
Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 18. května 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
 
 
Rektor UK vydal dne 2. května 2016 osvědčení, že bude jmenovat prof. RNDr. Jana Kratochvíla, 
CSc., děkanem MFF UK na funkční období od 6. září 2016 do 5. září 2020. 
 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výběrové řízení na fakultní post-docs: dosud dodali návrhy témat (T: 18. 5. 2016): 

doc. O. Semerák: Postdoc in general relativity and its applications at Charles University in 
Prague 
doc. L. Šubr: Numerical astrophysics 
prof. V. Matolín: Physics of Surfaces and Interfaces – Catalysis in bio-applications 
doc. T. Skopal: Fast accesing data using parallel architectures. 
Zájem ještě avizovali prof. D. Vokrouhlický a prof. R. Barták.  

 
b) Informačního dne k programu INTER-EXCELENCE dne 13. 6. 2016 na MŠMT se 

zúčastní zástupce OVZS. 
 
c) Návrh CoG ERC dr. M. Bulíčka nepostoupil do druhého kola hodnocení. 
 
d) Na vyžádání pror. A. Gerlocha, prorektora pro akademické kvalifikace, byly doplněny 

informace k habilitačnímu řízení M. Johanise týkající se jeho k pedagogického působení. 
Stalo se po KD: Rektor UK jmenoval dr. M. Johanise docentem s účinností od 1. 7. 2016.  

 
e) Prod. J. Trlifaj připomněl termín 26. 5. 2016 pro možné předložení návrhu na Medaili 

Josefa Hlávky (26. 5. 2016, v elektronické podobě na OVZS; sekční proděkani byli 
vyrozuměni 22. 4. 2016).  

 
f) Zasedání univerzitního IAB dne 11. 5. 2016 – průběžná zpráva pror. J. Konvalinky 

o pilotu vědy, prezentace doc. D. Münicha, děkanova prezentace MFF UK. KD vzalo na 
vědomí informace prod. J. Trlifaje o předběžných výsledcích hodnocení vědeckých 
výstupů MFF UK. Fakultní dělení na obory je odlišné od dělení ve WoS; scientometrie 
byla provedena podle WoS, což některé obory pěstované na MFF UK poškozuje. Bude 
třeba uvést do souladu. Co se týče panelového hodnocení, podle prof. Estéban by 
matematické obory měly být hotové do 14 dní.  

 
g) Novela VŠ zákona otevírá možnost vybírat poplatky za habilitační řízení a řízení ke 

jmenování profesorem. Univerzita připravuje vyhlášku platnou k 1. 9. 2016. Bude 
ustavena komise pro akademické kvalifikace, fakultu v ní bude zastupovat patrně 
proděkan pro vědu a zahraniční styky. Kolegium děkana doporučilo, aby tento 
reprezentant prosazoval stanovisko, že uchazeči o habilitační řízení a řízení ke 
jmenování profesorem, kteří jsou na plný úvazek zaměstnáni na MFF UK, nic platit 
nebudou. U ostatních adeptů je to ke zvážení, zisk by ovšem měl jít ve prospěch fakulty, 
která řízení zajišťuje.  
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h) Prod. J. Trlifaj informoval o hodnocení vědeckých výstupů za rok 2015, jak probíhá; 
aktuality získal jednak od Mgr. J. Kuči, jednak od prof. J. Jurečkové.  Mgr. J. Kuča 
písemně informoval sekční proděkany.  

 
i) Open access – nové podmínky ze strany RVVI. 

 
j) Fond mobility UK – rozhodnutí pro MFF UK už bylo vydáno, vyřizuje OVZS.  
 
k) Nominace do Oborové rady GAUK: VR MFF UK na svém dnešním zasedání projedná 

návrh na jmenování doc. V. Kuboně a dr. P. Parízka do oborové rady GA UK – sekce A – 
společenské vědy, obor Informatika, a dále doc. Z. Doležala, doc. Z. Drozda, doc. L. 
Hanykové a doc. F. Trojánka do oborové rady GA UK – sekce B – přírodní vědy – obor 
Fyzika. 
Stalo se po KD: Vědecká rada doporučila, aby děkan tyto návrhy předložil na RUK.  

 
Prod. M. Vlach 
l) Ceny Neuron pro vynikající vědce do čtyřiceti let – za vedení MFF UK se slavnostního 

předání zúčastní prod. J. Trlifaj.  
Stalo se po KD: Ocenění se dostalo čtyřem absolventům MFF UK, více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-05-neuron/ 

 
m) Prod. M. Vlach řešil s kancléřem UK vykazování smluvního výzkumu na fakultě (ve 

smyslu předávání informací mezi fakultou a RUK). Smluvní výzkum má ve své agendě 
OVZS. 

 
n) Rada pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy: podle informací, 

které obdržel prod. M. Vlach, je ve 3. interním kole GAMA UK evidováno několik návrhů 
v úhrnné sumě 12 mil. Kč, předpokládaná celková výše podpory je 7,1 mil. Kč. Z MFF UK 
jsou podány návrhy prof. P. Höschla, doc. J. Brokešové, Mgr. J. Gemrota a doc. T. 
Halenky. Prezentace návrhů je plánovaná na začátek června. 
 

Děkan 
o) Zásady soutěže Primus: vyjádření vedení fakulty k návrhu opatření rektora odeslal děkan 

fakulty v předepsaném termínu 13. 5. 2016.  
 
p) Slavnostní předávání jmenovacích dekretů novým docentkám/docentům dne 21. 6. 2016 

ve 14:00 hodin: zúčastní se děkan. 
 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Poplatky spojené se studiem 

i) Dne 17. 5. 2016 navštívila MFF UK pror. M. Králíčková, kvůli některým poplatkům 
z roku 2006, které byly vyměřeny studentům MFF UK. Seznámila děkana se 
závěry škodní komise RUK v této věci. Jednání se zúčastnil prod. F. Chmelík. 
Děkan stručně připomněl historii poplatků z roku 2006 včetně tehdejšího postupu 
RUK (nepřesné informování studentů) a nastínil úskalí spojená s vymáháním.  Na 
MFF UK jde o celkem 14 případů. Po diskusi kolegium doporučilo tyto poplatky 
nevymáhat (hlasování: 9 pro nevymáhání, 1 proti).  

ii) Vymáhání poplatků – dodatečné rozhodnutí o poplatcích sloučených s poplatky 
z roku 2015: vyřízeno. 

 
b) Studentská anketa: prod. F. Chmelík rozeslal podrobnosti k přípravě a průběhu ankety za 

letní semestr 2015/2016, jak vyplynuly ze zasedání komise pro studentskou anketu 
konaného dne 19. 4. 2016. Anketa proběhne od 16. 5. do 20. 9. 2016.  

 
c) AS MFF projednával možnost zablokovat v průběhu studentské ankety možnost 

pedagoga vidět své hodnocení; prod. F. Chmelík konzultoval technické možnosti pro 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-05-neuron/
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splnění takového požadavku s dr. P. Zakouřilem. Výsledkem je, že takový krok není 
možný bez úpravy funkce modulu v SIS, která byla zadána firmě Erudio podle číslem 
SUP #24627. Prakticky to znamená, že v tomto běhu ankety zůstane vše starém, tj. 
vyučující uvidí své průběžné výsledky. V příštích bězích ankety bude možno blokaci 
provést.  

 
d) Albeř 2016: pokyny k organizačnímu zajištění přípravného soustředění jsou hotové. Cena 

za pobyt zůstává stejná jako vloni, tzn. 750,- Kč za kurs. Schůzka plánovaná na 23. 6. 
2016 byla svolavatelem (RUK) zrušena.   

 
e) Elektronické zadávání výplaty účelových stipendií posluchačům v kombinovaném 

doktorském studiu (jde o zrušení stávající blokace v SIS). Nový stipendijní řád od roku 
2012 možnost kombinovaného studia připouští, KD souhlasilo s odblokováním 
elektronické formy. Prod. F. Chmelík požádá o provedení změny dr. P. Zakouřila.  
Stalo se po KD: Parametr, jehož dosavadní nastavení umožňovalo navrhnout stipendium 
pouze studentům prezenčního studia, byl přenastaven tak, že tato podmínka již není 
vyžadována. Tato změna se projeví ve všech druzích studia, tedy nejen doktorském. 
Současně je třeba upozornit, že v SIS je nyní zabudován mechanismus, který nedovoluje 
navrhnout jakékoli stipendium v rozporu se stipendijním řádem UK, tj. další kontroly by 
neměly být zapotřebí. A samozřejmě platí, že nežádoucí návrhy lze zamítnout.  

 
f) Žádosti o SFG – jarní kolo. Počet přihlášek: F 33 žádostí, I 9, M 1. Stipendijní rada bude 

zasedat mezi 6. a 10. 6. 2016.   
 

g) Návrh na cenu MŠMT: KD souhlasilo s návrhem, který nechal prod. F. Chmelík kolovat, 
totiž nominovat cestou RUK absolventku studia fyziky nanostruktur RNDr. H. Reichlovou, 
Ph.D.  

 
Prod. P. Kolman 
h) Návrh podmínek přijímacího řízení ke studiu na MFF UK pro akad. rok 2017/2018 je 

předložen, po předchozím projednání v KD, Akademickému senátu fakulty na program 
jeho zasedání 25. května 2016.  

 
i) Přijímací zkoušky pro akad. rok 2016/2017: pokyny k organizačnímu a personálnímu 

zajištění jsou rozeslané, instruktáž se bude konat 25. května 2016 od 14:00 hodin 
v posluchárně F1.  

 
j) Prod. P. Kolman připravil text děkanova dopisu pro ředitele ústavů AV ČR a pro ředitele 

ČHMÚ, s nimiž MFF UK spolupracuje při výchově doktorandů. Dopis informuje 
o přechodu na elektronickou evidenci individuálních studijních plánů. Bude zasílán jako 
doprovodné vysvětlení ke konkrétnímu požadavku fakulty.  

 
k) Dne 10. 5. 2016 se prod. P. Kolman sešel s dr. V. Hoffmannovou z ÚJOP; šlo 

o spolupráci při propagaci našich programů určených zahraničním uchazečům, nabídku 
spolupráce při pořádání semestrálních či ročních pobytů pro zahraniční studenty a 
informaci o stipendiích pro studenty z Dominikánské republiky. 

 
l) RUK, konkrétně Bc. L. Nachtigal z odboru pro studium a záležitosti studentů, informoval o 

úvahách začít organizovat přijímací zkoušky v zahraničí. Prod. P. Kolman se pokusí zjistit 
podrobnosti, nicméně MFF UK zatím o takové možnosti neuvažuje.  

  
Děkan 
m) Ustavování nových RDSO – jednání s řediteli ústavů AV ČR vedl a vede děkan fakulty. 

Výsledky se odrazí v návrzích předložených vědecké radě MFF UK na program 1. 6. 
2016.  

 
n) Děkan učinil dotaz na pror. M. Kováře týkající se zdroje úhrady za ubytování zahraniční 

azylantky na koleji UK po dobu jejího studia na MFF UK (studentka z Íráku, dva roky 
studovala informatiku).  
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o) Státní stipendia pro studenty z rozvojových zemí: děkan požádal proděkany P. Kolmana 
a J. Trlifaje, aby připravili podklady k nové žádosti na Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 
Děkan by rád jednak věc konzultoval s Ing. K. Žebrakovským, jednak upozornil vedení 
UK na prospěšnost/užitečnost prosadit Univerzitu Karlovu do seznamu vysokých škol, 
jejichž zahraniční studenti mohou požívat zmíněná státní stipendia.  

 
p) Finanční podpora z Fondu Karla Urbánka: blíží se konec května, a tedy uzávěrka žádostí, 

sekční proděkani to připomenou ve svých sekcích. Donátorka paní Lída Urbanek plánuje 
cestu do Prahy, děkan jí z nabídnutých možností potvrdí termín 2. 6. 2016.  Prod. J. 
Trlifaj připraví návrh nové darovací smlouvy (stávající pětiletá smlouva brzy vyprší). 

 
q) Návrhy na Cenu Arnošta z Pardubic: prod. M. Vlach zjistí situaci na FF UK (v jakém 

stádiu sepsání je společný návrh MFF UK a FF UK). 
 

r) Letošní přijímací zkoušky do bakalářského studia: OMK nachystá pro zkoušené adepty 
balíčky, s rozdáváním pomohou studenti, místa konání zkoušek jsou v již vydaných 
instrukcích, počet očekávaných uchazečů sdělí prod. M. Vlachovi prod. P. Kolman. 

 
s) Na děkanův dotaz, vyvolaný nedávným problémem v informatické sekci, podal prod. F. 

Chmelík tento výklad: jestliže se student zapíše do doktorského studia a jeho školitelem 
bude odborník, který není zaměstnancem ani MFF UK, ani žádného z ústavů, s nimiž má 
MFF UK uzavřenou smlouvu o společné výchově doktorandů, pak mu určí školicí 
pracoviště děkan na návrh RDSO. O tento návrh požádá Radu DSO studijní proděkan.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
    Tajemník 

a) Směrnice děkana týkající se stanovení výše nepřímých nákladů: připomínkami prochází 
návrh, na němž se podílejí tajemník, vedoucí HOSP a doc. C. Matyska. Kolegium 
shledalo obsah směrnice jako obecně akceptovatelný, podklady pro výpočet režijních 
nákladů každoročně vypracuje HOSP, podle konkrétních dat daného roku.  
 

b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil MFF UK pokuty za opožděné zveřejnění 
příslušných smluv na Profilu zadavatele MFF UK“, ve výši 2.800,- a 1.500,- Kč. Záležitosti 
s touto skutečností spojené vyřídí tajemník fakulty.  

 
c) Tajemník informoval o nabytí účinnosti zákona č. 340/ 2015 Sb., o registru smluv, ke dni 

1. 7. 2016. V této souvislosti bude nutné do všech smluv s předmětem plnění nad 
50.000,- Kč uvádět následující text: „Tato smlouva se povinně uveřejňuje prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany potvrzují, že smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily 
z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu prostřednictvím registru smluv 
uveřejní Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta. Smlouva nabývá 
účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v registru smluv“. 
 

d) V rámci mobilních telefonních služeb s operátorem Vodafone stanovilo kolegium okruh 
pracovníků s vyšším limitem (členové kolegia děkana, vedoucí pracovišť, další vybraní 
pracovníci na návrh sekčních proděkanů). 

 
e) Tajemník připraví provozní informaci pro pracoviště týkající se používání SIM karet 

s hlasovým tarifem nebo datovou službou u mobilního operátora Vodafone. 
 

f) Ministerského semináře k novele vysokoškolského zákona konaného dne 19. 5. 2016 se 
za vedení fakulty zúčastní prod. P. Kolman, dále JUDr. M. Semíková. 

 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 



Kolegium děkana MFF UK dne 18. 5. 2015 
 
 

5 

 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Troja - Pavilon pro M a I: KD vzalo na vědomí podrobnou situační zprávu prod. L. Skrbka.  
 
b) Probíhající akce 

i) Karlín - klimatizace: první etapa instalace je hotová, počínaje 7. 7. 2016 začnou 
práce na etapě druhé, během letních prázdnin má být dokončena.   

ii) Malá Strana - firma, která postaví pochozí lávku, si prohlédla místo budoucího 
staveniště, staveniště ještě nepřevzala.  

iii) Malá Strana - klec na bicykly: dodavatelská firma zaměřila umístění, realizace je 
smluvena na letošní léto.  

iv) Karlov: drobná úprava předzahrádky, oprava dlažby za vstupem do budovy 
děkanátu (terrazzo). 

v) Troja: výměna trubek, dlažby, osvětlení; blíží se rekonstrukce výtahů.  
 

Doc. C. Matyska (OP VVV) 
c) Žádost o přezkum zamítavého stanoviska k projektu Zvyšování kvality matematického 

vzdělávání přinesla úspěch – návrh projektu byl vrácen do soutěže.  
 
d) (Ne)zapojení MFF UK do plánovaného projektu ÚVT UK na vybudování videokonferenční 

infrastruktury: fakulty byly osloveny cestou svých tajemníků, RUK poskytl podklady, do 
27. 5. 2016 by musela být hotová studie, na základě které by se MFF UK do projektu 
mohla přihlásit. Diskuse KD vyústila v závěr, že fakulta nabízené možnosti nevyužije, 
protože požadavky by se částečně překrývaly s předmětem projektu na rekonstrukci 
poslucháren.  

 
e) ERDF projekty: projekt Experimentální složka výuky fyziky - v minitendru zvítězila firma 

Naviga4, s.r.o., probíhá diskuse o jednotlivých přístrojích; projekt Vybavení poslucháren 
bude zařazen do dalšího minitendru. 

 
f)         ESF projekt UK (megaprojekt za 250 mil. Kč): probíhá nová revize anotací, výsledek 

poslala dr. H. Nyklová 17. 5. 2016 na RUK. Firma Grant Help, s.r.o., může pokračovat 
v práci.  

 
g) Projekty, v nichž má MFF UK roli partnera:  

i) MathinHPC (prof. M. Tůma - excelentní výzkum);   
ii) CERIDAH (prof. J. Hajič - excelentní výzkum); projekt zaměřený na humanitní 

vědy, koordinuje Knihovna AV ČR, z MFF UK mají zájem být jedním z partnerů 
Ústav formální a aplikované lingvistiky.   

iii) BNL-CZ a FAIR - CZ (prof. M. Finger - výzkumné infrastruktury).  
 

h) Doc. C. Matyska a prod. M. Rokyta informovali o jednání v Karlíně dne 17. 5. 2016, 
týkajícím se úvah o společném projektu na akreditaci doktorského programu na 
vzdělávání v matematice - „velké výpočty“, projektu společném s Ostravskou univerzitou; 
schůzky se zúčastnili profesoři Z. Strakoš, J. Málek a M. Tůma. Pražská matematická 
skupina se nakonec rozhodla projekt nepodat, zůstane u projektu zaměřeného na 
excelentní výzkum (hrubá verze projektu je hotová, požadovaná suma zhruba 70 mil. Kč, 
termín podání do 10. 6. 2016). Co se týká smlouvy o partnerství s univerzitou 
v Heidelbergu, referoval prod. J. Trlifaj, že rektor zmíněné německé univerzity je do 
konce května t. r. na dovolené; korespondence probíhá na úrovni vedení univerzit (za 
UK: pror. J. Škrha, prof. J. Konvalinka).  
Všechny projekty excelentního výzkumu podávané v tomto kole bude děkan podepisovat 
počátkem června 2016.  
 

i)         Idea modifikovaných research semestrů (zaměřeno na kryptologii): prod. J. Trlifaj sdělil, 
že momentálně není k dispozici nikdo, kdo by se takovému projektu soustředěně 
věnoval. 

 
j)        KD vzalo na vědomí informace ze zprávy MŠMT k ukončeným výzvám, jak je podal doc. 

C. Matyska. Výzva Podpora excelentním výzkumným týmům: 98 žádostí, požadavky 
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představují v sumě 16 mld. Kč, alokovány jsou 2 mld. Kč. Výzva Budování kapacit pro 
rozvoj škol I: celkem 77 žádostí představujících v součtu téměř 2 mld. Kč, ale alokováno 
je 700 mil. Kč. Výzva Budování expertních kapacit – transfer technologií: alokováno 450 
mil. Kč, souhrn požadavků přesahuje dvojnásobnou sumu. Výzva Rozvoj klíčových 
kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů: 
univerzitní projekt koordinovala Pedagogická fakulta UK; celkem činí požadavky 552 mil. 
Kč (12 přijatých žádostí), alokováno je 350 mil. Kč.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Návrh dohody, která upravuje vztahy mezi rektorem Univerzity Karlovy a orgány fakult 
v záležitostech týkajících se pracovněprávních vztahů, jak jsou zmíněny v ustanovení 
§ 24 odst. 4 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony: děkani MFF UK, 1. LF UK a PřF UK sdělili 
JM společným dopisem, že z nabízených dvou variant preferují variantu B, která 
ponechává velkou část odpovědnosti v kompetenci fakult/děkanů.   

 
b) Děkan vyhověl žádosti prof. Ing. Zdeňka Strakoše, DrSc., z KNM a udělil mu tvůrčí volno 

na období od 1. 8. 2016 do 31. 1. 2017. 
 

c) Výsledky konkursů 
i) Sekce F: děkan akceptoval všechna doporučení konkursní komise. (Na každou 

vypsanou pozici se přihlásil právě jeden uchazeč, a to vhodný kandidát.) 
ii) Sekce M: děkan v jednom případě požádal předsedu komise o bližší odůvodnění 

závěru komise.  
 

d) Kolegium souhlasilo s posílením personálního oddělení o jednoho pracovníka od září 
2016. 

 
e) Prod. M. Vlach seznámil kolegium s personálními záležitostmi dotýkajícími se činnosti 

OVVP.   
 

 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Slavnostní podpis memoranda o spolupráci mezi MFF UK a VÚPS je naplánovaný na 

úterý 7. června 2016, 10:30 hodin.  
Stalo se po KD: Stvrzení partnerské smlouvy, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-vups/ 
 

b) Růžové víno πnot noir zaznamenalo úspěch na dvou vinařských soutěžích, viz: 
http://www.znovin.cz/rulandske-modre-pozdni-sber-2015 

 
c) Nakladatelství Matfyzpress 

i) Je vydán nový statut nakladatelství, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/statut-matfyzpress.htm 

ii) Jako první v Edici popularizace vyšla kniha Cesty nesmrtelných. Lze zakoupit v e-
shopu, viz: 
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html 
 

d) Logo – fakultní směrnice po připomínkách z UK (pror. M. Kováře a Mgr. V. Hájka), návrh 
prod M. Vlacha na postupné zavádění. Prod. P. Kolman poslal kolegiu návrh titulní 
stránky závěrečné studentské práce, jak by podle nových pravidel měla/mohla vypadat. 
Názor členů KD se lišil, podle individuálního vkusu. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-vups/
http://www.znovin.cz/rulandske-modre-pozdni-sber-2015
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/statut-matfyzpress.htm
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html
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e) CARDAM (nové pracoviště pro aplikovaný výzkum ve spolupráci s AV ČR, UK a 
soukromým sektorem): kancléř UK poslal žádosti o spolupráci prof. J. Málkovi a doc. T. 
Skopalovi.  

 
f) Soutěž Náboj: rozpočet převýšil původní odhad o zhruba 8 000 Kč, rozdíl bude uhrazen 

z prostředků OVVP. Prod. M. Rokyta vyjádřil ochotu matematické sekce podílet se na 
krytí nákladů, bude-li to třeba. Akci lze (i přes mírné problémy v komunikaci) hodnotit jako 
úspěšnou.  

 
 

g) Kalendář Univerzity Karlovy na rok 2016 byl oceněn, videozáznam z předávání ceny je 
na webu UK, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7439.html 

 
h) Cena ministra vnitra zaměřená na oblast bezpečnostního výzkumu: z MFF UK 0 návrhů.  

 
i) DOD 2016: na dotaz prod. M. Vlacha potvrdil prod. M. Rokyta, že letos zajistí hlavní 

přednášku matematická sekce. Tématem budou numerická analýza a matematické 
modelování. 

 
j) Děkan souhlasil s umožněním návštěvy absolventů fakulty po 25 letech, v sobotu 

11. června 2016 odpoledne, na MFF UK. Osloven byl předseda spolku Matfyz Alumni 
prof. Z. Němeček, za spolek (a zároveň za OMK) bude přítomna RNDr. N. Žaludová, 
přístup do poslucháren zajistí SB. 

 
k) Rotunda sv. Václava 

i) Návrh seznamu hostů na slavnostním konferenci při příležitosti otevření 
rekonstruované památky se blíží konečné verzi. 

ii) Uzavírají se nutné dodatky ke smlouvám. 
iii) Propagace norských fondů (ČR z tohoto zdroje získala zhruba 6 mil. Kč): na přání 

náměstka ministra financí napíše článeček prod. M. Vlach a bude umístěn na 
stránkách projektu. 

iv) Exkurse v červnu pro účastníky CŽV bude zajištěna, včetně splnění povinnosti 
ohlásit ji ministerstvu financí; z MF patrně přijdou dvě pracovnice.   

 
l) Fakultní web  

i) Prod. M. Vlach poslal kolegiu návrh zadávacích podmínek pro vytvoření nového 
webu (rozvojový projekt na tři roky, návrh vypracovali dr. M. Děcký, Mgr. L. 
Veverka, Bc. J. Suchomel a prod. M. Vlach), poděkoval za vyjádření prod. P. 
Kolmanovi. Vhodný typ výběrového řízení navrhne Ing. Linhart.  

ii) Fakultní směrnice o webu bude zrušena, nahradí ji nový výnos; koncept nové 
směrnice (resp. příkazu) děkana pošle kolegiu prod. M. Vlach.  

 
m) Informační tabule hlásající objekt MFF UK v Troji: prod. L. Skrbek informoval, že někdejší 

skleněná leptaná tabule byla před časem kvůli poškození odstraněna, nyní bude 
vyrobena nová (podobná, ale z plastu). V případě zájmu z ostatních budov nechat si 
vyrobit takové označení stačí dát vědět prod. L. Skrbkovi nebo Mgr. L. Veverkovi. 

 
n) IPSC UK připravuje na 3. – 7. 10. akci s názvem Absolvent 2016, vč. veletrhu pracovních 

příležitostí v Karolinu, zaměřený převážně na společensko-vědní obory. Fakultu bude 
úvodní přednáškou reprezentovat dr. K. Šolcová Houžvičková, fakulta bude mít na akci 
stánek. 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan předložil fakultnímu senátu na program zasedání konaného 25. 5. 2016 jednak 
návrh podmínek přijímacího řízení ke studiu na MFF UK pro akad. rok 2017/2018 (viz 
bod 2. b) této přípravy), jednak informaci o svém záměru jmenovat doc. RNDr. C. 

http://www.cuni.cz/UK-7439.html
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Matysku, DrSc., členem kolegia děkana v pozici „koordinátor projektů Operačního 
programu výzkum, vývoj a vzdělávání“, od 1. června 2016. 
Na zmíněném zasedání senátu zastoupí děkana prod. J. Trlifaj (děkan a prod. L. Skrbek 
budou od 19. do 30. 5. 2016 služebně v USA).  Doc. C. Matyska se jednání rovněž 
osobně zúčastní.  
 

b) Návrh rektora UK na změnu Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (návrh na 
přejmenování 2. LF UK v Praze a na změnu souvisejících vnitřních předpisů): fakulty se 
mohou k návrhu vyjádřit do 20. 5. 2016, 12:00 hodin. Stanovisko KD: bez námitek. 

 
c) Na slavnostním předávání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia Ch. Dopplera 

dne 25. května 2016 od 8:00 hodin bude vedení MFF UK reprezentovat prod. F. Chmelík 
(náhradník: prod. O. Čepek). 

 
d) Služby členů vedení fakulty o letních prázdninách jsou dohodnuty takto: 

4. – 8. 7.: prod. M. Rokyta 
11. – 15. 7.: prod. F. Chmelík 
18. – 22. 7.: prod. J. Trlifaj 

          25. – 29. 7.: děkan 
         1. – 5. 8.: prod. L. Skrbek 
         8. – 12. 8.: prod. V. Baumruk 
          15. – 19. 8.: prod. P. Kolman 
          22. – 26. 8.: prod. M. Vlach 
          29. 8. – 2. 9.: prod. O. Čepek.  

 
e) KD ocenilo, že se Univerzitě Karlově podařilo u Magistrátu hl. města Prahy jako první 

blokovat ulice na Albertově pro uspořádání letošního shromáždění k výročí 17. listopadu. 
 

f) Připomínky k univerzitním předpisům: děkan poděkoval za podklady, které dostal od 
členů kolegia, zejména od prod. P. Kolmana.  
Stalo se po KD: Děkanem zpracované náměty a připomínky byly odeslány panu rektorovi 
ve stanovené lhůtě. 

 
 
 
Zasedání skončilo v 14:52 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 


