
Zápis ze 3. schůze kolegia děkana konané dne 5. října 2016  
(akademický rok 2016/2017) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin. 
 
 
Vzhledem k naléhavosti situace se kolegium nejprve zabývalo faktem, že dosud nejsou jmenovány 
Rady doktorského studijního oboru, ačkoli návrhy z MFF UK byly na RUK panu rektorovi odeslány už 
koncem srpna. Předpisy stanoví, že jestliže nejsou rektorem RDSO jmenovány, přebírají jejich roli po 
1. 10. 2016 Oborové rady. Přizvaná pracovnice studijního oddělení Ing. D. Rejnušová vyložila pravý 
stav věci. Ten spočíval v tom, že žádost fakulty měla písemnou podobu, kdežto RUK požadoval, jak 
sdělil dne 7. 9. 2016 teprve v reakci na doručené listinné návrhy, zadat návrhy do elektronické 
akreditační databáze; teprve vložení do této databáze lze pokládat za podání návrhu. Protože tuto 
informaci neměl, urgoval děkan fakulty vyhotovení jmenovacích dekretů u pror. M. Králíčkové; za 
nedorozumění se jí omluvil. Podle sdělení Ing. D. Rejnušové jsou potřebné údaje do databáze 
postupně plněny, odstraňují se při té příležitosti nedostatky (v adresách, v titulech, v kvalifikačním 
složení RDSO apod.), úkol už je téměř splněn. Jisté potíže patrně působí i to, že univerzitní databáze 
WhoIs a fakultní Amoeba nejsou harmonizovány. RUK vstřícně přislíbil vyhotovit dekrety co nejdříve. 
Kolegium děkana shledalo situaci jako velmi nešťastnou. Děkan konzultoval s JUDr. M. Semíkovou 
možnosti překlenout období, než pan rektor RDSO jmenuje, interním legislativním opatřením. Po 
diskusi kolegium doporučilo záležitost vyřešit novelizací děkanovy směrnice s podrobnostmi 
o organizaci studia v doktorských studijních programech, a to v Článku 9, odst. 1, takto: 

„1. Před ustanovením RDSO podle čl. 1, odst. 2, této směrnice, nejdéle však do konce kalendářního 
roku 2016, plní její roli RDSO ustanovená podle Směrnice děkana č. 7/2010, čl. 10.“ 

Stalo se po KD:  
Směrnice děkana č. 10/2016, změna Směrnice děkana č. 10/2015, byla vydána 5. října 2016, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer10.htm 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Dny Univerzity Karlovy ve Španělsku: jsou naplánované na 9. a 10. listopadu 2016. 

Program nedávno získaný od RUK ukazuje, že itinerář cesty (vybrané školy v Barceloně 
a v Madridu) nepostihuje odborné zájmy MFF UK, a proto děkan se pravděpodobně 
nezúčastní a prod. J. Trlifaj svou účast ještě uváží.  
Stalo se po KD: Prod. J.Trlifaj se zúčastní pouze barcelonské části Dnů UK (tj. jednání na 
UB a UPF). 

 
b) Dny Univerzity Karlovy v USA: naplánovány na prosinec 2016, s univerzitní delegací 

pojedou pror. A. Gerloch, pror. J. Škrha a pror. R. Wildová, z MFF UK se zúčastní prof. J. 
Hajič (náklady si uhradí).   

 
c) Prod. J. Trlifaje navštívili prof. J. Pokorný a zástupce Ton Duc Thang Univerzity 

v Saigonu, předmětem jednání byla možnost zavést společné doktorské studium, v jehož 
rámci by vietnamští doktorandi studovali v kombinovaném studiu na MFF UK, víceméně 
distančně, zkoušky by skládali v ČR. V popsaném režimu studium již údajně běží ve 
spolupráci vietnamské strany se školami v Ostravě a v Drážďanech. Prod. J. Trlifaj 
seznámí s podrobnostmi prod. P. Kolmana, vyřízení záležitosti převezme do úřední 
gesce doc. V. Kuboň jako budoucí proděkan pro koncepci studia a doc. P. Kolman jako 
budoucí koordinátor pro studium v anglickém jazyce. Potřebné základní Memorandum of 
Understanding mezi MFF UK a Ton Duc Thang University připraví OVZS.    

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer10.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 5. října 2016 
 
 

2 

 

d) Projekty Primus: děkan fakulty elektronicky opatřil dne 3. 10. 2016 svým vyjádřením 
všech 15 fakultních projektů, přičemž 14 projektů má přírodovědné zaměření a 1 projekt 
spadá do věd humanitních. Pořadí návrhů stanoví univerzitní komise pro přírodní vědy 
(prvně zasedala 4. 10. 2016) a podle toho pak děkan fakulty určí, po předchozí konzultaci 
se sekčními proděkany, které projekty doporučuje financovat. Další zasedání komise se 
má uskutečnit koncem října, výsledek jejího hodnocení bude fakultě znám v listopadu. 
Prod. M. Rokyta se přimlouval za to, aby uchazeči o udělení projektu dostali vyrozumění 
o výsledku dříve než 24. 12. 2016, jak stanoví harmonogram soutěže, např. 15. 12. 2016. 
Prod. J. Trlifaj v tomto smyslu přednese návrh pror. J. Konvalinkovi dne 6. 10. 2016.  

 
e) Programy Progres: MFF UK připravila 3 vlastní přihlášky (Fyzika, Informatika, 

Matematika) a na 4 přihláškách se podílí spolu s dalšími fakultami UK. Všech 7 přihlášek 
je předloženo na jednání VR MFF UK dne 5. 10. 2016. Konečné verze přihlášek musejí 
být na RUK odevzdány do 20. 10. 2016.   

 
f) Pilotní hodnocení vědy na Univerzitě Karlově: prod. J. Trlifaj očekává výsledky panelové 

části hodnocení dne 6. 10. 2016 na RUK. Jestliže dostane zajímavé údaje/tabulky, pošle 
je dalším členům KD. V případě fyzikálních oborů nebyl pilot zdárně doveden do konce, 
panelovou část se totiž nepodařilo zorganizovat.   
Stalo se po KD: Hodnocení v matematice je dokončeno, v informatice byl pro zdárné 
dokončení panelové části vyměněn vedoucí panelu. 
 

g) PhDr. M. Stiborová, CSc., která k 1. 10. 2016 skončila na fakultě pracovní poměr, 
napsala, na přání prod. J. Trlifaje, své poznatky ohledně úkolů OVZS. Jsou stručné, 
přesto by se s nimi rádi seznámili také další členové KD. Prod. J. Trlifaj jim je pošle.  
Stalo se po KD: Sken záznamu poznatků byl rozeslán členům KD dne 19. 10. 2016. 

 
h) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem: připomínky vedení fakulty k návrhu 

„Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a o postupu akreditace pro 
habilitační a jmenovací obory Univerzity Karlovy“ byly na RUK odeslány. Prod. J. Trlifaj je 
odhodlán využít nabídky ÚVT UK realizovat tajné elektronické hlasování v rámci systému 
Habilion. Pokud ale MFF UK neuspěje se svými připomínkami k návrhu Řádu, které by 
takové hlasování umožnily, podpora Habilionu ustane (jeho hlavní výhodu, elektronické 
zpřístupnění souboru habilitační práce, musí totiž podle návrhu Řádu zajistit škola 
každopádně, RUK uvažuje o využití repozitáře prací). Dále prod. J. Trlifaj zmínil 
připomínky, které k němu dospěly, totiž ke způsobu zveřejňování habilitačních a 
profesorských přednášek i k podmínkám, za kterých tyto přednášky probíhají 
(nedostatečně velký prostor pro hosty, rychle vydýchaný vzduch v místnosti, což zase 
může neblaze ovlivňovat průběh řízení atp.). Způsob, jak kritizované věci zlepšit, navrhne 
prod. J. Trlifaj.  

 
i) Univerzitní Fond mobility - prod. J. Trlifaj připomněl, že interní termín na odevzdání 

návrhů na OVZS vyprší 10. 10. 2016.  
 

j) Informace z RUK: Rada pro vnitřní hodnocení UK ještě ustavena není, její složení je 
schváleno ze dvou třetin (blok za rektora a blok za fakulty), zbývá poslední třetina (návrh 
za AS UK). Pror. R. Wildová usiluje o uspíšení všech příprav vnitřního hodnocení.  
 

Děkan 
k) Na výzvu ředitele Ústavu informatiky AV ČR, aby děkan MFF UK navrhl kandidáta do 

Rady ÚI, byl po určitých jednáních nominován prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. Podle 
neoficiálních informací byli na základě iniciativy IÚ získání jako kandidáti z MFF UK ještě 
stávající člen Rady prof. J. Antoch a tři pracovníci informatické sekce fakulty. Rada 
ústavu je volený orgán.  

 
l) Informační systém VaVaI nefunguje, náhradní systém jej ve skutečnosti nenahrazuje, 

taková je osobní zkušenost děkana, o kterou se podělil i s Jeho Magnificenci. Dosavadní 
pokrok je neznatelný.   
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m) Stalo se po KD: Významného ocenění se dostalo prof. RNDr. Jiřímu Bičákovi, DrSc. od 
Americké fyzikální společnosti, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-bicak/ 

 
Prod. V. Baumruk  
n) Informoval, že jakožto člen panelu hodnotícího excelentní vědecké výsledky dostal e-

mailové sdělení, že další kolo hodnocení je plánováno na prosinec 2016/leden 2017.   
 
o) Cestou OVZS poslal děkanovi k podpisu tzv. memorandum of understanding, týkající se 

spolupráce na experimentu Daya Bay. 
 

p) Spolupráce s Brown univerzity: text, kterým děkan MFF UK podpořil myšlenku uzavřít 
meziuniverzitní smlouvu a který byl prostřednictvím OVZS odeslán představitelům Brown 
univerzity, nechá poslat prod. J. Trlifaj proděkanům V. Baumrukovi, L. Skrbkovi a M. 
Rokytovi.    

 
Prod. M. Vlach 
q) Zájem o spolupráci s MFF UK (konkrétně s KFA) projevil institut Ruské akademie věd 

(IRE RAS), prod. M. Vlach věc předá prod. J. Trlifajovi.   
 

Prod. L. Skrbek 
r) Byla udělena Nobelova cena za fyziku. Více např. zde: 

http://www.fzu.cz/novinky/nobelova-cena-za-fyziku-2016 
 

http://technet.idnes.cz/nobelova-cena-fyzika-2016-07v-
/veda.aspx?c=A161004_113920_veda_mla 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman 
a) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akad. rok 2017/2018 poslal prod. 

P. Kolman předem, k diskusi. Prod. M. Rokyta návrh podmínek poslal k vyjádření vedoucí 
KJP (kvůli formě jazykové zkoušky). Návrh předloží akademickému senátu fakulty 
proděkan pro koncepci studia na listopadové zasedání AS.  

 
b) Doktorská karolinka: členové KD obdrželi verzi zaslanou prod. P. Kolmanem, sekční 

proděkani napíšou prod. P. Kolmanovi počet výtisků, který by si přáli dostat pro své 
sekce. Karolinka bude také na fakultním webu.   

 
c) Studium v anglickém jazyce: do bakalářského studia se zapsalo 12 studentů plus 

3 „freemovers“, v magisterském studiu je 7 studentů. Značí to růst počtu posluchačů 
studujících v AJ. 

 
d) Mimořádné studium řádných studentů: podnět člena AS MFF doc. A. Komárka, primárně 

adresovaný oběma komorám fakultního senátu, dostali také členové KD. Bude zcela jistě 
předmětem debat, v nichž budou mít slovo také studenti. Děkan si je vědom, že stávající 
situace je kompromisem i pro vedení fakulty, neboť v kolegiu děkana není na tuto otázku 
jednotný názor. V tomto duchu bude též informovat senátory na zasedání AS MFF UK. 
 

Děkan 
e) Dopis JM adresovaný děkanovi a žádající o spolupráci při uskutečňování mezinárodního 

hodnocení UK; hodnocení má uskutečnit tým Evropské asociace univerzit (EUA). Děkan 
na RUK nahlásil, že za MFF UK se na hodnocení budou podílet doc. RNDr. Vladislav 
Kuboň, Ph.D., a doktorand Mgr. Peter Korcsok. Doc. V. Kuboň referoval 
o videokonferenci na dané téma, které se zúčastnil dne 4. 10. 2016, v Zelené 
posluchárně. Spojka z Bruselu zopakovala harmonogram a plánovaný průběh hodnocení. 
Podklady, které má UK připravit, nemají svým rozsahem překročit 20 stran.  Za UK se 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-bicak/
http://www.fzu.cz/novinky/nobelova-cena-za-fyziku-2016
http://technet.idnes.cz/nobelova-cena-fyzika-2016-07v-/veda.aspx?c=A161004_113920_veda_mla
http://technet.idnes.cz/nobelova-cena-fyzika-2016-07v-/veda.aspx?c=A161004_113920_veda_mla
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zúčastnily prorektorky prof. R. Wildová a prof. M. Králíčková, dále dr. V. Šťastná. Chystá 
se složení řídicího výboru.  

 
f) Děkanský sportovní den se koná 8. 11. 2016, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/ded/index.htm 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Národní památkový ústav hl. m. Prahy požádal vedení MFF UK, aby jeho pracovníkům 

bylo v rámci projektu „Dokumentace pražské architektury 60. – 80. let 20. století“ 
umožněno navštívit areál Troja a pořídit fotodokumentaci vybraných exteriérů a interiérů 
jednotlivých budov. Požadavku bylo vyhověno. 

 
b) Projekty OP VaVpI: v rámci udržitelnosti projektů je třeba po dobu pěti let každoročně 

zpracovat předepsanou dokumentaci (monitorovací zprávu, hlášení EDS a finanční 
mezeru).  Protože po celou dobu realizace projektů využívala MFF UK služby externích 
administrátorů projektů, na základě získaných dobrých zkušeností s nimi rozhodlo vedení 
fakulty využívat tyto externí služby i nadále. Práce budou probíhat v závislosti na 
pravidlech pro jednotlivé projekty od listopadu 2016 do března 2017 v cenovém rozsahu 
do 100.000,- Kč. 

 
c) Natáčení přednášek: protože není čas znovu se k věci vracet, semestr už běží, souhlasilo 

KD s návrhem SKAS nechat natočit přednášku dr. V. Jelínka Kombinatorika a grafy 2. 
Vyplývá z toho, že v příštím semestru bude užitečné zaznamenat přednášku 
Kombinatorika a grafy 1.  

 
d) Tajemník informoval o blížícím se skončení účinnosti smlouvy na administraci veřejných 

zakázek mezi MFF UK a advokátní kanceláří Schmitz & partner. Kolegium pověřilo 
tajemníka zahájením přípravy veřejné zakázky na administraci veřejných zakázek na 
další období. 

 
e) Prod. O. Čepek 

i) Výběrové řízení, zakázky malého rozsahu: pracoviště informatické sekce moc 
postrádají praktický manuál, jak přesně postupovat, třeba formou vzorového 
příkladu. Z: tajemník fakulty.  
Tajemník při této příležitosti informoval, že od 1. 10. 2016 je na děkanátu na plný 
úvazek zaměstnaná Mgr. Ivana Dvořáková, má na starosti agendu VŘ. Zákon 
o veřejných zakázkách doznal změny, což se jistě odrazí v opatření rektora UK.  
Zatím nebylo vydáno.  

ii) Z podnětu prod. O. Čepka se kolegium zabývalo činností interního auditu fakulty, 
konkrétně v případech služebních cest, a přijalo závěr, že auditorka nebude své 
požadavky a stanoviska projednávat přímo se zaměstnanci fakulty, ale bude svá 
upozornění na možná rizika, své náměty a doporučení předkládat vedení fakulty. 

 
f) Změněné složení náhradové komise MFF UK: s účinností od 1. 11. 2016 bude sestava 

komise následující:   
RNDr. Jan Brož (fyzikální sekce) 
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (matematická sekce) 
Ing. Dana Lanková (děkanát) 
JUDr. Dana Macharová (děkanát) 
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (informatická sekce). 

 
g) Prod. M. Vlach se zajímal o stav nového webmaileru VERSO, zmínil své poznatky 

z testování systému a také to, že odpovědi na jeho připomínky jej příliš neuspokojily. 
Děkan podotkl, že měl dostat připomínky prostřednictvím sekčních proděkanů od 
testujících pracovníků a že ty, které takto obdržel, předal odd. PSíK; vedle toho ale 
někteří pracovníci jednali přímo s dr. P. Zakouřilem. S firmou DERS byla uzavřena 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/ded/index.htm
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smlouva, blíží se převzetí zakázky. Při převzetí budou zástupci fakulty specifikovat, co 
jsou nedodělky a co požadavky navíc (upgrady). Odstranění nedodělků je podmínkou pro 
zaplacení plné ceny. Vedle toho firma vykalkuluje cenu, za kterou nabídne implementaci 
nově formulovaných požadavků.   
Stalo se po KD: Dne 10. 10. 2016 se uskutečnilo jednání děkana, Mgr. P. Vláška, dr. P. 
Zakouřila, prof. J. Sgalla a doc. J. Dolejšího. Závěry schůzky sepsal dr. P. Zakouřil, staly 
se podkladem pro další jednání, a to s Mgr. Machem z firmy DERS. Toto jednání 
zorganizoval na děkanův pokyn tajemník fakulty. 
 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Stručný seznam letošních akcí Správy budov 

i) Byl dokončen a proplacen prováděcí projekt na pavilon M+I  (firma Technico 
Opava) a zahájeno první kolo užšího dvoukolového výběrového řízení na 
zhotovitele. Posouzení kvalifikace přihlášených firem proběhne po 10. 10. 2016, již 
je přihlášeno šest poměrně velkých stavebních firem. 

 
ii) Projektová dokumentace na opláštění a střechu objektů OP a TL v Troji je před 

dokončením, termín odevzdání v listopadu 2016 je reálný. 
 

iii) Malá Strana: dne 4. 10. 2016 úspěšně proběhla kolaudace pochozí terasy. 
Provedeny úpravy patnácti kanceláří ve 4. poschodí (opravy podlah a malování), 
ve dvoře osazen stojan na bicykly, se stříškou a zadní stěnou;  provedena výměna 
ústředny EPS - požární signalizace. 

 
iv) Karlov 

 Ke Karlovu 5: provedena izolace anglických dvorků v předzahrádkách, 
oprava izolace omítky a vybudování sádrokartonové předstěny v F155 
(prostor FÚUK), stavební úpravy v laboratoři F142,141 (pracoviště KFM), 
instalována nová mechanická tabule v posluchárně F1. Novou akcí bylo 
zlepšení čistoty chladicí vody systému Octopus, kdy pomocí instalace 
dodatečných filtrů se hlášené problémy systému zdají být vyřešeny. 

 Ke Karlovu 3: provedena náročná rekonstrukce vstupních dveří a zádveří 
včetně opravy terazza u vchodu, oprava spodní hydroizolace na spodní 
fasádě, oprava 4 oken na západní fasádě (dvou v knihovně, dvou na KG) 
a výměna zárubně a bezpečnostních dveří v počítačové laboratoři. 

 
v) Karlín: Všechny stavební akce ukončeny (komíny, kanalizace, WC, klimatizace, 

úprava posluchárny K1, šatna, sprchový kout, úprava kanceláří v podkroví, 
instalace zařízení na čipy, úprava chodby - zakrytí stropu chodby 3. poschodí 
sádrokartonem). 

 
vi) Troja: oba výtahy v KO jsou funkční, dílo je převzato s tím, že drobné dodělávky, 

jako např. oprava hlášení polohy výtahu, budou hotové do 7. 10. 2016. Servisní 
smlouvy jsou uzavřeny. Jsou ukončeny všechny další plánované stavební akce: 
rekonstrukce venkovního osvětlení areálu, rekonstrukce nerezového rozvodu 
studené pitné vody v areálu, výměna dlažby v přízemí objektu VD, instalace 
předstěn v přízemí a prvním poschodí VD, úpravy prostor L066 objektu TL, 
modernizace bufetu (nové židle, stoly), modernizace vestibulu objektu OP (nové 
sezení), židle a stoly v prvním nadzemním podlaží, oprava topení v knihovně, 
výměna PVC v pracovnách KO 8. a 9, podlaží pracoviště ÚČJF a úpravy laboratoří 
KFPP v KO. 

 
b) Bufet na Karlově: kolegium prodiskutovalo fakta, která předestřeli prod. L. Skrbek a 

tajemník a z nichž vyplynulo, že další pokusy o provozování bufetu na Karlově nebudou 
podstupovány (v okolí je dost možností ke stravování, velmi dobře např. funguje menza 
Budeč; dosavadní kalkulace ukazují, že fakulta by musela obědy v bufetu finančně 
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dotovat, náklady na adaptaci prostor po předchozím provozu by rovněž nebyly nízké).    
Kolegium tedy souhlasilo s tím, že bufet provozován nebude. Vedení se vynasnaží zajistit 
automat na bagety a podobné rychlé občerstvení.   

 
c) Prod. L. Skrbek vyslovil obavy, že pravděpodobně nastanou problémy s parkováním aut 

v areálu Troja, a to kvůli nastavení modrých zón v blízkém okolí. Vedoucí SB bude hledat 
vhodné řešení, jak uchránit fakultní pozemek před „černým“ parkováním. 

 
Doc. C. Matyska 
d) Informace o ukončených výzvách 

i) Výzva č. 02_16_019 Excelentní výzkum, k 30. 6. 2016: alokováno 6 mld. Kč, 130 
žádostí o celkovém objemu zhruba 42 mld. Kč.  

ii) Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy: alokováno 3,5 mld. Kč, 42 
žádostí o celkovém objemu 4,6 mld. Kč. 

iii) Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy: alokováno 10 mld. Kč, 
požadavky - 115 projektů o celkovém objemu 13,7 mld. Kč. MFF UK se ucházela 
projektem na rozvoj poslucháren. 

iv) Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů: 
alokováno 550 mil. Kč, 117 žádostí o celkovém objemu 1,3 mld. Kč. MFF UK 
aplikovala ve spolupráci s univerzitou v Ostravě. 

v) Výzva č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury: alokovány 4 mld. Kč, celkem 54 
požadavků za 4,16 mld. Kč.  Požadavky MFF UK (řešitelé V. Matolín, J. Hajič, M. 
Finger) shledány formálně bez závad. Lze očekávat úspěch.  

 
e) Nové výzvy provází časový skluz, jejich vyhlášení se očekává koncem roku 2016 či spíše 

počátkem roku 2017 (harmonogram č. 3 na rok 2016 má oproti harmonogramu č. 1 
minimálně 6 měsíců zpoždění). KD vzalo na vědomí předběžné informace o jednotlivých 
prioritních osách, jejich zaměření a o možnostech, které by se jimi mohly otevřít pro 
přihlášky z MFF UK (předaplikační výzkum, mezinárodní mobilita, zavedení systému pro 
popularizaci vědeckého výzkumu, celoživotní vzdělávání, jazykové vzdělávání, strategie 
digitálního vzdělávání cílená na pedagogické pracovníky atd.). 

 
f) Informace o OP VVV jsou na webu MŠMT, viz: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv 
 

g) Stalo se po KD: doc. C. Matyska poslal kolegiu tabulku s přehledem předložených 
projektových žádostí do jednotlivých výzev OP VVV za Univerzitu Karlovu (k 31. 8. 2016). 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Prod. M. Vlach velmi doporučil, aby se KD důkladněji věnovalo koncepci rozvoje 
děkanátu (obsah agend a jejich rozdělení, personální obsazení, prostorové zabezpečení 
atd.). 

 
b) Děkan navrhl udělit PhDr. M. Stiborové, CSc., zlatou pamětní medaili MFF UK. Kolegium 

děkana návrh tichým souhlasem schválilo.  M. Stiborová přijala pozvání děkana na VR 
fakulty 7. 12. 2016 (pozvání na 5. 10. 2016 nemohla z časových důvodů vyhovět).  

 
c) Tajemník informoval, že Mgr. M. Menšíková, pověřená řízením OVZS, vyhotovila návrh 

na přijetí nové pracovní síly. Návrh je ovšem třeba doložit podrobným rozpisem činnosti 
jednotlivých pracovníků oddělení a životopisem pracovnice navrhované k přijetí; osobní 
pohovor s novou adeptkou provedou tajemník, prod. J. Trlifaj a pověřená vedoucí OVZS.  
Stalo se po KD: Kolegium per rollam schválilo společný návrh tajemníka a prod. J. 
Trlifaje, aby od 17. 10. 2016 byla na OVZS přijata Marcela Juriga, M. A. 
 

d) KD vzalo na vědomí sdělení tajemníka, že na základě jednání jeho, vedoucí STUD a 
prod. P. Kolmana a po setkání s adeptkou došlo k dohodě spočívající v tom, že na místo 
po Bc. S. Veselém (referát pro bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce) 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv
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nastoupí na STUD k datu 17. 10. 2016 Mgr. Kristýna Kysilková, Ph.D. Prod. M. Vlach by 
uvítal určité propojení činností tohoto referátu a OMK, protože mají styčné body. Z: po 
svém nástupu na děkanát bude K. Kysilková představena také prod. M. Vlachovi.  

 
e) KD vzalo na vědomí, že Mgr. J. Kuča vypracoval koncepci rozvoje fakultní Knihovny 

fakulty; její realizaci v oblasti mzdové a personální ponechalo kolegium v kompetenci 
tajemníka fakulty. Co se týká odborného rozvoje pracoviště, ten spadá do agendy 
proděkana pro vědu prof. J. Trlifaje.  

 
f) Vedení schválilo text inzerátů, kterými děkan fakulty vypíše výběrové řízení na obsazení 

funkce vedoucího KFM a na obsazení míst akademických pracovníků v sekcích 
matematické a fyzikální.  
Stalo se po KD: Inzeráty budou otištěny v deníku Lidové noviny, v příloze Akademie, dne 
18. října 2016, lhůta pro podání přihlášek vyprší dne 18. listopadu 2016. Obsah inzerátů 
je také na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161018-prac.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161018-ved.htm 

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Jednatel AS UK oslovil dr. C. Broma kvůli odborné spolupráci zaměřené na ochranu 

elektronických nosičů před kopírováním; patrně se rýsuje počátek smluvní spolupráce. 
 
b) Fakultní školy: byli osloveni představitelé dalších škol. Ředitelé Fakultních škol jsou 

pozváni na DOD, při této příležitosti se s nimi setká děkan fakulty.  
 
c) Strategické partnerství: pokročila jednání s BIS a T-Mobile CZ, v ideové přípravě je ČEZ 

(spolupráce s KFA). 
Stalo se po KD: O již uzavřených smlouvách s firmou Profinit, Allianz a ATEsystem 
Jablonec informuje článek na fakultní stránce:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-partneri/ 
 

d) Noc vědců: uskutečnila se 30. 9. v trojské budově, akci organizačně zajistila dr. T. 
Bártlová. 

 
e) Veletrh Absolvent, fakultu reprezentovalo KPC MFF UK, resp. RNDr. Karolina Šolcová 

Houžvičková, viz: 
http://www.matfyz.cz/clanky/722-matfyz-na-veletrhu-absolvent 

 
f) Zažít město jinak 2016 na Malostranském náměstí dne 17. 9., akci za fakultu 

organizačně zajistili dr. T. Bártlová a dr. M. Děcký. Po akci dostal prod. M. Vlach od 
zástupců MČ Praha 1 námět, zda by prostor nechtěla využít fakulta ke konání svých 
propagačních akcí (revitalizace prostoru je plánovaná na rok 2018); promyslí to. 

 
g) Foucaultovo kyvadlo bylo zprovozněno na Karlově (zadní schodiště), více: 

http://www.matfyz.cz/clanky/710-historicke-foucaultovo-kyvadlo-zdobi-budovu-matfyzu  
 
h) Česká lingvistická olympiáda, mezinárodní lingvistická olympiáda: žádost o financování 

byla podána na MŠMT. Prod. M. Vlach poslal ředitelce ÚFAL po připomínkování návrh 
smlouvy mezi MFF UK a FF UK. V jednání je společné uspořádání mezinárodního kola 
soutěže v roce 2018. Prod. M. Vlach však podotkl, že zatím není jasné místo a 
financování.    

 
i) Prod. M. Vlach poděkoval tajemníkovi za to, že zajistil opravu elektronických formulářů na 

DPP. 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161018-prac.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161018-ved.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-partneri/
http://www.matfyz.cz/clanky/722-matfyz-na-veletrhu-absolvent
http://www.matfyz.cz/clanky/710-historicke-foucaultovo-kyvadlo-zdobi-budovu-matfyzu
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j) Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků 
základních a středních škol pro rok 2017 sestavuje OVVP (Mgr. K. Kolář). 
 

k) Výběrové řízení 
i) Informační tabule: k novému posouzení nabídek se komise sejde dne 7. 10. 2016.  
ii) Fakultní web: bylo vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení na vývoj a 

implementaci systému webu.  
Stalo se po KD: Výběrové řízení vyhrála firma Simopt, proběhlo první jednání 
s jejími reprezentanty; za MFF UK se zúčastnili prod. M. Vlach, vedoucí OMK Mgr. 
L. Veverka, dr. M. Děcký a Bc. J. Suchomel. Byl domluven podrobnější 
harmonogram prací, komunikační procedury, další schůzky. Z jednání vyplynula 
nutnost setkat se v krátké době nad podrobnostmi ohledně SIS a databází 
Amoeba, v obou případech pravděpodobně na OMK. Prod. M. Vlach požádal 
tajemníka, aby na obě schůzky pozval pracovníky odd. PSíK.  

 
l) Univerzita Karlova podpoří výstavbu Svatovítských varhan sbírkou, z níž bude uhrazena 

jedna z větších varhanních píšťal, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7633.html 

 
m) Vypracování odborných analýz pro ministerstvo financí: prod. M. Vlach poslal 

ministerstvu návrh memoranda o spolupráci. Analýzy by byli ochotni vypracovat odborníci 
z KPMS. 

 
n) Rotunda sv. Václava 

i) Slavnostní otevření rotundy sv. Václava dne 28. 9. 2016 proběhlo hladce a mělo 
velký úspěch. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-rotunda/ 
Prod. M. Vlach poděkoval všem, kteří se na úspěchu podíleli. Děkan poděkoval 
prod. M. Vlachovi a jeho spolupracovníkům za práci, kterou na projektu 
rekonstrukce rotundy odvedli, protože byla skutečně mimořádná. Prod. M. Vlach 
řeší následné záležitosti, například s pracovníky památkového ústavu (příprava 
smlouvy o udržování památky, režim návštěv rotundy atd.).  

ii) Další příležitost vidět rotundu se pro zvané hosty naskytne dne 12. 10. 2016, kdy 
se koná konference k rekonstrukci památky. Účast přislíbili JM rektor UK a JE 
velvyslankyně Norska v ČR. Stalo se, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-rotundaotevreni/ 
Prod. M. Vlach pozve při této příležitosti také autora vítězného návrhu na 
uspořádání dlažby v rotundě doc. O. Semeráka. 
Stalo se po KD: doc. O. Semerák se z účasti 12. 10. 2016 kvůli zahraniční cestě 
omluvil, a proto převezme Kleinovu láhev v náhradním termínu, na zasedání KD 
dne 2. 11. 2016 v 9:15 hodin. 

iii) Prod. M. Vlach vystoupil na konferenci o Fondech EHP, která se konala na MFF 
UK dne 4. 10. 2016, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-fondy/ 

 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Novelizace a návrh nových předpisů Univerzity Karlovy: po projednání na mimořádné 
schůzi KD dne 27. 9. 2016, děkan poslal v předepsaném termínu připomínky vedení 
fakulty kancléři UK. Z předložených návrhů se kolegiu jevil jako nejméně zdařilý návrh 
studijního a zkušebního řádu; pror. M. Králíčková uvítá konzultaci se studijními 
proděkany fakulty, a proto děkan požádal doc. P. Kolmana, aby 6. 10. 2016 na RUK 
představil pí prorektorce svého nástupce ve funkci proděkana pro koncepci studia a 
současně využil příležitosti k diskusi o navrhovaném SZŘ.  
Prod. P. Kolman po konzultaci s advokátem Mgr. P. Chráskou doporučil předložit vedení 
univerzity právní pohled bránící univerzitu při tvorbě vnitřních předpisů před plošným 
aplikováním správního řádu na veškeré dění na univerzitě.  
Stalo se po KD: Pan děkan předložil podnět kancléři UK.  

 

http://www.cuni.cz/UK-7633.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-rotunda/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-rotundaotevreni/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-fondy/
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b) Pozvánky 
i) Seminář Tradice pěstování a pití burgundského v Českých zemích od středověku 

dodnes a následná prezentace vín v úterý 18. 10. 2016 od 13:00 hodin: děkan se 
nemůže zúčastnit, protože přislíbil aktivní účast na zahájení konference 
Humanities and Industries – symbiosis and future? a akce časově kolidují. Na 
semináři děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.  

 
ii) Konference KRECon 2016, pořádaná v Národní technické knihovně ve dnech 6. a 

7. 10. 2016: děkan ani jím oslovení možní účastníci (prod. J.Trlifaj, prod. M. Vlach, 
dr. K. Houžvičková Šolcová) pozvánku z časových důvodů nevyužijí. 

 
 
 
Zasedání skončilo v 13:03 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

 
 


