
Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 1. června 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
Děkan předal doc. RNDr. Ctiradu Matyskovi, DrSc., jmenování členem kolegia děkana MFF UK 
účinné od 1. června 2016. 
 
Jako zástupci SKAS se jednání od 10:30 zúčastnili Mgr. P. Korcsok a Mgr. Jan Musílek.  
 
 
Aktuální informace děkana: ukončení provozu systému VaVaI ke dni 31. 5. 2016, viz: 
https://www.isvav.cz/index.html 
Stalo se po KD: Děkani přírodovědeckých fakult se sešli na tradičním setkání, letos ve dnech 3. a 4. 6. 
2016. Při této příležitosti se shodli na „Vyjádření děkanů přírodovědeckých fakult k nefunkčnosti 
Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci (IS VaVaI), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/ 
Děkan MFF UK zaslal toto vyjádření předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace P. Bělobrádkovi, 
současně na vědomí rektorovi UK a prorektorovi pro vnější vztahy UK. 
Stalo se po KD: Pan místopředseda vlády ČR dne 30. 6. 2016 odpověděl dopisem, shrnujícím kroky 
Úřadu vlády ČR, které centrální evidenci obnoví/zprovozní. Informace o postupném obnovování 
základních funkcí IS VaVaI budou dostupné na www.vyzkum.cz a www.rvvi.cz . 
 

1) Informace ze zasedání AS MFF UK dne 25. 5. 2016  
a)   Schváleny podmínky přijímacího řízení 2017/2018. 
b)   AS MFF UK navrhl děkanovi zvážit mj., aby se fakulta oficiálně připojila k iniciativě Přichází 

Cenzor! Blíže na webu, viz: 
        https://www.prichazicenzor.cz/   

V 11:30 přišli pánové dr. M. Děcký a dr. M. Kruliš, aby kolegiu vysvětlili své profesionální 
stanovisko k zákonu, který nutí poskytovatele připojení blokovat některé stránky. Více 
v bodě sub 6. n) tohoto zápisu.  

 
2) Závěry a poznatky z 6. zasedání RKR konaného 30. května 2016. Podklady poskytl děkan celému 

KD, po zasedání poslal zprávu. 
Stalo se po KD: Oficiální zápis ze zasedání děkan poskytl opět celému KD.  
 

 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výzvy k podávání přihlášek na pozice fakultních post-docs s předpokládaným nástupem 

od 1. 10. 2016 byly zveřejněny na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201605postphys.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201605postcomp.htm 
a 
http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4018268 
http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4018267 

 
b) MŠMT vyhlásilo výsledky Výzvy k podávání návrhů česko-izraelských projektů. Z celkem 

šesti podpořených návrhů je jeden z MFF (navrhovatel dr. P. Surynek). 
 

c) Soutěž vysoce kvalitních monografií: výsledky pro rok 2016 jsou na univerzitním webu, 
viz: 
http://www.cuni.cz/UK-34.html 

https://www.isvav.cz/index.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/
http://www.vyzkum.cz/
http://www.rvvi.cz/
https://www.prichazicenzor.cz/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201605postphys.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201605postcomp.htm
http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4018268
http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4018267
http://www.cuni.cz/UK-34.html
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MFF UK dostala finanční ocenění za tyto publikace:  
Hájek P., Johanis M.: Smooth Analysis in Banach Spaces (v soutěži se umístila na 3. 
místě) 
Panevová J. a kol.: Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného 
korpusu (17. – 20. místo v soutěži). 
Rozpis finančního ohodnocení nominovaných publikací byl zaslán sekčním proděkanům 
a HOSP. Finanční prostředky z RUK již byly převedeny na fakultu. Prod. M. Rokytu 
zajímalo, proč jsou částky v porovnání s loňskem letos nižší či jak byly finančně 
ohodnoceny ostatní vybrané publikace. Pokusí se zjistit prod. J. Trlifaj.  
 

d) Do výzvy k podávání návrhů v programu MOBILITY MŠMT  - spolupráce s Německem a 
Rakouskem bylo podáno celkem 6 návrhů, podrobněji, viz tabulku:  

 

MŠMT Mobility 2017-2018

Finance požadováno v tis. Kč 

Rakousko 2017 2018

doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. 67 67

Německo

prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. 70 70

Mgr. Petr Gregor, Ph.D. 100 100

RNDr. Tomáš Bureš 100 100

doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. 90 85

doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. 95 99

522 521  
 
e) Do výběrového řízení na studijní pobyty v LS 2016/2017 v rámci meziuniverzitních dohod 

na univerzity: 
Université du Luxembourg, Lucembursko  
Kansas State University, USA  
State University of New York at New Paltz, USA  
University of New Orleans, USA  
University of Oregon, USA 
Université de Montréal, Kanada 

se z MFF UK nepřihlásil žádný zájemce. 
 

f) Byla zveřejněna Výzva pro předkládání návrhů na udělení Ceny ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací za rok 2016, viz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministryne-skolstvi-
mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2. Čeká se na instrukce z RUK k harmonogramu 
předkládání návrhů. Návrhy podléhají projednání na RUK, je třeba je předat na MŠMT 
nejpozději k 30. 9. 2016. Finální návrh z UK podepisuje rektor. 

 
g) Vyhlášena Česká hlava – následující kategorie: 

1. Národní cena vlády Česká hlava 
2. Cena společnosti Kapsch, cena Invence 
3. Cena Industrie 
4. Cena společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy 
5. Cena Doctorandus za přírodní vědy. 
Do 2. - 5. kategorie ceny se mohou fakulty i fyzické osoby nominovat samostatně, do 
hlavní Národní ceny vlády Česká hlava za mimořádné výsledky výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací bude pan rektor nominovat na základě rozhodnutí 
kolegia rektora za celou UK. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 1 000 000 Kč. 
Nominace na Národní cenu vlády je třeba zaslat v papírové podobě na odbor vědy RUK 
nebo na email milada.mensikova@ruk.cuni.cz a to již do 17. června 2016. 

 
h) Prof. M. Loebl zahájil práce na přípravě ERC-ADG grantu (akronym MAT-GRAAL). 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2
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i) Ke dni 26. 5. 2016 nebyl na OVZS předložen žádný návrh na Medaili Josefa Hlávky. 

 
j) Spolupráce při sepisování projektů: uspěl doc. T. Bureš, dostal roční grant na přípravu 

projektu s partnerem z KU v Leuvenu. Další kolo soutěže na získání této podpory má 
termín na podávání žádostí 15. 6. 2016.   

 
k) Výroční zpráva pror. J. Škrhy o zahraničních stycích a programu Erasmus. Prod. J. Trlifaj 

zmínil výskyt zmínek o MFF UK. 
 

l) Pror. J. Konvalinka přijal pozvání na zasedání VR MFF UK konané 1. 6. 2016. Vystoupí 
na téma „Pilotní hodnocení vědy na Univerzitě Karlově a záměry na financování vědy na 

UK od roku 2017“. 
 

m) Vláda ČR dne 18. 5. 2016 schválila novou skupinu grantových projektů „Podpora ERC 
žadatelů“. 

 
n) Prod. J. Trlifaj požádal prod. O. Čepka, aby se pracovníci informatické sekce výrazněji 

věnovali studentům – nositelům projektů GAUK. Zdaleka ne všechny granty jsou dobře 
zvládnuté po administrativní stránce, obsahují opakované chyby, manažeři projektů 
zřejmě neplní svou roli – to vše má za následek zvýšené nároky na  OVZS. Velmi časté 
jsou dotazy ze strany studentů, ačkoliv – pokud jim nestačí instrukce na fakultním webu – 
by se měli obracet s žádostí o radu na svého vedoucího.  

 
o) Prod. J. Trlifaj, vedoucí OVZS a dr. K. Houžvičková Šolcová dohodli dne 31. 5. 2015 

modus vivendi týkající se administrování TAČR GAMA. Tento typ projektů bude 
administrovat dr. Houžvičková Šolcová.  

 
Děkan 
p) Jarníkovská přednáška 5. října 2016: prod. M. Rokyta sdělil, že matematická sekce se 

rozhoduje mezi dvěma kandidáty na pronesení přednášky.  
 

q) Děkan informoval o jednání Vědecké rady GA ČR (juniorské ERC projekty).  
 

Prod. M. Vlach 
r) Speed Dating na UK – společná akce 1. LF UK, PřF UK a MFF UK. Za MFF UK dva týmy 

(F: prof. J. Štěpánek, I: RNDr. J. Pelikán), za propagační oddělení se zúčastnila dr. K. 
Houžvičková Šolcová. Více na webu, viz:  
http://www.matfyz.cz/clanky/653-setkani-vedcu-a-firem-ve-faustove-dome. 

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Rektor UK vyhlásil 23. ročník soutěže o Bolzanovu cenu. (Bolzanova cena je prestižní 

cenou Univerzity Karlovy, udělovanou studentům za mimořádně objevné práce 
s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, 
které jsou zpracované uchazečem o cenu v průběhu studia. Soutěží se o nejlepší práci 
bez ohledu na stupeň studijního programu.) Byl zaslán oběžník na pracoviště a na 
elektronickou nástěnku. Podobně bylo zasláno upozornění na možnost podávat návrhy 
na cenu děkana za nejlepší bakalářskou či magisterskou práci.  

 
b) Radu pro udělování studentských fakultních grantů svolal prod. F. Chmelík na 6. 6. 2016. 

Statistika: podáno 33 návrhů F, 9 z programu I a 1 z M. Se zástupcem SKAS Mgr. 
Dušanem Knopem, který se v tomto termínu dostavit nemůže, se prod. F. Chmelík sejde 
zvlášť.  Prod. M. Rokyta, který se ze schůze též omluvil, zašle své stanovisko písemně. 
Návrhy na udělení grantů předloží prod. F. Chmelík na schůzi KD dne 20. 6. 2016.  

http://www.matfyz.cz/clanky/653-setkani-vedcu-a-firem-ve-faustove-dome


Kolegium děkana MFF UK dne 1. 6. 2016 
 
 

4 

 

c) RUK zaslal děkanovi dopis pror. M. Králíčkové – dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti 
Opatření rektora č. 10/2016, náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního 
vzdělávání a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu, text opatření viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7444.html 
Přeposláno vedoucí STUD a oběma studijním proděkanům. 
Stalo se po KD: Aby zabezpečil splnění úkolů stanovených opatřením rektora, rozeslal 
prod. F. Chmelík dne 29. 6. 2016 informativní dopis na pracoviště fakulty a požádal 
vedoucí pracovišť o součinnost.  

 
d) Úvodní soustředění studentů 1. ročníku na Albeři: organizační schéma pro letošek je 

hotové a uzavřené. Případné systémové změny iniciované vedoucím KTV budou 
předmětem úvah v ZS, pro organizaci soustředění v roce 2017.  

 
Děkan 
e) Spolupráce s americkými univerzitami: smlouva o výměně studentů s oregonskou 

univerzitou je podepsaná; děkan podpoří snahu FF UK uzavřít meziuniverzitní smlouvu 
s Brown University a osobně se zúčastní jednání s reprezentací této školy v Praze příští 
týden.  

 
f) Fond Karla Urbánka: žádost o podporu podali Mgr. Lukáš Beran (FÚUK) a Mgr. Vít Musil 

(KMA). Děkan požádá o vyjádření k žádostem komisi ve složení: proděkan pro studijní 
záležitosti doc. F. Chmelík, sekční proděkani, dr. K. Rohlena. S výsledným pořadím pak 
seznámí donátorku během její návštěvy na fakultě dne 2. 6. 2016. Co se týče nové 
darovací smlouvy, děkan s pí L. Urbanek prodiskutuje možnosti případného rozšíření 
připravované smlouvy o nové kategorie finanční podpory.  

 
g) Úspěchy studentů fakulty 

h) Soutěž PLANCKS, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-05-plancks/ 

 
i) 7. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice, viz: 

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

j) SVOČ v matematice a informatice, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-svoc/ 

  
         Tajemník 

k) Natáčení přednášek v ZS ak. roku 2016/2017: O návrhy byli požádáni zástupci SKAS 
přítomni na jednání kolegia. Přislíbili předložit své návrhy tak, aby bylo možné projednat a 
definitivně schválit na kolegiu 20. června 2016.  Fakultním koordinátorem je nově Mgr. 
Tomáš Drbohlav, nahrazuje dosavadní koordinátorku RNDr. Martinu Kekule, Ph.D. 

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Rektorát UK požádal MFF UK o vzájemnou výměnu finančních prostředků ve výši 15 mil. 

Kč. Rektorát poskytne MFF UK prostředky institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj a MFF UK poskytne část příspěvku na vzdělávací a vědeckou, 
výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Děkan po projednání v KD souhlasil.  

 
b) Tajemník připravil ve spolupráci s právničkou „předžalobní upomínku“ pro bývalého 

provozovatele bufetu na Karlově s požadavkem úhrady dlužného nájemného a služeb 
nejpozději do 30. 6. 2016. 

 
c) Tajemník informoval o přípravě veřejné zakázky na kancelářské potřeby v rámci MFF UK. 

 

http://www.cuni.cz/UK-7444.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-05-plancks/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cssvk/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-svoc/
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d) Dne 31. 5. 2016 v odpoledních hodinách došlo vlivem přívalového deště k částečnému 
poškození některých místností v suterénu budovy Ke Karlovu 3. Následky se postupně 
odstraňují, náhrada škody bude uplatněna na pojišťovně. 
 

e) Na všechny útvary MFF UK byla e-mailem rozeslána pozvánka na „Podvečerní setkání 
zaměstnanců a doktorandů MFF UK pod širým nebem“ konané dne 20. června 2016 
v 16.00 hodin v areálu Troja. 

 
f) Vodafone: k návrhu provozní instrukce tajemníka fakulty zaslal řadu připomínek prod. O. 

Čepek, několik dotazů formuloval prod. M. Rokyta. Protože věc si žádala znovu další 
diskusi, dohodl se tajemník s proděkany na separátní schůzce, na kterou bude přizván p. 
P. Michálek.  

 
g) Prod. M. Vlach tlumočil kritické připomínky, které zaznamenává v akademické obci a 

které se týkají interních elektronických formulářů ve formátu *.doc, např. formulářů DPP a 
DPČ. Oddělení mediální komunikace pošle tajemníkovi fakulty seznam dokumentů 
k možnému přepracování (na umístění nového loga), tajemník uloží odd. PSíK, aby 
formuláře dopracovalo.  

 
h) Směrnice děkana č. 6/2016, o stanovení výše nepřímých nákladů, byla vydána a je na 

fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer06.htm 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Tajemník 
a) Návrh směrnice děkana stanovující provozní řád a přístupový systém do budov MFF UK: 

připomínky požádal tajemník dostat do 20. 6. 2016.  
 

Prod. L. Skrbek 
b) KD vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka vztahující se k výstavbě pavilonu 

v Troji a akceptovalo jeho návrhy na další postup v jednáních.  
 
c) Bufet v budově Ke Karlovu 3: po předcházejícím jednání se zástupci Kolejí a menz UK, 

kteří po prohlídce prostor projevili zájem bufet provozovat, připravili pro MFF UK provozní 
a finanční nabídku. Ta představuje pro fakultu náklady ve výši 2 mil. Kč (včetně DPH) na 
stavební úpravy a gastronomické zařízení, úhrady všech energií a navíc ještě úhradu 
plánované roční provozní finanční ztráty ve výši odhadem 390 tis. Kč. Nájemné by činilo 
1,- Kč/měs. Tato nabídka je pro vedení MFF UK nepřijatelná a byla odmítnuta. Správa 
budov Karlov prověří stav současného vybavení s tím, že nepotřebný a zastaralý majetek 
bude vyřazen v souladu s pravidly pro správu majetku MFF UK.    

 
d) Dne 1. 6. 2016 začíná rekonstrukce výtahů v Troji. 

 
e) Prod. O. Čepek obdržel e-mail, v němž studentka fakulty poukázala na nedostatečnou 

kapacitu dámských toalet v budově na MS. Prod. O. Čepek požádal správkyni budovy pí 
M. Zimovou, aby byly volně přístupné kabinky pro invalidy. To by mělo situaci zlepšit.    

 
Doc. C. Matyska 
f) Pozvánka k účasti ve fokusní skupině zástupců pražských VŠ - Ověřovací studie OP 

VVV. Fokusní skupina se sejde v úterý 14. 6. 2016 od 10:00 do 13:00 v Deloitte Advisory 
s.r.o. 

 
g) Aktuální situace univerzitního ESF projektu pro VŠ a projektů MFF do výzvy "Excelentní 

výzkum". 
 

h) Harmonogram vyhlášení dalších výzev OP VVV do konce roku 2016: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer06.htm
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http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_
2_verze_final.pdf 

 

 PO 1: Předaplikační výzkum (prof. J. Hajič, prof. V. Matolín); říjen 

 PO 1: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce; říjen, duben 

 PO 2: Mezinárodní mobilita;  

 PO 2: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (řízení, hodnocení kvality, popularizace) 

 PO 2: Mezisektorové mobility 

 PO 2: Celoživotní vzdělávání na VŠ 

 PO 3: Budování kapacit II  

 PO 3: Jazykové vzdělávání (+ příprava kurzů DVPP k využívání digitálních výukových 
systémů). 

 
Prod. M. Vlach 
i) Rotunda sv. Václava 

i) V jednání - v září či říjnu 2016 vyjde časopis Ábíčko (ABC) věnovaný tématu 
rotundy sv. Václava, bude obsahovat i vystřihovánky rotundy.  

ii) Dne 31. 5. 2016 proběhl kontrolní den, stavba má mírné zdržení, ale nic by nemělo 
bránit plánované kolaudaci stavební části na konci června.  

iii) Pozvánky na slavnostní konferenci pořádanou při příležitosti otevření památky jsou 
rozesílány. 

j) Fakultní web, informační tabule – u projektu fakultního webu je v interním 
připomínkovacím řízení zadávací dokumentace. V obou případech bude nutné dořešit 
organizaci dokončení poptávkového řízení, a to s ohledem na plánovaný odchod Ing. 
Linharta. 
 

Děkan 
k) Kancléř UK tlumočil obavu, že v případě dvou projektů podaných do interní univerzitní 

soutěže GAMA dochází k tematickému překryvu s jinými projekty. Vyjádření, o které byli 
jako řešitelé požádáni, napsali a na RUK odeslali doc. T. Halenka a doc. J. Brokešová, 
současně o tom zpravili děkana.   

 
l) Dopis kancléře UK ohledně spolupráce na projektu Future Forces Forum (FFF), jehož 

organizátoři oslovili Univerzitu Karlovu: v případě zájmu doporučil p. kancléř kontaktovat 
CPPT Mgr. O. Slámu. Děkan očekává stanovisko – doporučení od dr. K. Šolcové 
Houžvičkové.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a na obsazení 
funkcí vedoucích pracovišť.  
i) Pozice akademických pracovníků: děkan akceptuje doporučení komisí. 
ii) Na základě doporučení komisí děkan předkládá VR MFF UK návrh na jmenování 

doc. L. Hanykové do funkce vedoucí Katedry makromolekulární fyziky, doc. 
Dalibora Pražáka do funkce vedoucího Katedry matematické analýzy a prof. J. 
Rataje do funkce ředitele Matematického ústavu UK.  

Stalo se po KD: Vědecká rada fakulty všechny tři návrhy 1. 6. 2016 projednala, kladně.  
 

b) Děkan vyhověl žádosti doc. RNDr. Pavla Valtra, Dr., z KAM, a udělil mu tvůrčí volno na 
dobu od 1. 8. 2016 do 31. 1. 2017. 

 
c) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka, že fakultní energetik p. Pavel Thér odchází 

koncem roku 2016 do penze.   
 

 
 
 
 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_2_verze_final.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_2_verze_final.pdf
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) V pokročilém stádiu jednání je příprava podpisu memoranda o partnerství s Nadací 

Depositum Bonum, jako slibná se jeví kooperace s Československým časopisem pro 
fyziku. 

 
b) Nakladatelství MatfyzPress: práva na překladové publikace už jsou získána, titul Jak na 

matematickou úlohu čeká na korekturu, druhý text (The Science of the Hitchhiker's Guide 
to the Galaxy autora Michaela Hanlona) je překládán; běží jednání o celostátní distribuci.   

 
c) Robotický den proběhne 25. a 26. 6. 2016 v Kongresovém centru Praha (KCP je tzv. 

hlavním partnerem akce). V rámci spolupráce bude o akci informovat deník Metro. 
Možného vhodného řečníka za informatickou sekci navrhne prod. O. Čepek. Byly zcela 
inovovány www stránky akce a vznikl i krátký videoshot, který bude prezentován ve 
vybraných stanicích linky metra C. 

 
d) Fakultní web: změna „patičky“, RSS kanál na matfyz.cz + inovace propojení s fakultním 

YouTube kanálem. KD ocenilo dosažení těchto změn.  
 

e) Návrh příkazu děkana k transformaci fakultního webu a zavádění CMS předložil a na 
zasedání KD komentoval prod. M. Vlach. Děkan požádal tajemníka fakulty, aby návrh 
poslal k připomínkám Mgr. P. Vláškovi, vedoucímu odd. PSíK. Výsledné znění projedná 
KD na své schůzi dne 20. 6. 2016.   

 
f) Science centrum v Ostravě: Mgr. T. Bártlová navštívila Svět techniky, současně se sešla 

s ředitelem Fakultní školy (Wichterlovo gymnázium) a ředitelem gymnázia Bílovec. 
Proběhl podpis Memoranda o partnerství ze strany ředitele Světa techniky Jakuba Švrčka 
(děkan podepsal Memorandum již dříve v Praze), vše se odehrálo v příjemné a přátelské 
atmosféře, byly dohodnuty průniky v oblasti venkovní expozice (matematicko-designový 
exponát), na níž bude fakulta participovat, a v oblasti pořádání mezinárodní Science 
Show v příštích letech. Více na webu, viz: 
http://www.matfyz.cz/clanky/670-matfyz-obohati-expozice-sveta-techniky 
 

g) Strategické partnerství s Českou spořitelnou, a. s.: připravuje se podepsání smlouvy. 
Stalo se po KD: Partnerská smlouva o tzv. strategickém partnerství byla podepsána dne 
14. 6., viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cs/ . 
 

h) Týden vědy 2016 – akce Akademie věd ČR (1. – 13. listopadu 2016): odpověď na dotaz 
pror. M. Kováře, zda se fakulta zapojí, připraví prod. M. Vlach. 

 
i) Partnerství s BIS: o konkrétní spolupráci (zadávání témat bakalářských prací) jednají 

zástupci BIS s doc. M. Nečaským, který po dohodě s prod. M. Vlachem pošle druhé 
smluvní straně návrh dohody k připomínkám. Prod. M. Rokyta připomněl povinnost 
zveřejňovat závěrečné studentské práce a to, že maximální možný odklad zveřejnění 
nemůže přesáhnout dobu tří let, přičemž důvody pro odklad se musejí napsat 
ministerstvu vnitra.   

 
j) Směrnice děkana č. 5/2016, Jednotná grafická a vizuální prezentace Matematicko-

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, je účinná k datu vydání, tzn. k 1. 6. 2016, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer05.htm 

 
k) Příprava fakultního plesu 2017: měla by být koordinovaná, proto se sešli organizátoři. 

Prod. M. Vlach zmínil, že na univerzitní úrovni proběhla schůzka mezi zástupci fakult 
týkající se organizace jednotlivých fakultních plesů, přečetl několik bodů ze zápisu z této 
schůzky. Děkana těší, že hosté fakultní ples často chválí.  

 
l) Děkan poděkoval přítomnému Mgr. P. Korcsokovi, náčelníkovi spolku Matfyzák, za 

přispění Spolku k tomu, že Univerzita Karlova byla úspěšná - a nejrychlejší -  s podáním 

http://www.matfyz.cz/clanky/670-matfyz-obohati-expozice-sveta-techniky
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cs/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer05.htm
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žádosti o rezervaci prostor na Albertově pro připomínkové akce letošního 17. listopadu. 
Oslavy budou pojaty jako celouniverzitní, nikoli jen jako „lokální“ akce PřF UK, MFF UK a 
1. LF UK. Vedení fakulty je připraveno podpořit aktivity studentů s tím spojené.  
Stalo se po KD: Mgr. P. Korcsok se stal členem osmičlenné univerzitní skupiny 
studentských koordinátorů oslav.  
 

m) Matfyz Alumni - kartička absolventa UK: děkan a prod. L. Skrbek jednali s pror. L. 
Rovnou, podařilo se ideově sblížit stanoviska. Řešením by mohla být smlouva mezi 
spolkem Matfyz Alumni, vedením MFF UK a univerzitním Klubem Alumni UK.  

 
n) Iniciativa Přichází Cenzor! Dr. M. Děcký a dr. M. Kruliš byli pozváni na zasedání jako 

hosté. Dr. M. Děcký informoval o problematických pasážích nově schváleného zákona 
č 186/2016 Sb., o hazardních hrách, znění zákona viz: 
http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2016/sb0071-2016.pdf , 
shrnul důsledky plynoucí z tohoto zákona pro poskytovatele internetových služeb 
(nemluvě o jazykových formulacích, které odborníka na informatiku nutí k podezření, že 
autoři textu jsou problematice hodně vzdáleni) a jaké reakce toto vyvolalo v IT kruzích, po 
neúspěšných pokusech prosadit zásadní připomínky ještě před schválením zákona. 
Předložil návrh, aby se MFF UK připojila k iniciativě Přichází Cenzor! Zdůraznil, že ani 
on, ani kol. Kruliš nejsou členem iniciativy, ale jsou vedeni vlastním profesionálním 
zájmem a za velice důležité v této souvislosti považují uveřejnit i obecný morální apel, 
protože zákon v jednom svém paragrafu dává moc do rukou ministerského úředníka, a 
nikoli nezávislého soudu. Po diskusi kolegium doporučilo informovat pror. M. Kováře, 
neboť stanovisko Univerzity Karlovy by mělo silnější dopad; argumenty v kostce sepíšou 
kolegové Děcký a Kruliš a pošlou je prod. M. Vlachovi jako podklad pro RUK. Po své linii 
by měl fakultní senát informovat/vyzvat k akci AS UK, angažovat se patrně bude Ediční 
komise AS UK. Pokud by vedení UK podnět odložilo, bude fakulta jednat samostatně. 
Prod. O. Čepek zorganizuje schůzku s dr. J. Peterkou, zúčastní se také děkan.  
Stalo se po KD: Na zasedání RKR dne 27. 6. 2016 nebyl přítomen pror. M. Kovář, vedení 
univerzity na iniciativu zatím nereagovalo. Vedení MFF UK uveřejnilo speciální článek na 
Matfyz.cz, viz:  
http://www.matfyz.cz/clanky/662-k-hrozbe-cenzury-ceskeho-internetu . 
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Podvečerní setkání zaměstnanců a doktorandů MFF UK pod širým nebem se bude konat 
v pondělí 20. června 2016 od 16:00 do 20:30 hod. v areálu Troja: tajemník nechal 
rozeslat e-mailem pozvánku.  

 
b) Plán zasedání KD je následující: 

 
7. září 2016 (na Albeři) 
14. září  
5. října (odpoledne VR MFF UK) 
19. října 
2. listopadu (odpoledne VR MFF UK) 
16. listopadu 
7. prosince (odpoledne VR MFF UK) 
21. prosince 
27. prosince 2016. 

         
         Harmonogram schůzí vedení fakulty je nově také na webu, viz: 

        http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm  
bude odrážet i případné změny termínů.  

 
 
Zasedání skončilo v 13:45 hodin.  
Zapsala: T. Pávková 

http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2016/sb0071-2016.pdf
http://www.matfyz.cz/clanky/662-k-hrozbe-cenzury-ceskeho-internetu
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm

