
Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 20. června 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 
 
Omluven: 

V. Baumruk, O. Čepek, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj (od 13:43), 
L. Skrbek, F. Chmelík; za SKAS se jednání od 11:00 hodin zúčastnil Mgr. T. Masařík.  
 
 
P. Kolman. 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:19 hodin. 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Prod. J. Trlifaj se stal členem pracovní skupiny pro oblast akademických kvalifikací a dne 

20. 6. dopoledne se zúčastní schůzky svolané pror. A. Gerlochem. Podklady, které pro 
jednání na RUK obdržel, poskytl prod. J. Trlifaj elektronicky celému kolegiu děkana.  

 
b) PRVOUK – schválení průběžných zpráv za rok 2015 (všechny „bez připomínek“): zásilku 

z RUK děkan poskytl celému KD. Připomněl - týká se proděkanů pro sekce I a F - že je 
třeba nahlásit termíny zasedání rady PRVOUK; zasedání se mají konat alespoň dvakrát 
ročně. Prod. V. Baumruk uvedl, že se zúčastnil úspěšné prezentace projektu P2, podíl 
MFF UK na řešení byl přiměřeně zdůrazněn.   

 
c) Informace kancléře UK o projektových žádostech podaných do 3. kola GAMA UK za MFF 

UK. 
Stalo se po KD: Tajemnice Rady pro komercializaci UK a manažerka projektu GAMA pí I. 
Sýkorová 27. 6. 2016 e-mailem sdělila výsledek hodnocení projektových žádostí. Ze čtyř 
žádostí z MFF UK doporučila Rada rektorovi UK finančně podpořit tři projekty (řešitelé: 
prof. P. Höschl, doc. J. Brokešová a Mgr. J. Gemrot).  
 

d) Opatření rektora – Zásady programů Progres, Zásady soutěže Primus: obě opatření 
vstoupila v platnost 15. června 2016. Jsou na webu, viz: 
i) Progres: 

http://www.cuni.cz/UK-7527.html 
Přihlášky připraví sekční proděkani – koordinátoři. Soubor abstraktů návrhů projedná KD 
na svém zasedání 14. 9. 2016. Finální verze návrhů, parafovaných příslušným sekčním 
proděkanem na titulním listu, shromáždí OVZS nejpozději do 26. 9. 2016. Následovat 
bude projednání ve VR MFF UK dne 5. 10. 2016.   

 
ii) Primus: 

http://www.cuni.cz/UK-7526.html 
Podle názoru KD lze pomýšlet na získání 2 až 3 projektů tohoto typu v sekci F, 1 až 
2 projektů v sekcích M a I. Sekční proděkani vybídnou pracovníky svých sekcí k přípravě 
návrhů. Protože termín pro odevzdání na RUK byl posunut na 27. 9. 2016, OVZS 
shromáždí do 30. 8. 2016 přihlášky v hrubých rysech (obsahující počty řešitelů, jména 
klíčových pracovníků, výši celkových nákladů). Pro projednání v kolegiu děkana na 
schůzi 14. 9. 2016 bude komplet podrobných návrhů, s parafou příslušného sekčního 
proděkana, k dispozici na OVZS do 13. 9. 2016.  
Stalo se po KD: S účinností od 20. 7. 2016 vstoupilo v platnost Opatření rektora 
č. 22/2016 "Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK (rok 2017)", viz: 

     http://cuni.cz/UK-7560.html  
 

 
 

http://www.cuni.cz/UK-7527.html
http://www.cuni.cz/UK-7526.html
http://cuni.cz/UK-7560.html
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Prod. M. Rokyta 
e) KD probralo informaci Mgr. J. Kuči týkající se sběru excelentních výsledků 

(předpokládané datum uzávěrky k 31. 7. 2016) a fakultní strategii. 
 
Děkan 
f) Pror. A. Gerloch se obrátil na děkana fakulty ve věci jmenovacího řízení doc. RNDr. 

Mariana Karlického, DrSc., s žádostí o podrobnější popis celkové pedagogické činnosti 
navrhovaného, tedy i mimo sledované období 2009-2015. Prod. J. Trlifaj k tomu uvedl, že 
podrobný výklad sepsal předseda hodnoticí komise prof. J. Bičák, bude postoupeno na 
RUK.  

 
g) RNDr. Michal Johanis, Ph.D., byl jmenován docentem pro obor matematika – 

matematická analýza ke dni 1. 7. 2016.  
 

h) VR MFF UK: současní členové jsou jmenováni do 31. 12. 2016. Děkan požádal sekční 
proděkany, aby mu sdělili své podněty na případnou obměnu ve složení VR, nejpozději 
během albeřského soustředění.  

 
i) Prod. J. Trlifaj seznámil KD se svými poznatky z dopoledního zasedání pracovní skupiny 

UK pro oblast akademických akreditací, které se odehrávalo na RUK. Šlo spíše 
o přípravné jednání mapující názory přítomných, pror. A. Gerloch podrobně hovořil 
o novele vysokoškolského zákona a o legislativních krocích, které z ní vyplývají. Co se 
týká elektronického hlasování habilitačních komisí a hodnoticích komisí pro jmenování 
profesorem, pror. A. Gerloch je odpůrcem takového způsobu hlasování, nicméně návrh 
uznal jako téma k diskusi. Poplatky za řízení: většina účastníků schůzky se vyslovila pro 
to, aby vybrané poplatky zůstaly na fakultách, kde se řízení uskutečnilo, a dále se 
přiklonila k výši poplatků blížících se dané hranici (max. 12 tis. Kč za habilitační řízení, 
max. 18 tis. Kč za profesorské řízení; případné prominutí poplatku by záleželo na 
rozhodnutí děkana fakulty). Pracovní skupina se znovu sejde na podzim.  

 
j) Spolupráce s KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) při přípravě projektů Horizon 

2020 malými společnými vědeckými týmy: pracovníci MFF UK se podíleli na podání dvou 
projektů, získán byl jeden (řešitel: doc. T. Bureš); momentálně připravuje nový projekt 
doc. D. Hlubinka z KPMS.  

 
k) Ověřovací studie OP VVV, kterou zpracovává firma Deloitte Advisory pro MŠMT: prod. F. 

Chmelík, prod. J. Trlifaj a doc. C. Matyska se dne 14. 6. 2016 zúčastnili schůzky tzv. 
fokusní skupiny jmenované firmy. Celkový počet účastníků byl 7 (sedm), zástupce firmy 
převzal připomínky, které k OP VVV sepsal doc. C. Matyska (KD text předem schválilo), 
a přislíbil poslat k autorizaci zápis z tohoto jednání, snad i uveřejnění připomínek fakulty 
na web.  

 
l) Děkan a prod. J. Trlifaj se dne 10. 6. 2016 zúčastnili konference Od pomoci k partnerství 

pořádané k 25. výročí vzniku Fulbrightovy komise. MŠMT slibuje zvýšit rozpočet na 
zaplacení lektorů angličtiny, především pro střední školy.  

 
m) Dr. P. Surynek získal česko-izraelský projekt, ale protože současně plánuje cestu do 

USA, což je s projektem neslučitelné, musí se rozhodnout buď pro projekt, nebo pro 
zahraniční pobyt.  

 
n) Výzva k 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-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-
mimoradne-2 
Případné návrhy je třeba podat na RUK, na předepsaném formuláři, do 9. 9. 2016. 
Vedení MFF UK uváží návrh na vhodného kandidáta do konce srpna 2016.  

 
o) Prod. J. Trlifaj připomněl Směrnici děkana č. 1/2014, o doplňkových režijních nákladech; 

OVZS informovalo sekční proděkany.  
 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2
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p) Informace k projektům INTER-EXCELLENCE jsou na webu MŠMT, viz: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence 
Školení pořádaného MŠMT se za fakultu zúčastnili vedoucí OVZS dr. M. Stiborová, prof. 
Z. Němeček a další.  

 
q) Probíhá kontrola projektu, jehož řešitelem je doc. J. Dian, a to ze strany TAČR.  

 
r) Byla obnovena smlouva mezi Univerzitou Karlovou a Université du Luxembourg. Za MFF 

UK jsou angažovány skupiny prof. P. Vojtáše a prof. A. Drápala.   
 
Prod. M. Vlach 
s) Fakulta designu Univerzity v Severní Karolině (USA) uvažuje o spolupráci; jestliže své 

úvahy zformuluje do písemného návrhu a pošle je, předá prod. M. Vlach záležitost prod. 
P. Kolmanovi.   

 
Děkan 
t) Děkan napsal reprezentantům americké Brown University, s nimiž se setkal nedávno 

v Praze, že MFF UK má zájem o spolupráci a podpoří případné uzavření meziuniverzitní 
smlouvy, které navrhuje Filozofická fakulta UK. Informoval v tomto smyslu děkanku FF 
UK.  

 
Stalo se po KD: 
a) Předseda Grantové rady UK prof. P. Volf sdělil, že návrhy děkana MFF UK na členy 

oborových rad GAUK byly projednány dne 10. 6. 2016 a všechny byly vyslyšeny. 
S účinností od 1. 9. 2016 byli jmenováni do sekce společenských věd, do skupiny 
Informatika, doc. RNDr. V. Kuboň, Ph.D., a RNDr. P. Parízek, Ph.D. Ke stejnému datu se 
stanou členy sekce přírodních věd, ve skupině Fyzika, doc. RNDr. Z. Drozd, Ph.D., doc. 
RNDr. L. Hanyková, Dr., a doc. RNDr. F. Trojánek, Ph.D. 

 
b) Návrhy na členy nového předsednictva Grantové agentury ČR: pror. J. Konvalinka vyzval 

29. 6. 2016 děkany fakulty, aby do 20. srpna 2016 navrhli kandidáty; návrhy posoudí 
vedení UK a vznikne užší výběr kandidátů za UK. Děkan výzvu postoupil celému kolegiu. 
Po konzultaci s JM požádal, aby prod. V. Baumruk připravil nominaci z fyzikální sekce.  
 

u) Dny UK ve Španělsku – harmonogram: odlet 9. 11. 2016 odpoledne do Barcelony, tam 
10. 11. návštěva Pompeu Fabra University a University of Barcelona; následně večer 
přejezd do Madridu, kde 11. 11. proběhne setkání na University of Madrid. Odlet do 
Prahy 11. 11. večer.  

 
v) Národní informační den k ERC a workshop pro potenciální žadatele: dopis pror. L. Rovné 

vyřizuje prod. J. Trlifaj.  
 

w) Mezinárodní matematická letní škola EVEQ 2016, pořádaná společně Matematicko-
fyzikální fakultou UK a Matematickým ústavem AV ČR: na slavnostním zahájení dne 11. 
7. 2016 zastoupil děkana fakulty proděkan doc. F. Chmelík. 

 
x) Kancléř UK se obrátil na prod. M. Vlacha ohledně „2. Sasko-českého inovačního dne“ 

dne 9. září 2016. Vystoupit v programu akce za MFF UK přislíbil doc. K. Máthis, Ph.D., 
z KFM. 

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Doporučení Rady pro udělování SFG - kompletní podklady poslal prod. F. Chmelík 

předem, na zasedání je komentoval. Podáno bylo celkem 43 projektů, z toho 33 v sekci 
F, 9 v sekci I a 1 v sekci M. Děkan po projednání v KD schválil všechna doporučení 
formulovaná v návrhu prod. F. Chmelíka datovaném 16. 6. 2016. 

 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence
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b) Vydávání studentských průkazů během soustředění na Albeři: KD projednalo organizační 
problém vyplývající z toho, že ÚVT UK letos už nechce výdej průkazů personálně zajistit 
a nabízí pouze poskytnutí mobilního výdejního centra na předmětnou dobu. KD se shodlo 
na názoru, že je žádoucí tuto službu nově nastupujícím studentům na Albeři poskytnout, 
a proto požádalo prod. F. Chmelíka, aby našel možnosti, jak ji zabezpečit vlastními 
silami.  
Stalo se po KD: Věc se podařilo ve spolupráci s tajemníkem fakulty a odd. PSíK zajistit 
(polní výdejní centrum povede pracovník odd. PSíK dr. J. Kuchař, ku pomoci bude mít 
studenta).  

 
c) Rektor UK vydal, na návrh děkana MFF UK, pověření garantům doktorských a 

magisterských studijních programů. Nově pověřeni jsou: 
i) doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D., oborovým garantem doktorského studijního oboru 

Meteorologie a klimatologie 
ii) doc. Alexander Wilkie, Dr., oborovým garantem magisterského studijního oboru 

Počítačová grafika a vývoj počítačových her 
iii) doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D., oborovým garantem doktorského studijního 

oboru Počítačová grafika a analýza obrazu 
iv) prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., oborovým garantem doktorského studijního 

oboru Teoretická informatika.  
 

d) Studentská anketa: jak prod. F. Chmelík, tak SKAS (časově odlišně) pošlou studentům 
upozornění, že probíhá anketa a že pokud ji ještě nevyplnili, bylo by moc pěkné, kdyby 
tak učinili nyní.  
Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík navrhl text e-mailu dne 27. 6. 2016 a poslal ho doc. H. 
Valentové, předsedkyni fakultní Komise pro studentskou anketu.  
 

e) Stalo se po KD:  
i) Administrativní zajištění přezkumného řízení ve věci přijetí ke studiu pro akad. rok 

2016/2017: dopis pror. M. Králíčkové vyřizuje STUD.  
ii) Stanovení výše poplatků za studium v cizím jazyce: dopis rektora UK (čj. 

UKRUK/7277/2016 ze dne 1. 7. 2016) vyřizuje STUD.   
iii) „Pravidla podpory studentů a uchazečů o studium s uděleným azylem 

v akademickém roce 2016/17“ jsou obsahem Opatření rektora č. 21/2016, které 
vstoupilo v platnost dne 1. července 2016. Text výnosu je na univerzitním webu, 
viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7554.html 

 
Prod. P. Kolman 
f) KD prodiskutovalo výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia, které poslal prod. 

P. Kolman. Úspěšnost uchazečů při zkouškách oproti loňsku klesla, i po oborech.  
 
g) KD schválilo návrh Směrnice děkana č. 7/2016, kterou se mění Směrnice děkana 

č. 1/2015, formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, rigorózní, dizertační práce). Jako 
navrhovatele výnosu děkan chápe proděkana pro koncepci studia doc. P. Kolmana a 
proděkana pro PRopagaci dr. M. Vlacha, a proto budou ve výnosu uvedeni oba dva.  
Stalo se po KD: Směrnice je vydaná a zveřejněná na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer07.htm 

 
Prod. M. Rokyta 
h) Nahrávání přednášek: doc. M. Pokorný souhlasí s tím, aby se případně nahrála jeho 

přednáška "Matematika pro fyziky III NMAF063". Jde o pátou přednášku 
pětisemestrálního kurzu matematiky pro fyziky, první čtyři semestry jsou zaznamenané. 
Vedle toho prod. M. Rokyta sdělil, že doc. L. Barto by rád nechal v letním semestru 
natočit druhý běh své přednášky z lineární algebry; předseda SKAS Mgr. T. Masařík si to 
poznamenal.  
Člen SKAS Mgr. J. Musílek napsal, v reakci na žádost tajemníka fakulty na minulé schůzi 
KD, že SKAS také navrhuje nahrát přednášku doc. M. Pokorného, vznikne tím ucelená 
série studijních materiálů. Druhou přednášku vhodnou k nahrání by SKAS chtěl vybrat ze 

http://www.cuni.cz/UK-7554.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer07.htm
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sekce I, půjde o klasickou devadesátiminutovou přednášku konanou každý týden. 
Konkrétní výběr včas sdělí. 
 

Děkan 
i) Návrh na Systém zajišťování kvality na UK 

i) Prod. P. Kolman formuloval, po konzultacích se členy KD, podstatné připomínky za 
vedení MFF UK. Byly odeslány prof. R. Wildové. 

ii) Rada pro vnitřní hodnocení (RVH): prof. R. Wildová požádala děkana o součinnost 
při zřízení tohoto orgánu. Po projednání s členy KD jí děkan navrhl dva 
reprezentanty z MFF UK: do panelu pro přírodní vědy doc. RNDr. Jiřího Tůmu, 
DrSc., do panelu pro společenské vědy prof. PhDr. Evu Hajičovou, DrSc. Ve 
druhém případě není jisté, zda lingvistika (obor prof. E. Hajičové) má spadat pod 
vědy společenské, nebo pod humanitní a teologické vědy. Děkan na to prof. R. 
Wildovou upozornil.  
Stalo se po KD: děkan (vedení fakulty) podpořilo nominaci doc. RNDr. Jiřího 
Dolejšího, CSc., kterého hodlá do panelu pro přírodní vědy navrhnout AS UK.  
Stalo se ještě poté: Podle sdělení JM na schůzi RKR byla z fakultních nominací 
v tomto kole akceptována ta na doc. J. Tůmu.  

iii) „Kulatý stůl“ dne 21. 6. 2016 od 16:00 hodin – pozvánka prof. R. Wildové: o účasti 
uvažuje děkan a prod. F. Chmelík a M. Rokyta. Prod. P. Kolman je ve stejnou dobu 
na zahraniční konferenci. Za fakultu se zúčastní doc. J. Tůma, prod. F. Chmelík, 
prod. M. Rokyta a děkan.   

iv) „Guidelines“ k chystanému mezinárodnímu hodnocení IEP-EUA, které má být 
prezentováno na jednání RKR dne 27. 6. 2016. Více o hodnocení na webu, viz: 
http://www.eua.be/activities-services/institutional-evaluation-
programme/participating-in-IEP/guidelines.aspx 
 

j) Fond Karla Urbánka (FKU) 
i) Dne 2. 6. navštívila fakultu pí Lida Urbanek. Setkala se s děkanem, prod. L. 

Skrbkem a prod. V. Baumrukem, prohlédla si Fyzikální praktikum Karla Urbánka. 
Vypracování nové darovací smlouvy (platnost současné pětileté smlouvy brzy 
vyprší) a dále zprávy o využití daru v minulém období se ujal děkan fakulty.  

ii) Finanční podpora z FKU na akad. rok 2016/2017: v předepsaném termínu byly 
doručeny dvě žádosti. Děkan požádal o vyjádření k nim členy komise, ustavené ad 
hoc (studijní proděkan doc. F. Chmelík, sekční proděkani a dr. K. Rohlena). 
Výsledek (těsný): 1. Lukáš Beran, 2. Vít Musil, přičemž členové komise doporučili 
podpořit oba uchazeče. Děkan napsal pí L. Urbánkové o výsledku řízení.  
Stalo se po KD: Paní L. Urbánková děkanovi odpověděla, že souhlasí s finanční 
podporou obou žadatelů, byť to bude v součtu znamenat překročení standardní 
roční sumy podpory 22 tis. USD. Zůstatek na účtu FKU to umožňuje.  

 
Prod. M. Rokyta 
k) Tradiční úvodní kurz z matematiky pro nastupující posluchače 1. ročníku Bc. studia je 

zorganizován, bude se konat ve dnech 26. - 29. 9. 2016, zodpovídá M. Rokyta. Bude na 
něj navazovat Úvodní kurz z matematických metod fyziky (zodpovídá doc. P. Krtouš). 
Upozornění na oba kurzy je již vystaveno na webu, viz: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1617/uvodni_kurz/index.html 
http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/uvodni_kurz_pro_fyziky/ 

 
l) Jarníkovskou přednášku - na numerické téma - prosloví ve středu dne 5. 10. 2016 od 

14:00 v posluchárně M1 prof. Dr. rer. nat. habil. Lutz Tobiska, Institute of Analysis and 
Numerical Mathematics, Otto-von-Guericke University Magdeburg. Vice o přednášejícím 
zde: 
http://www-ian.math.uni-magdeburg.de/home/tobiska/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.eua.be/activities-services/institutional-evaluation-programme/participating-in-IEP/guidelines.aspx
http://www.eua.be/activities-services/institutional-evaluation-programme/participating-in-IEP/guidelines.aspx
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1617/uvodni_kurz/index.html
http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/uvodni_kurz_pro_fyziky/
http://www-ian.math.uni-magdeburg.de/home/tobiska/


Kolegium děkana MFF UK dne 20. 6. 2016 
 
 

6 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Po projednání v KD děkan schválil následující rozpočtové úpravy: 

 
Odkud Kam Částka 

v Kč 
Fin. prostř. Poznámky Úprava bude  

provedena dne  

RUK 115-04/110151 61 041 neinvestice bonifikace PRVOUK P02 22. 6. 2016 

RUK 302-04/13021 62 006 neinvestice bonifikace PRVOUK P15 22. 6. 2016 
RUK 700-01/PROVOZ 330 000 neinvestice školitelé mzdy 22. 6. 2016 
RUK 700-01/PROVOZ 88 400 neinvestice školitelé pojištění 22. 6. 2016 
RUK 200-01/PROVOZ 154 210 neinvestice monografie 22. 6. 2016 
RUK 300-01/PROVOZ  97 670 neinvestice monografie 22. 6. 2016 

 
b) Tajemník předložil k projednání v kolegiu návrh Směrnice děkana č. 8/2016, provozní řád 

a přístupový systém do budov MFF UK. Po drobných úpravách v průběhu jednání byla 
směrnice schválena. Výnos bude účinný k datu vydání, tj. od 1. července 2016. Znění je 
uveřejněné na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer08.htm 
 

c) KD schválilo návrh dislokačního příkazu děkana. 
Stalo se po KD: Příkaz děkana č. 4/2016, dislokační výměr, je vydán a zveřejněn na 
fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik04.htm 
 

d) Registr smluv: tajemník informoval o nabytí účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o Registru smluv ke dni 1. 7. 2016. V nejbližších dnech bude vydáno Opatření rektora 
s podrobnějšími pokyny pro fakulty. MFF UK se v současné době připravuje technicky a 
personálně na odesílání příslušných dokumentů prostřednictvím datové schránky do 
Registru smluv. 
Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 9/2016, o uveřejňování smluv 
v Registru smluv, viz: 
 http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer09.htm 
 

e) Vodafone: kolegium opětně projednalo otázku tarifů služebních mobilních telefonů 
u nového operátora Vodafone, současně byl vymezen okruh zaměstnanců s nárokem na 
tento tarif; jsou to: členové vedení fakulty, vedoucí pracovišť a vybraná skupina 
zaměstnanců správy budov. Případné žádosti o výjimku bude povolovat děkan. 
Stalo se po KD: Tajemník fakulty odeslal dne 4. 7. 2016 e-mailem na všechny fakultní 
útvary „Pravidla pro používání SIM karet s hlasovým tarifem, datovou službou“ a další 
přílohy.  

 
f) Jaderný parník – tradiční akce pořádaná Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou 

ČVUT, letos v úterý 28. 6. 2016: tajemník poslal na pracoviště propozice získané od 
FJFI, s nabídkou, že se plavby mohou zúčastnit i zaměstnanci MFF UK.  
 

g) Kolegium projednalo návrh tajemníka pozměnit složení fakultní náhradové komise. Ta je 
v současné době tříčlenná a složená z pracovníků děkanátu. Tajemník navrhl komisi 
rozšířit o zástupce sekcí, a proto požádal sekční proděkany o vhodné návrhy. Nové 
složení komise projedná KD v září 2016. 
 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Výstavba trojského pavilonu pro M a I: KD vzalo na vědomí zprávu prod. L. Skrbka, 

shrnující současný stav.  
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer08.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik04.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer09.htm
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b) Projektovou dokumentaci na nové opláštění budovy v Troji zpracovává firma 
Metroprojekt, jako dokumentaci pro případ, že by MFF UK získala na nový plášť finance. 
Není vyloučeno zařazení do plánu UK na rok 2019, ovšem to je velmi předběžné. 

 
c) Započala rekonstrukce výtahů v Troji.   

 
d) Zásluhou bystré reakce SB na Karlově se snad podaří rychle odstranit škodlivé následky, 

které způsobili dělníci překopnutím vodovodního řadu u budovy Ke Karlovu 5 (mj. se do 
chladicího systému Octopus dostala nečistota).  

 
e) Příprava výběrového řízení na fakultní web: po ukončení pracovního poměru Ing. 

Linharta na fakultě (rozpracovaný návrh smlouvy týkající se webu předtím Ing. Linhart 
předal vedoucímu OMK) bude věc pravděpodobně svěřena JUDr. M. Polickému.  

 
Doc. C. Matyska 
f) Je dohodnuta schůzka doc. C. Matysky, prod. L. Skrbka a administrátorek projektů kvůli 

návaznosti některých zamýšlených aktivit fakulty na projekty ESF a ERDF.  
Stalo se po KD: Schůzka proběhla.  
 

g) Prodloužen termín pro podávání projektů do výzvy Excelentní výzkum (T: 30. června 
2016 do 14 hod.; podepisování p. děkanem  je dohodnuté na 29. nebo 30. 6. 2016 
dopoledne).  

 
h) Lhůty pro podepisování projektů v rámci výzev Výzkumné infrastruktury (termín: do 2. 8. 

2016 do 14 hod.) a ERDF pro VŠ (termín: 31. srpna 2016 do 14 hod.).  
 

i) Byla zkrácena délka ESF a ERDF projektů pro VŠ (plánovaný začátek: 1. dubna 2017).  
 
Prod. V. Baumruk 
j) OP VaVpI: byla schválena Závěrečná monitorovací zpráva č. 06/0340 projektu 

Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku. 
 
Prod. M. Vlach 
k) Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program podpory Inovační vouchery, prod. M. 

Vlach a dr. K. Šolcová Houžvičková na to upozornili potenciální zájemce z MFF UK.   
  
Děkan 
l) Pozvánka Petra Dolínka, náměstka primátorky hl. m. Prahy pro dopravu, sport a volný 

čas, na debatu o dočasném využití prostoru bývalého parkoviště na Malostranském 
náměstí, která se bude konat 20. 6. 2016 od 14:00 hodin v Malostranské besedě: děkan 
požádal prod. O. Čepka, aby na besedu vyslal vhodného zástupce informatické sekce. 
Bude jím prof. J. Sgall.  

 
 
 
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. Kompletní 

výsledky jsou na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-prac-vysledek.htm 

 
ii) Místo odborného asistenta v Informatickém ústavu UK: termín pro podání přihlášek 

vyprší 30. 9. 2016, do té doby musí děkan jmenovat konkursní komisi. Složení 
komise navrhne prod. O. Čepek.  

 
iii) Funkce vedoucích, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-ved-vysledek.htm 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-prac-vysledek.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-ved-vysledek.htm
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b) Příprava výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a funkcí 
vedoucích pracovišť - podzimní kolo: děkan očekává návrhy od sekčních proděkanů do 
pátku 30. 9. 2016 (projedná je pak KD dne 5. 10. 2016). 
 

c) Sekční proděkani připraví pro děkana/VR soupis OA a AVP (a vyplněné osnovy 
profesního životopisu těchto pracovníků), jimž navrhují prodloužit pracovní smlouvu po 
31. 12. 2016. Termíny: na KD 14. 9. 2016 (prod. M. Rokyta je připraven dodat podklady 
za sekci M brzy po 23. 6. 2016), na KD 19. 10. 2016 (sekce I a F).  

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava 

i) Dne 28. 6. 2016 se uskuteční kolaudace rotundy sv. Václava, ze strany stavebního 
úřadu.   
Stalo se po KD: Kolaudace proběhla úspěšně. Blíže o stavu rotundy viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-07-rotunda/ 

ii) Uskutečnila se exkurse pro studenty U3V, zúčastnily se také dvě pracovnice 
z Ministerstva financí ČR.   

iii) Průběžnou veřejnosprávní kontrolu projektu Záchrana Rotundy Sv. Václava na 
Malostranském náměstí v Praze (č. EHP-CZ06-OV-1-026-20144) zahájí dne 3. 8. 
2016 v 9:00 hodin kontrolní orgán Ministerstva financí. V Praze budou k dispozici 
děkan a proděkani M. Vlach a L. Skrbek.  

iv) Konference v malostranském refektáři konaná 4. 10. 2016 a věnovaná Norským 
fondům: za použití refektáře bude účtováno plné nájemné, pozváno je asi 150 
účastníků. Prod. M. Vlach přislíbil pro hosty přístup do rotundy. Konference se 
v případě nepřítomnosti prod. M. Vlacha za fakultu zúčastní RNDr. K. Houžvičková 
Šolcová.  

 
b) Celodenní 8. Pražské Vědohraní dne 9. června 2016 v Troji: přišlo asi 800 dětí, prod. M. 

Vlach se uznale vyjádřil na adresu pracovníků a studentů fyzikální a matematické sekce, 
kteří akci odborně zajistili (zejména KDF, KFA), OVVP a SB.   

 
c) Na webu MFF UK bude v dohledné době zveřejněn článek o uzavření dohody mezi UK a 

Oregonskou univerzitou v USA. Dohoda, kterou inicioval děkan fakulty, umožní českým 
studentům absolvovat na americké univerzitě bezplatný studijní pobyt a akademickým 
pracovníkům navázat intenzivnější spolupráci se zahraničními kolegy. 
Stalo se po KD: Článek byl zveřejněn zde:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-oregon/ 
 

d) V souvislosti s připravovaným výnosem děkana ohledně fakultního webu je na 21.  6. 
2016, 11. 00 hodin, svolána schůzka děkana, tajemníka, prod. M. Vlacha, vedoucího 
OMK a vedoucího odd. PSíK. 
Stalo se po KD: S účinností od 1. července 2016 byl vydán Příkaz děkana č. 5/2016, 
k transformaci fakultního webu a zavádění CMS, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik05.htm 

 
e) Protestní akce Přichází Cenzor: podle informace dr. C. Broma vyjádřila Ediční komise AS 

UK nesouhlas se zněním § 82 a § 84 zákona o hazardních hrách (sněmovní tisk 578). 
Ediční komise AS UK vyzvala vedení univerzity, aby podpořilo aktivitu Přichází Cenzor. 
Jednání byl přítomen pror. M. Kovář. Stanovisko MFF UK je uveřejněno na matfyz.cz, viz: 
http://www.matfyz.cz/clanky/662-k-hrozbe-cenzury-ceskeho-internetu 
 

f) Nabídka z Ministerstva financí ČR, odboru 34 - Státního dozoru nad sázkovými hrami a 
loteriemi, na expertní spolupráci při přípravě minimálních technických požadavků na 
certifikační laboratoř; úkolem certifikační laboratoře bude zajistit, že každé technické 
zařízení, jímž je na území České republiky provozována hazardní hra, splňuje technické 
požadavky zákona o hazardních hrách. Ve stručnosti se jedná především o zajištění 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-07-rotunda/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-oregon/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik05.htm
http://www.matfyz.cz/clanky/662-k-hrozbe-cenzury-ceskeho-internetu
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přítomnosti náhody, její neovlivnitelnosti a nepředvídatelnosti, kontrolu výherního podílu 
apod. Nabídku přijali pracovníci KPMS (doc. M. Kulich, prof. J. Antoch a dr. J. Dvořák), 
probíhají jednání o konkrétní náplni odborné kooperace. V případě dlouhodobější 
spolupráce bude uzavřena Partnerská smlouva, příp. jednáním byl pověřen prod. M. 
Vlach ve spolupráci s doc. M. Kulichem. 

 
g) Mikroklima 2016: pořádala Praha 9. Jednalo se o tradiční akci věnovanou především 

ekologii, ochraně životního prostředí a bezpečné a šetrné dopravě, podílela se na ní 
Katedra fyziky atmosféry MFF UK. Doc. P. Pišoft, dr. M. Žák a další jejich kolegové a 
kolegyně zaslouží pochvalu. Více na:  
http://www.matfyz.cz/clanky/655-mikroklima-2016-prijemna-atmosfera-s-matfyzem 

 
h) VÚPS - podpis Memoranda o partnerství, viz web:  

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

i) Česká spořitelna, a.s. - podpis Partnerské smlouvy dne 14. 6. 2016. ČS a.s. se tím stala 
strategickým partnerem fakulty v rámci Partnerského firemního programu, viz web:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cs/ 

 
j) MFF UK se opět zapojila do Muzejní noci 2016, a přestože letos nemohl být veřejnosti 

zpřístupněn refektář (kvůli časové kolizi s jinou akcí), přišlo se podívat na 2000 
návštěvníků. OMK akci zvládlo operativně a zdárně. Více informací na fakultním webu, 
viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-mn/ 
 

k) Soutěž Nápad roku 2016: posluchači MFF UK studující v angličtině vedení Vladislavem 
Vackem obsadili druhé místo, blíže na webu, viz:  
http://www.napadroku.cz/aktuality/aktuality-ze-souteze/napadem-roku-2016-je-projekt-
neuron-soundware--180/ 

 
l) Základní škola v Čakovicích se uchází o status Fakultní školy, mohla by se zavést tzv. 

párová výuka; uskuteční se schůzka s vedením školy, dne 23. 6. 2016, za MFF UK bude 
jednat dr. D. Mandíková. Podle sdělení prod. M. Vlacha je v plánu rozvíjet spolupráci 
s nejvýše 30 Fakultními školami, čili v úvahu připadá ještě zhruba 10 škol.   

 
m) Nakladatelství MatfyzPress 

i) Počínající spolupráce s nakladatelstvím Vyšehrad se momentálně odráží 
v nabídce dvou nových titulů v e-shopu, viz:  
http://matfyzpress.cz/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc
&search_query=Vy%C5%A1ehrad&submit_search= 

ii) Prod. M. Rokyta tlumočil mínění, které zaznělo v matematické sekci, totiž že 
propagace nových titulů nabízených nakladatelstvím MatfyzPress (propagace na 
hlavní stránce fakultního webu) by mohla být vyváženější a věnovat se i odborné 
edici. Prod. M. Vlach zmínil, že v plánu je článek informující o novinkách v odborné 
edici. Podle jeho slov by také bylo užitečné sejít se s členy Ediční komise a 
iniciovat a podpořit tvorbu nových titulů.  

 
n) Festival vědy (někdejší Vědecký jarmark): pořádá na počátku září RUK, zajištěním 

fakultní účasti (téma mj. drony, počítačové hry) je pověřena vedoucí OVVP dr. A. 
Havlíčková.  

 
o) Příprava fakultního plesu dne 2. března 2017: organizátoři plesu ze Spolku Matfyzák 

seznámili prod. M. Vlacha s rozpočtem akce, rádi by získali od MFF UK vyšší finanční 
příspěvek. Vedení fakulty potvrdilo stejnou výši příspěvku jako v minulých letech, ústy 
prod. M. Vlacha nabídlo spolupráci ve formě oslovování partnerských firem a absolventů 
fakulty ad.   

 
Prod. M. Rokyta 
p) DOD: hlavní přednášku s pracovním názvem Simulace jevů kolem nás přednese skupina 

pracovníků matematické sekce pod vedením doc. Mgr. Petra Knoblocha, Ph.D., 

http://www.matfyz.cz/clanky/655-mikroklima-2016-prijemna-atmosfera-s-matfyzem
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-vups/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cs/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-mn/
http://www.napadroku.cz/aktuality/aktuality-ze-souteze/napadem-roku-2016-je-projekt-neuron-soundware--180/
http://www.napadroku.cz/aktuality/aktuality-ze-souteze/napadem-roku-2016-je-projekt-neuron-soundware--180/
http://matfyzpress.cz/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Vy%C5%A1ehrad&submit_search
http://matfyzpress.cz/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Vy%C5%A1ehrad&submit_search
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vedoucího Katedry numerické matematiky. Prod. M. Vlach nabídl pomoc ze strany 
vedoucího OMK při režijním pojetí přednášky.  

 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Návrh ministryně školství na složení Rady Národního akreditačního úřadu, viz: 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-sestavila-navrh-na-
slozeni-rady-nau 
Stalo se po KD: Vláda jmenovala Radu a Přezkumnou komisi Národního akreditačního 
úřadu, viz: 
http://www.msmt.cz/file/37687/ 
 

b) Děkan vzal na vědomí upravený statut Nadačního fondu Bernarda Bolzana, který obdržel 
od předsedkyně správní rady NFBB doc. Z. Práškové. Kopii statutu dostanou pro 
informaci sekční proděkani.  

 
c) Pozvánka pror. M. Kováře na přednášku Budoucnost NATO, kterou přednese generál 

Petr Pavel, předseda Vojenského výboru NATO, dne 20. 6. 2016 v 11 hod. ve 
Vlasteneckém sále Karolina: kvůli časové kolizi se zasedáním KD se členové vedení 
MFF UK nemohli zúčastnit. Videozáznam přednášky je na univerzitním webu, viz: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ZdEI-Wqxo&feature=youtu.be 
 

d) Stalo se po KD: 
i) Zasedání RKR dne 27. 6. 2016: podklady poskytl děkan celému kolegiu, 

nejdůležitější závěry z jednání pak poslal rovněž všem členům KD. Oficiální zápis 
je na univerzitním webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1607.pdf 

ii) Děkan oslovil členy kolegia ohledně herního víceboje na Děkanském sportovním 
dnu. DSD připadá letos na úterý 8. listopadu.  

iii) Právnická fakulta MU v Brně a MŠMT pořádají odbornou konferenci „Novela 
zákona o vysokých školách“, která se uskuteční 8. a 9. září 2016 v Brně. 
Podrobnosti jsou dostupné zde: 
http://novelazvs.law.muni.cz/content/cs/pozvanka/ 

 
 

 
 
Zasedání skončilo v 15:30 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-sestavila-navrh-na-slozeni-rady-nau
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-sestavila-navrh-na-slozeni-rady-nau
http://www.msmt.cz/file/37687/
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ZdEI-Wqxo&feature=youtu.be
http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1607.pdf
http://novelazvs.law.muni.cz/content/cs/pozvanka/

