Pozvánky 

i) Výstava Medicína od dob Karla IV. po současnost: vernisáž se uskuteční 6. 5. 
2016 od 17:00 hodin v prostorách Novoměstské radnice (Karlovo nám. 1/23, 
Praha), akci pořádá 1. LF UK.  

ii) Akce Učené společnosti ČR (v místnostech 205, 206 budovy AV ČR na Národní 3, 
Praha 1): 

 veřejná přednáška Objev gravitačních vln v úterý 12. 4. 2016 od 17:00 
hodin, přednášejí pracovníci ÚTF MFF UK J. Bičák, J. Langer, T. Ledvinka a 
D. Heyrovský 

 veřejná debata Uprchlíci a my: Česká očekávání a německá zkušenost 
v úterý 19. 4. 2016 od 15:00 hod. 

 Panelová diskuse Střední Evropa. Konec snu o demokracii? se koná  dne 
22. 4. 2016. 

  
c) Stalo se po KD: 

i) Schválená novela zákona o vysokých školách vstoupí v platnost patrně k 1. září 
2016. Úpravy stávajících organizačních, akreditačních, studijních a správních 
procesů vysokých škol, které novela přináší, vyžadují změny Statutu UK a dalších 
vnitřních předpisů. Otevření vnitřních předpisů zároveň představuje příležitost 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-amavet/
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promítnout případné návrhy na jejich úpravu mimo rámec novely vysokoškolského 
zákona, a proto rektor UK vybídl děkany fakult, aby mu takové návrhy zaslali do 
20. května 2016. 
Děkan požádal členy kolegia, aby mu své návrhy, připomínky, podněty poslali do 
pátku 29. dubna 2016. První verze návrhů bude předmětem jednání KD dne 4. 5. 
2016.  

 
 
Zasedání skončilo ve 13:50 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


