
Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 20. dubna 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:12 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Zahraniční styky 

i) Smlouva s University of Oregon je uzavřená, podepsaný exemplář je na cestě 
z USA do ČR.  

ii) Prod. J. Trlifaj požádal RUK o konečný text smlouvy o spolupráci mezi UK v Praze 
a filipínskou Ateneo de Manila University, podepsané dne 6. 4. 2016. Podobně si 
vyžádal znění smlouvy s Katolickou univerzitou v Lovani. V obou případech by 
spolupráce ze zahraničními školami mohla vyústit ve společné projekty. 

iii) Organizace přijetí představitelů US univerzit (Iniciativa STEM, pro podporu studia a 
aktivit v science technology) dne 22. 4. 2016 na Malostranském nám.: delegaci 
přijmou proděkani J. Trlifaj a P. Kolman, v 15:00 hodin.  

 
b) Informace OVZS 

i) Pracoviště fakulty byla informována o výzvě MŠMT k podávání návrhů společných 
česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018, interní 
termín pro předkládání návrhů stanoven na 23. červen 2016. 

ii) Sekčním proděkanům byla předána výzva k nominacím na Dimitris N. Chorafas 
Prize 2016 (vyhlašuje Weizmann Institute of Science). Pokud by vzešel z MFF UK 
nějaký návrh, pak je nejzazším termínem pro dodání kompletního návrhu na OVZS 
12. 5. t. r. 

iii) Řešitelům a spoluřešitelům projektů GA ČR s koncem řešení v roce 2015 byla 
připomenuta povinnost (viz Směrnice děkana č. 11/2013, k podávání návrhů 
grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich 
průběžnému a závěrečnému hodnocení) zaslat protokol o hodnocení na adresu 
granty@dekanat.mff.cuni.cz. Z 26 předpokládaných hodnocení OVZS dosud 
obdrželo 15, z toho byla 4 vynikající (bez titulů: M. Branda, R. Grill, J. Křivánek, Š. 
Zikánová). Děkan doplnil, že na zasedání VR GAČR dne 19. 4. 2016 zaznělo, že 
z projektů řešených na MFF UK je odhadem 10 % hodnoceno jako vynikající, což 
je nadprůměrně dobrý výsledek. Co se týká grantových projektů, k nimž se váže 
hodnocení „s výhradou“, sekční proděkani děkana ujistili, že hodnocení probrali 
s řešiteli ve svých sekcích.  

iv) Upozornění na konání semináře 14. 6. 2016 pro navrhovatele projektů ve výzvě na 
MSC projekty H2020 bylo rozesláno vedoucím pracovišť a sekčním proděkanům 
(omezená kapacita semináře, účast jen vážní zájemci).  

 
c) MŠMT dopisem náměstka ministra Plagy zamítlo žádost děkana fakulty o navýšení 

rozpočtu VI „Členství ČR v ILL Grenoble“. KD vzalo na vědomí, přičemž prod. V. 
Baumruk uvedl, že z dlouhodobého hlediska jde o neudržitelný stav, kdy se nedostává na 
základní poplatek za členství. Děkan bude při vhodné příležitosti informovat pror. J. 
Konvalinku.  

 
d) Žádost děkana MFF UK o stanovisko předsednictva GA ČR k žádosti řešitele projektu 

Lindat/Clarin (programu LM MŠMT) prof. J. Hajiče: předseda GAČR oficiálním dopisem 
sdělil, že věc byla po důkladném projednání v předsednictvu GA ČR zamítnuta.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm
mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz
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Prod. M. Vlach 
e) Portál VaVaI: kancléř UK uvítal informaci prod. M. Vlacha o kladném postoji k této aktivitě 

ze strany MFF UK, přislíbil podporu RUK, zájem má také 3. LF UK.  
 
Děkan 
f) Děkan napíše, se souhlasem KD, doporučující dopis ve prospěch přihlášky 

francouzských kolegů prof. J. Nešetřila k pořádání mzn. konference 22nd International 
Conference on Mathematics (Paříž 2020). 

 
g) PRVOUK - rozdělení finančních prostředků pro rok 2016: děkan požádá pror. J. 

Konvalinku o toto rozdělení (částky jsou v Kč): 
program /Environmentální výzkum/ (P02):    280 000,-  
program /Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na  
 vzdělávání/ (P15):                540 000,-  
program /Fyzika/ (P45):               218 339 233,-  
program /Informatika/ (P46):              53 152 681,-  
program /Matematika/ (P47):              50 393 575,-. 

           
Stalo se po KD: Pan prorektor vyhověl.  

 
h) Stalo se po KD: Vedoucí OVZS přeposlala sekčním proděkanům informaci o možnosti 

navrhnout vhodné kandidáty na udělení Medaile Josefa Hlávky. Termín pro doručení 
návrhů na OVZS vyprší 26. 5. 2016.  
 

i) Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj kolegiu přeposlal pozvání a podklady od pror. J. 
Konvalinky týkající se diskuse o připravovaných programech Progres a Primus (25. 4. 
2016 od 17:30 hodin v Malé aule Karolina). Půjde o návrh zásad těchto programů, jejichž 
věcný záměr schválil Akademický senát UK dne 22. ledna 2016 v rámci materiálu "Návrh 
struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017". 

 
j) 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 

         Cestou sekčních proděkanů byly navrženy následující publikace. 
i)     Kategorie „vysokoškolská učebnice“ 

- Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví  
- Ida Kantor, Jiří Matoušek, Robert Šámal: Mathematics++: Selected Topics 

Beyond the Basic Courses. 
Kolegium doporučilo ocenit druhý z uvedených titulů (vypsán tučně). 

 
ii)     Kategorie „monografie“ 

- Alexander Mielke, Tomáš Roubíček: Rate-Independent Systems, Theory and 
Application 1 hlas 

- Vít Dolejší, Miloslav Feistauer: Discontinuous Galerkin Method. Analysis 
and Applications to Compressible Flow  

- Josef Málek, Zdeněk Strakoš: Preconditioning and the Conjugate Gradient 
Method in the Context of Solving PDEs, SIAM Spotlights  

- Martina Bečvářová, Ivan Netuka: Karl Löwner and his student Lipman Bers – 
Pre-war Prague mathematicians 

- 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. 

Kolegium doporučilo ocenit druhý z uvedených titulů (vypsán tučně). 
 

iii)     Kategorie „publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress“ 
- Šárka Gerlitsová, Tomáš Holan: The Golden Ratio Determined Using a Ruler 

and Compass  
- Jitka Zichová: Základy účetnictví. 
Kolegium doporučilo neudělit v této kategorii žádnou cenu.  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm
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Udělení ceny bude provázeno finanční odměnou ve výši 40 tis. Kč pro každý titul.  
Z diskuse vyplynul záměr novelizovat statut ceny – prodloužit termín pro podávání 
návrhů do konce října, protože to by umožnilo mít k dispozici např. recenze na 
monografie. Z: prod. M. Vlach. T: vydat novou směrnici v listopadu 2016.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Cena Josefa Hlávky 2016 (Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy 

pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky 
Akademie věd České republiky) - pror. M. Králíčková vyzvala k podání návrhu na jednoho 
kandidáta, nejpozději do 31. května 2016.  

 
b) Hlávkova kolej – možnost ubytování pro studenty doktorských studijních programů nebo 

mladých akademických či vědeckých pracovníků (dopis pror. J. Royta). T: do 6. května 
2016.  

 
c) Akademický senát UK dne 8. 4. 2016 schválil upravená Pravidla pro přiznávání stipendií 

MFF UK. Znění bude na fakultním webu, jakmile bude předpis podepsán předsedou AS 
UK.   

 
d) Vymáhání poplatků spojených se studiem z roku 2015: pror. M. Králíčková požádala 

o rozhodnutí, které pohledávky, vzniklé z titulu neuhrazených poplatků spojených se 
studiem stanovených v roce 2015, mají být vymáhány. T: do 31. 5. 2016. Prod. F. 
Chmelík připravil odpověď, děkan ji schválil.  

 
e) Promoce absolventů rigorózního řízení se bude konat v úterý 24. května 2016 ve 12:00 

hodin. Úlohu děkana zastane prod. F. Chmelík.   
 

f) Stalo se po KD 
i) Prod. J. Trlifaj zastoupí děkana fakulty na doktorských promocích v Karolinu dne 

20. 5. 2016 v 10:30 hodin.  
ii) Prod. F. Chmelík zastoupí děkana fakulty na promocích U3V dne 3. 6. 2016 

v 11:00 hodin.  
 
g) Schůze Komise pro studentskou anketu proběhla dne 19. 4. 2016, za účasti děkana. 

Prod. F. Chmelík shrnul pro informaci kolegia děkana hlavní závěry. Byl oceněn průběh 
elektronické ankety za ZS, a proto zůstane tento nový koncept ankety v podstatě 
zachován. Anketa za LS 2015/2016 začne 16. 5. 2016 (14 dní před koncem semestru), 
skončí 20. 9. 2016 (bere v úvahu termín zasedání VR fakulty 5. 10. 2016, na němž děkan 
vyhlašuje nejlépe hodnocené pedagogy).  
Kampaň k průběhu ankety bude následující: 
(1)      studentům budou zaslány celkem tři e-maily: úvodní e-mail na začátku ankety 

(všem studentům); druhý e-mail před koncem zkouškového období (tj. na konci 
června), a to pouze těm, kteří anketu nevyplnili; třetí e-mail - opět pouze těm, kteří 
anketu nevyplnili - před koncem ankety.  

(2)      plakáty o anketě budou umístěny na nástěnky v budovách fakulty (zajistí zástupci 
SKAS); 

(3)      e-mail, který dostávají studenti o zápisu výsledků zkoušky do SIS, bude obsahovat 
odkaz na anketu, s prosbou o vyplnění (pokud možno bude link přímo na uvedený 
předmět); 

(4)      vyučujícím bude před začátkem ankety zaslán e-mail s informacemi o anketě spolu 
s prosbou, aby požádali studenty o vyplnění ankety; 

(5)      upozornění, které se objeví po přihlášení do SIS, bude použito nikoli po celý 
průběh ankety, ale pouze týden před koncem zkouškového období (poslední týden 
v červnu) a týden před koncem ankety.  

KD se dále shodlo, že výsledky ankety nebudou jednotlivým vyučujícím zobrazovány 
průběžně, ale teprve po ukončení ankety. Z: prod. F. Chmelík.  
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Prod. M. Vlach 
h) KD vzalo na vědomí informaci o myšlence z RUK provádět anketu mezi studenty 

nastupujícího prvního ročníku centrálně pro celou UK. MFF UK rozhodně neplánuje 
opustit vlastní anketu prováděnou během soustředění studentů na Albeři a poté v Praze.  

 
i) Prod. M. Vlach osobně vyplnil dotazník od studenta ČVUT, který v rámci své bakalářské 

práce zkoumal, jak se propagují české fakulty a univerzity. Prod. M. Vlach očekává dostat 
na oplátku výsledky tohoto výzkumu.  

 
Děkan 
j) Pror. M. Králíčková poslala dopis týkající se harmonogramu akademického roku 

2016/2017 – období pro elektronické zápisy do předmětů a rozvrhu; žádá, aby MFF UK 
časový limit upravila tak, aby respektoval Opatření rektora UK č. 3/2016. T: 20. 4. 2016. 
Předáno k vyřízení prod. P. Kolmanovi. Prod. P. Kolman vstoupil v jednání s paní 
prorektorkou, napíše vysvětlení pro důvody, které vedou vedení fakulty k tomu, aby 
setrvala u původního harmonogramu (harmonogram nebrání „horizontální prostupnosti“ 
studia na UK; na MFFUK se zapisují i studenti jiných fakult UK).  
Stalo se po KD: Prod. P. Kolman napsal pror. M. Králíčkové dopis obsahující zdůvodnění. 
 

k) KD vzalo na vědomí sdělení prod. P. Kolmana o jeho jednání s pror. M. Králíčkovou ve 
věci zapojení Univerzity Karlovy do programu US federálních půjček pro studenty. Rektor 
souhlasí s připojením se k americkému systému půjček. Prod. P. Kolman vyjádřil za MFF 
UK ochotu aktivně se podílet na věcech s tím spojených. Půjčky by mohly napomoci 
zvýšit procento studentů studujících v AJ.  

  
l) Odbor vnějších vztahů RUK e-mailem urgoval odpověď na výzvu pror. M. Kováře, aby 

fakulty navrhly jednorázová stipendia pro sportovkyně a sportovce z řad studentů UK. 
MFF UK žádného vhodné adepta/adeptku nemá, a proto žádný návrh neposlala. E-
mailem vyřídila T. Pávková.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Vodafone: byla podepsána smlouva mezi MFF UK a firmou Vodafone o poskytování 

služeb mobilního operátora. V první fázi dodá Vodafone na fakultu testovací SIM karty, 
kvůli prověření signálu v některých lokalitách. 

 
b) DERS: děkan jménem fakulty podepsal se společností DERS licenční a servisní smlouvu 

na dodávku ekonomického modulu VERSO.  
 

c) Na Karlově bude zasazen nový strom. 
Stalo se po KD: Doubek byl zasazen a pojmenován Eliška, foto viz: 
https://twitter.com/Matfyz/statuses/723423110288961536 

 
d) Tajemník a vedoucí HOSP jednali se zástupci RUK a České spořitelny, a.s., ve věci 

převodu některých finančních transakcí na účty ČS. 
 

e) Pamětní deska Ference Rákócziho II. umístěná na malostranské budově MFF UK byla 
se souhlasem Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a Národního 
památkového ústavu demontována, renovaci desky zajistilo Velvyslanectví Maďarska.  
Stalo se po KD: Dne 23. 4. 2016 byla deska instalována zpět na své místo na zdi budovy.   

 
f) V souvislosti s bufetem v budově Ke Karlovu 3 jsou v současné době opatřovány 

potřebné dokumenty (archiv MFF UK a odboru výstavby MČ Praha 2) s cílem zjistit 
rozsah schváleného použití; současně jsou zpracovávány odhady finanční náročnosti 
úpravy či přestavby bufetu. 
 

https://twitter.com/Matfyz/statuses/723423110288961536
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g) V rámci OP VVV připravuje Univerzita Karlova projekt „Rozvoj pracovníků Univerzity 
Karlovy v Praze“. Projekt zahrnuje vzdělávání jak akademických pracovníků, tak 
úředníků/pracovníků děkanátů. Pojednával o tom seminář, který se nedávno uskutečnil 
v Brandýse nad Labem a kterého se za MFF UK zúčastnil vedoucí PERS Mgr. T. Jančák.  
Tajemník požádal sekční proděkany o vyjádření, zda chtějí vybrané pracovníky zařadit do 
uvažovaných kurzů, aby mohl do 2. 5. 2016 sdělit na RUK stanovisko za celou fakultu. 
Prezentaci projektu a další podklady poslal tajemník všem členům KD e-mailem. Doc. C. 
Matyska vyjádřil podiv nad tím, že informace o projektu minula ty pracovníky fakulty, kteří 
mají OP VVV na starosti, a putovala cestami personálních odborů.   

           
h) Rektor UK požádal o zapůjčení refektáře pro uspořádání konference Krize-katastrofy-

kolapsy konané dne 10. 6. 2016. Kolegium souhlasilo s pronájmem a slevou 
z nájemného ve výši 50 %.  

 
i) V návaznosti na bod 1. a) zápisu z jednání KD konaného dne 6. 4. 2016 tajemník podal 

informaci o výsledku jednání s Mgr. J. Kučou ve věci obsazení funkce vedoucího 
knihovny: Mgr. J. Kuča nabídku na uvedenou funkci přijal, KD souhlasilo s jeho 
jmenováním ke dni 1. 1. 2017. Z: tajemník fakulty.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Prod. L. Skrbek 
a) Vzhledem ke komplikovaným technickým problémům a s ohledem na dodatečné 

požadavky objednatele na změnu nebo úpravu již zpracované dokumentace byl 
podepsán dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. března 2015 na realizaci veřejné 
zakázky s názvem „UK - MFF - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji – projektová 
dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby vč. 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, projekt – interiéru – viz 
vyhl. č. 230/2012 Sb.“  

 
b) Dne 27. 4. 2016 proběhne v nově rekonstruované posluchárně T1 v Troji za účasti 

rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., a dalších hostů slavnostní zakončení 
projektů VaVpI: Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra (představí vedoucí 
projektu prof. Z Němeček), Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku (prof. V. 
Baumruk) a Střecha pro informatiku (doc. A. Kučera). 

 
c) Dne 11. 4. 2016 proběhlo jednání zástupců vedení fakulty s vedením společnosti 

Vakuum Praha. Byly upřesněny podmínky nájemní smlouvy na dobu neurčitou (zůstává 
v platnosti), zejména úklidu prostor budovy Vývojových dílen a spoluúčasti na úhradě 
energií a likvidaci odpadů. 

 
d) V součinnosti se sekčními proděkany byl jako každoročně připraven a s tajemníkem 

a Ing. D. Lankovou projednán „Výhled čerpání FRIM v roce 2017“, který byl po projednání 
v KD zaslán na RUK. Výhled uvádí možné maximum, ale to nemusí být nutně využito. 

 
e) Výběrové řízení na rekonstrukci výtahů v Troji: dne 18. 4. 2016 se uskutečnilo otevírání 

obálek s nabídkami firem.   
 

f)        KD souhlasilo s tím, aby bylo zadáno vypracování dokumentace pro případné opláštění 
budovy tzv. TL a objektu poslucháren v Troji; projekt a energetická bilance se hodí mít 
připravené do budoucna pro případ, že by fakulta disponovala finančními prostředky 
potřebnými na tyto akce. To bude záviset hlavně na výši povinné finanční spoluúčasti 
svázané s projekty OP VVV. Z: prod. L. Skrbek.  

 
g) Stalo se po KD: Jak slíbil, tak prod. L. Skrbek učinil, tedy poslal členům kolegia rozpis 

částek projektu IT + TO na tři roky, jak byly schválené rektorátem UK (institucionální plán, 
kde je MFF UK řešitelem; institucionální plán, jehož řešitelem je ÚVT UK a MFF UK se na 
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řešení podílí; tematické okruhy, kde je MFF UK řešitelem). Doc. P. Svoboda již rozeslal 
dílčím řešitelům zúčtovací údaje a jim přidělené částky, tedy mohou čerpat finance.  

 
Doc. C. Matyska 
h) KD vzalo na vědomí informace ze školení MŠMT týkajícího se výzev ESF/ERDF pro 

doktorské studijní programy. Školení se za MFF UK zúčastnili doc. C. Matyska a RNDr. 
H. Nyklová. Mnoho věcí zůstává nejasných. Jako velká slabina se jeví fakt, že dokumenty 
jsou připraveny podle stávající legislativy, a ta se brzy změní (novela vysokoškolského 
zákona).  

 
i)        KD vzalo na vědomí informace doc. C. Matysky o aktuálním stavu úvah pracovníků 

fakulty podat projekt do výzev OP VVV a o reálných možnostech tyto úvahy/plány 
uskutečnit a ze strany fakulty podpořit. Předpokladem je samozřejmě kvalitní a včasné 
zpracování návrhu projektu. Děkan je připraven připojovat svůj elektronický podpis na 
projekty, ale až po předchozí kontrole projektů ze strany administrátorky dr. H. Nyklové.  

 
Prod. M. Vlach 
j)        Rotunda sv. Václava: děkan podepsal dodatky ke smlouvám a dokumenty k novým 

výběrovým řízením, proběhlo jednání s NPÚ, technologie výroby dlaždic je vybraná, pro 
slavnostní otevření rekonstruované rotundy (tzv. slavnostní konference) je předběžně 
vytipována středa 12. října 2016.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) KD schválilo složení komisí pro výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy) 
pro pozice v sekcích informatické a fyzikální.  
Stalo se po KD: Dodatečně byly schváleny také komise pro konkursy v sekci 
matematické. 

 
b) Informace o přednáškách odborných asistentů a akademických vědeckých pracovníků, 

jimž v blízké době končí pracovní smlouva a bude jim navrhována smlouva další, jsou 
publikovány na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/vr/prednasky/ 

 
Děkan 
c) Startovací byty pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK - žádost o startovací byt 

nebo o prodloužení nájemní smlouvy na takový byt si podalo celkem 5 zaměstnanců MFF 
UK. Děkan, na základě kladného vyjádření příslušných vedoucích pracovišť, všechny 
žádosti doporučil.   
Stalo se po KD: Dodatečně požádal o prodloužení nájemní smlouvy ještě šestý pracovník 
fakulty. I jeho žádost děkan doporučil.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Česká spořitelna, a. s., projevila zájem o spolupráci s MFF UK v tzv. Partnerském 

programu. 
 
b) Portál Matfyz.cz: počet přístupů/návštěv je zhruba stejný jako vloni. Byl aktualizován 

twitter. 
 

c) Přijímací zkoušky budou mít i letos přívětivý rys v podobě taštičky s drobnými 
pozornostmi pro zkoušené adepty. Po zkušenostech z loňských let se bude jednat 
o méně objemné a drobné propagační předměty. Náklady budou (i přes předpokládaný 
větší počet uchazečů u přijímacích zkoušek) stejné jako v loňském roce. Taštičky připraví 
je OMK; jejich počet a způsob rozdávání dohodne prod. M. Vlach s prod. P. Kolmanem. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/vr/prednasky/
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d) MatfyzPress 
i) Prod. M. Vlach nechal kolovat knihu Cesty nesmrtelných (putování po osudech a 

hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů), připravovanou 
k vydání v Edici popularizace MatfyzPress. 

ii) Práva na překladové tituly: prod. M. Vlach informoval, že nakladatelství v jednom 
případě právo získalo, získání druhého je na dobré cestě.   

iii) Víno πnot noir má úspěch, prodejna MatfyzPress už první dodávku vyprodala. 
Prod. M. Vlach bude jednat s firmou Znovín o další dodávce.  

 
e) Prod. M. Vlach kolegium seznámil s plánovanou úpravou titulní webové stránky fakulty.  

Stalo se po KD: Titulní stránka je pomocí tzv. RSS kanálu propojena s webem Matfyz.cz 
a zároveň s YouTube, lze se o tom přesvědčit zde: 
http://www.mff.cuni.cz/ 

 
f) Spolek absolventů Univerzity Karlovy a spolek absolventů Matfyz Alumni: úsilí fakulty 

o harmonizaci činnosti spolků zatím není úplně úspěšné.   
 

g) Den CŽV, Zlaté promoce: proběhly k radosti a potěše všech zúčastněných, informace na 
webu viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-zlatepromoce/ 

 
h) Nový seriál Ženy ve vědě na matfyz.cz, viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/619-zeny-ve-vede 
 

i) Svět techniky + MatfyzScience centrum: návrh memoranda o spolupráci připraví a 
děkanovi pošle prod. M. Vlach, na jednání do Ostravy pravděpodobně pojednou dr. D. 
Mandíková a Mgr. T. Bártlová.  

 
j) Spolupráce s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a.s., (VÚPS) bude 

formalizována uzavřením memoranda. Kroky k jeho uzavření podnikne prod. M. Vlach.  
 

k) Letošní stipendia pro studenty, kteří se podílejí na propagaci fakulty: kolegium vyjádřilo 
principiální souhlas se stipendii, přičemž celkový objem těchto stipendií nesmí překročit 
loňskou sumu. Prod. F. Chmelík upozornil na loňský schodek ve stipendijním fondu 
fakulty. Děkan požádal prod. M. Vlacha o přehled vloni vyplacených stipendií 
(vyplacených ve prospěch propagačních aktivit).  

 
l) Návrh směrnice děkana o jednotné grafické a vizuální prezentaci MFF UK (logu) předložil 

prod. M. Vlach a na zasedání ho komentoval. Členové KD mu mohou své připomínky 
posílat do příští schůze, tj. do 4. 5. 2016. 

 
m) Stalo se po KD: Prod. M. Vlach poslal kolegiu tzv. fakultní vizitky vědeckých týmů, služeb 

a inovativních produktů. Jejich přípravu zajistila dr. K. Šolcová Houžvičková a BcA. L. 
Svoboda.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Pozvánky na akce pořádané k 700. výročí narození Karla IV.  
i) Slavnostní zasedání ve Velké aule ve čtvrtek 12. května 2016 od 14:00 hodin: 

zúčastní se p. děkan a proděkani F. Chmelík a L. Skrbek.   
ii) Slavnostní mše svaté v katedrále sv. Víta v sobotu 14. 5. 2016 v 11:00 hodin se 

zúčastní děkan.  
 
b) Změny Statutu UK a dalších vnitřních předpisů jako důsledek novely vysokoškolského 

zákona – panem rektorem otevřená možnost promítnout případné návrhy na jejich 
úpravu mimo/nad rámec novely: děkani fakult mohou takové návrhy poslat JM do 
20. května 2016. Děkan požádal členy kolegia, aby mu své podněty poslali do pátku 
29. 4. 2016. Sám se ujme sepsání připomínek k Řádu výběrového řízení UK a návrhu na 

http://www.mff.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-zlatepromoce/
http://www.matfyz.cz/clanky/619-zeny-ve-vede
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možnost hlasovat o návrhu na jmenování docentem nebo profesorem elektronicky (jako 
efektivního nástroje pro členy habilitačních komisí a hodnoticích komisí, který by mnohem 
výrazněji umožnil jmenovat do těchto komisí zahraniční odborníky).  

 
c) Děkan informoval, že FJFI ČVUT by ráda přistoupila ke smlouvě o sdružení uzavřené 

v červnu 2000 mezi MFF UK a JČMF, o pořádání Soutěže vysokoškoláků ve studentské 
vědecké a odborné činnosti SVOČ; byla by to jedna z formálních cest pro finanční 
příspěvek na náklady spojené se soutěží. Děkan si vyžádal právní názor.   

 
d) Nominace kandidátů do příštího předsednictva GA ČR: z MFF UK momentálně přicházejí 

v úvahu tři návrhy z fyzikální sekce. 
Stalo se po KD: Prod. V. Baumruk, pověřen kolegiem děkana, oslovil jako první 
RNDr. Alici Valkárovou, DrSc.; ta s možnou nominací vyslovila souhlas. Pan děkan o tom 
byl neprodleně informován.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 13:34 hodin.  
 
Zapsala: T. Pávková 


