
Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 19. října 2016  
(akademický rok 2016/2017) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek, M. Vlach; na část jednání mezi 10:30 a 12:00 hod. přítomni 
j.h. Mgr. P. Korcsok a Bc. J. Svoboda, předseda SKAS  
P. Kolman 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
 
 

1) Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy – obsahem druhého balíčku návrhů zaslaného kancléřem 
UK k připomínkám jsou tyto předpisy: 
- Akreditační řád UK (kriticky přečte prod. V. Kuboň). 
- Řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy (kriticky přečte prod. M. Rokyta). 
- Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy (kriticky 

přečte děkan). 
- Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy (kriticky 

přečte prod. F. Chmelík).  
Termín pro odeslání připomínek, ideálně ve změnovém režimu dokumentu, je pondělí 31. října 
2016. Děkan požádal kolegium, aby všichni četli všechno a své připomínky pak do 25. 10. 
2016 sdělili zpravodajům; zpravodajové pošlou děkanovi výsledek do 26. 10. 2016, aby měl 
čas na zpracování pro RUK.   
Stalo se po KD: JM sdělila dopisem z 20. 10. 2016, že návrhy vnitřních předpisů, po 
neformálním kole připomínek ze strany fakult, byly odeslány Akademickému senátu UK. 
Plénum AS UK bude tyto předpisy projednávat na svém zasedání 25. 11. 2016. V souladu 
s obvyklou praxí obdrží děkani/děkanky fakult návrhy předpisů od kanceláře AS UK a budou 
se k nim moci vznést připomínky. Připomínky a podněty, které od kanceláře AS UK obdrží JM 
do 9. 11. 2016, budou projednány též na zasedání RKR dne 14. 11. 2016.  
AS UK stanovil pro zaslání připomínek k návrhům předpisů, které JM předložila ke schválení 
senátu 20. 10. 2016, na pravé poledne 11. 11. 2016.  

 
2) Podklady pro jednání RKR, které se konalo 17. října 2016, poskytl děkan celému KD. Krátké 

zpravodajství z jednání poslal děkan opět celému KD, později též oficiální zápis z jednání.  
Na zasedání RKR navázal 18. 10. 2016 kancléř UK a zaslal následující dokumenty. 
i) Model výsledku aplikace letošních principů pro rozdělování příspěvků a dotací na 

Univerzitě Karlově na loňských číslech; protože do modelu není zakomponována 
stavba trojského pavilonu, ačkoliv bylo vedením UK slíbeno, že na velké stavební 
akce fakult bude pohlíženo jako na infrastrukturu, požádal děkan neformálně pana 
kancléře o přepočítání modelu, alespoň pro potřeby MFF UK.  
Stalo se po KD: Žádosti bylo vyhověno, děkan přeposlal „model dopadu začlenění 
Pavilonu Troja na novou distribuci v rámci majetkové části rozpisu“ členům KD.  

ii) Tabulku meziročního porovnání dopadu zakomponování prostředků na údržbu 
venkovních sportovišť. 

iii) Náhled umístění pro inzerci vědeckých pozic (nejen) na UK. Podle prod. M. Vlacha je 
tím z velké části dublován portál researchjob.cz, připravovaný Mgr. M. Vítou. Kancléř 
UK o Vítově aktivitě ví a před časem ji podpořil. Stojí za úvahu zvolit na UK pro 
inzerování (vědeckých) pozic společný čili efektivní postup. 

Vše opět přeposláno celému KD.  
 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

Prod. J. Trlifaj  
a) Nominace dr. A. Valkárové, DrSc., do předsednictva GAČR byla odeslána z UK. Rada 

vlády zasedá 27. 10. 2016. 
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Stalo se po KD: Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) doporučila dne 27. 10. 
2016 Alici Valkárovou za novou předsedkyni Grantové agentury ČR. Kandidátku jmenuje 
vláda ČR. Více na webu, např. zde: 
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=790565 

 
b) Výzva k navrhování odborníků do panelů GAČR: OVZS poslalo sekčním proděkanům 

tabulky s přehledem stávajících zástupců MFF UK v panelech včetně doby jejich 
funkčního období. Interní termín: do 15. 11. 2016 na OVZS. K dotazu prod. O. Čepka 
ohledně referencí na navrhované bylo řečeno, že by měly postačit reference tuzemské.  

 
c) Programy Progres: přihlášky byly postoupeny na RUK k dalšímu projednání. Všechny tři 

přihlášky podávané prostřednictvím MFF UK (tj. pro programy Informatika, Fyzika a 
Matematika) požadují bonifikaci za mezinárodní spolupráci.  

 
d) Soutěž projektů Primus: za přírodní vědy bylo podáno celkem 47 návrhů, příslušná 

komise již jednou zasedala, dne 25. 10. 2016 má stanovit své priority a poté poslat 
děkanovi návrhy k definitivnímu stanovení, které projekty a jak budou financovány. 
Složení komisí pro posouzení projektů Primus nebylo zveřejněno, ač bylo projednáváno a 
schváleno na veřejném zasedání VR UK dne 22. 9. 2016 (Usnesení VI/4). Prod. V. 
Baumruk dal podnět, aby RUK složení komise zveřejnil. Pana prorektora Konvalinku o to 
požádá prod. J. Trlifaj.  

 
e) Bylo vyhlášeno 14. kolo soutěže projektů GAUK, jsou akceptovány výhradně elektronické 

přihlášky, instrukce lze nalézt na webu fakulty. Interní termíny: do 15. 11. 2016 poslat 
nové projekty, do 16. 1. 2017 projekty pokračující. Univerzitní SIAM Chapter pořádá pro 
potenciální uchazeče o grant GAUK tři besedy s úspěšnými žadateli. Prod. J. Trlifaj 
plánuje jednu besedu navštívit.  
Stalo se po KD: Prod. Trlifaj se zúčastnil besedy dne 20. 10. 2016. 

 
f) Prod. J. Trlifaj seznámil s přehledem aktuálních termínů vědeckých programů a grantů, 

viz webová stránka OVZS:  
http://www.mff.cuni.cz/veda/ ) 

 
g) Veřejná soutěž v programu TRIO (vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu): 

https://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/2016q4/000315.html 
 
h) Doktorandská stipendia University of Wien 2017: 

https://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/2016q4/000316.html 
 

i) Nabídka stipendijních pobytů pro doktorandy 
i) Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem 

v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2017 - interní termín OVZS: 13. 11. 
2016. 

ii) Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na Univerzitě Hamburk v rámci 
meziuniverzitní spolupráce 2017 - interní termín OVZS: 8. 12. 2016. 

 
j) Granty pro sport a tělovýchovu: množství projektů, které má možnost UK podávat, je 

nově omezeno, a to na právě jeden projekt. Prod. J. Trlifajovi není známo, zda z MFF UK 
někdo v této soutěži aplikoval.  

 
k) Fond mobility UK: prod. J. Trlifaj informoval o přihláškách odeslaných po kontrole ze 

strany OVZS na RUK. Na přání kolegia poslal ještě během jednání členům KD 
podrobnou tabulku obsahující mj. údaje o požadovaných finančních prostředcích a 
kofinancovaní.   

 
l) Univerzitní postdocs: nepodařilo se dodržet stanovený časový harmonogram soutěže - 

zasedání univerzitní komise plánované na 14. 10. 2016 bylo kvůli služební cestě pror. J. 
Škrhy odloženo. Prod. J. Trlifaj bude na poradě u pror. J. Škrhy 15. 11. 2016 tlumočit 
názor KD, že harmonogram - i kdyby byl dodržen - nedává potenciálním adeptům 
dostatečně včas vědět, zda jsou přijatí. Kvalitní zájemci si podávají přihlášky na více 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=790565
http://www.mff.cuni.cz/veda/
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/2016q4/000315.html
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/2016q4/000316.html
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místech, pozdní vyjádření UK je může odradit, a raději nastoupí na místo jinam.  Řízení 
by mělo být vypisováno dříve, aby bylo ještě možné operativně reagovat na případná 
uvolněná místa, zařídit víza apod., k předpokládanému termínu nástupu, který je již 
1. ledna 2017.    

 
m) Závěrečná zpráva ze zahraniční cesty: prod. J. Trlifaj informoval o takto nazvaném 

dvoustránkovém formuláři, který je nově navrhován RUK k vyplnění všem zaměstnancům 
UK, jež cestovali do zahraničí v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce. Své vyjádření 
k formuláři sdělil vedoucí Odboru zahraničních vztahů RUK. V. Hunt Šafránková, MBA, 
přijala toto vyjádření vstřícně, včetně informace o modulu „Evidence služebních cest“ 
v SIS, který neznala (modul na UK používá pouze MFF). Požadavek RUK lze věcně 
nejlépe naplnit strukturováním příslušné rubriky v CP podle typu cesty. Děkan očekává, 
že tato rubrika bude v systému nastavena jako povinná, i v případě tuzemských cest. 
Prod. J. Trlifaj projedná s dr. P. Zakouřilem příslušnou inovaci modulu SIS.  
Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj věc s dr. P. Zakouřilem podrobně projednal dne 19. 10. 
2016. Výsledkem jednání je požadavek na firmu Erudio číslo SUP #25382.  

 
n) Mgr. M. Menšíková upozorňuje na problém ve vztahu k Registru smluv, totiž otázku, kdo 

má povinnost do Registru vkládat smlouvy o řešení projektů financovaných GAČR.  
GAČR? Podle jejího mínění by to měla být záležitost RUK. Momentálně to nedělá nikdo. 
Prod. J. Trlifaj bude na toto téma iniciovat jednání s pror. J. Konvalinkou. Prod. M. Vlach 
při této příležitosti zmínil informaci od zástupců z ČSOB, že UK prý zastává právní 
výklad, že zveřejňování v Registru se týká jen smluv, v nichž UK figuruje jako ten, kdo 
finance vydává. To podle něj vrhá nové světlo na interpretaci povinnosti zveřejňovat např. 
darovací smlouvy nebo smlouvy o smluvním výzkumu. Děkan konstatoval, že JM zmínila 
jednání o možných výjimkách ze zákona a že žádná výjimka, pokud děkan ví, získána 
nebyla. Tajemník operativně telefonicky požádal Ing. D. Lankovou, která ho v době 
zasedání KD zastupovala na poradě u kvestorky UK, aby tam vznesla příslušný dotaz. 
Stalo se po KD: Tajemník informoval kolegium, jak se podle zjištění věci mají. Názor, že 
se smlouvy o smluvním výzkumu nemusejí zveřejňovat, pochází z Institutu ekonomických 
studií FSV UK, nikoli z rektorátu. Ing. D. Lanková na poradě tajemníků dotaz položila, a 
jak pí kvestorka, tak vedoucí právního odboru RUK se jednoznačně vyjádřili, že smlouvy 
je nutno zveřejňovat. Stejného názoru je i JUDr. M. Semíková. 
 

o) KD vzalo na vědomí sdělení prod. J. Trlifaje, že OVZS registruje poměrně velké množství 
žádostí o habilitace a profesury, např. na listopadové zasedání VR MFF UK jsou 
zařazeny tři habilitační přednášky. OVZS bude s předstihem zveřejňovat na svém webu 
název, datum a čas přednášek. Diskusi o tom, jak nabídnout hostům pohodlnější prostor 
pro návštěvu přednášek než jaký skýtá zasedací místnost v budově Ke Karlovu 3, ukončil 
děkan konstatováním, že v tomto akademickém roce už není možné blokovat velkou 
posluchárnu. Na rozhodnutí do budoucnosti bude mít podstatný vliv skutečný zájem o 
habilitační a profesorské přednášky ze strany fakultní veřejnosti. Například přednášky OA 
a AVP se zájmu členů VR MFF UK, která si jejich pořádání speciálně přála, netěší. Jsou 
průběžně ohlašovány na fakultním webu:  
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/vr/prednasky/ 

 
p) Prod. J. Trlifaj se na RUK zúčastnil jednání o Pilotu hodnocení vědy na UK. Hodnocení 

matematických oborů je hotové, informatické se tomuto stavu blíží (chybí dokončit 
panelovou část), fyzika bude mít jen scientometrické hodnocení. Získané výstupy budou 
veřejně přístupné, až vznikne závěrečná zpráva o Pilotu, koncem roku 2016.  

 
q) Jednání Pracovní skupiny pro oblast akademických kvalifikací dne 26. 9. 2016: informace 

zaslal prod. J. Trlifaj včetně zápisu ze zasedání skupiny. Šlo hlavně o „Řád habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem a o postupu akreditace pro habilitační a 
jmenovací obory Univerzity Karlovy“. Návrh MFF UK umožnit habilitačním a hodnoticím 
komisím tajné elektronické hlasování (v zápise je uvedeno jako hlasování per rollam) se 
podle zápisu nezdá být pro vedení UK přijatelný.  
 

r) Od 17. 10. 2016 nastoupila na OVZS Marcela Juriga, M.A. V její agendě je  mezinárodní 
spolupráce, evropské granty, ERC, spolupráce s Komisí J. W. Fulbrighta v Praze, sama 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/vr/prednasky/
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nabídla  starat se o strategická partnerství v rámci Erasmus. Tím bude mj. splněno 
děkanovo přání, aby OVZS ukládalo a archivovalo dokumentaci vztahující se ke 
spolupráci MFF UK s Komisí J. W. Fulbrighta, především tu, která je podkladem pro 
platby za Fulbright Distinguished Chair.  

 
s) Prod. J. Trlifaj poskytl členům KD oskenovaný dokument od dr. M. Stiborové, CSc., 

obsahující zejména její náměty na reorganizaci agendy OVZS, ale i náměty na zlepšení 
fungování fakulty jako celku. 

 
t) Dopis předsedy Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna, obsahující výzvy a 

formuláře k podávání žádostí o projekty řešené v rámci spolupráce ČR s SÚJV Dubna, 
byl přeposlán prod. J. Trlifajovi a Mgr. M. Menšíkové.  

 
u) Zájem Ton Duc Thang Univerzity v Saigonu o navázání spolupráce s MFF UK: prod. J. 

Trlifaj poskytl zahraniční straně obecný text memoranda, v odpovědi je obdržel zpět 
výrazně přepracované. Pasáž vztahující se k informatice probere prod. J. Trlifaj s prod. 
O. Čepkem; zdá se, že představu TDTU by bylo možné nejlépe sladit s fakultní praxí 
formou kombinovaného doktorského studia v češtině. V krátké diskusi na KD bylo 
řečeno, že náklady na spolupráci (např. cestovné) neplánuje nést ani centrum, ani 
informatická sekce. Vyřízení záležitosti se dále bude věnovat prod. J. Trlifaj. 
Stalo se po KD: Po nutných úpravách byl použit původní obecný text memoranda, jeho 
podepsání je plánováno na 7. 11. 2016 na děkanátu MFF UK.   

 
v) Děkan upozornil, že byl vydán nový výnos rektora UK, a to Opatření rektora č. 28/2016, 

účinné od 15. 10. 2016, Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou 
identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7649.html 

         Prod. J. Trlifaj navrhne fakultní směrnici, T: 31. 12. 2016. 
Stalo se po KD: Pror. J. Royt požádal děkana, aby do konce října 2016 zaslal za MFF UK 
kontakt na koordinátora/koordinátorku zavádění personálních identifikátorů. Tou byla 
ustanovena pracovnice knihovny MFF UK  Bc. Žaneta Floriánová. Prod. J. Trlifaj s J. 
Kučou projednali postup, jak na fakultě uvést rektorovo opatření v život, a připravili návrh 
příslušné interní směrnice. Ta bude předmětem jednání na schůzi KD dne 2. 11. 2016. 
 

w) Na zasedání VR UK dne 24. 11. 2016 (profesura doc. Petra Tůmy) děkana zastoupí 
prod. J. Trlifaj. 
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Bolzanova cena: prod. F. Chmelík předložil na RUK, v předepsaném termínu, přihlášky 

absolventů a studentů MFF UK do soutěž o Bolzanovu cenu, udělovanou Univerzitou 
Karlovou. Přihlášek je celkem pět, ze strany fakulty nebylo určeno pořadí. 

 
b) Bakalářské promoce: 11. 11. 2016 (4 skupiny) – na první dvě skupiny děkana zastoupí 

prod. V. Baumruk, na 3. a 4. skupinu půjde děkan; 14. 11. 2016 (3 skupiny) – děkana 
zastoupí prod. M. Rokyta. Účast pracovníků v talárech zajistí sekční proděkani.  

 
c) Řádní studenti mimořádně – podnět k diskusi, který poslal člen AS fakulty doc. A. 

Komárek. Prod. F. Chmelík e-mailem připomněl kolegiu některé skutečnosti vztahující se 
k uznávání výsledků dosažených v mimořádném studiu. Mezitím dostal zápis ze 
zasedání AS fakulty konaného dne 5. 10. 2016; osobně na tomto zasedání přítomen 
nebyl. Věc si vyžádá širší debatu. Studijní proděkan se při uznávání výsledků zkoušek 
z mimořádného studia dosud řídí rozhodnutím vedení fakulty z dubna 2015. Děkan uvedl, 
že vedení fakulty si je vědomo dlouhodobého problému s cizími jazyky, nicméně domnívá 
se, že doc. A. Komárek otázku nastolil kvůli odborným předmětům. Zatím se vedení 
přidržuje kompromisu přijatelného pro všechny zúčastněné strany. Doc. V. Kuboň zmínil 
debatu na jednání AS MF FUK, týkající se prerekvizit. Domnívá se, že při přípravě příští 

http://www.cuni.cz/UK-7649.html
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karolinky by stálo za to prerekvizity revidovat. Prod. M. Rokyta se s tímto názorem 
ztotožnil. Správně nastavené prerekvizity by se však měly dodržovat, ne obcházet.   

 
 

d) Studentská anketa: KD vzalo na vědomí porovnání dat o odpovídavosti letošního a 
loňského letního semestru, jak je poslal jednak doc. M. Kulich cestou prod. M. Rokyty 
(data za sekci M), jednak doc. H. Valentová (souhrnná čísla). V papírové anketě byla 
odpovídavost vyšší: podle doc. H. Valentové přinesla vloni papírová forma celkem 43 % 
respondentů, kdežto letos v elektronické formě v SIS odpovědělo celkem 30 % 
respondentů. Z diskuse: podle některých členů KD sice odpovídavnost v elektronické 
anketě za LS klesla, ale do značné míry to vyvažuje úspora papíru a hlavně fakt, že 
provedení ankety nezávisí na tom, zda učitel přinese na přednášku anketní lístky. Ve 
srovnání s elektronickou anketou v roce 2012 byla tentokrát odpovídavost vyšší. Jiný 
názor se zastával papírové ankety jako ve výsledku účinnější. Určitou výpověď dá anketa 
za ZS 2016/2017 – při ní nevzniká tak dlouhá (prázdninová) prodleva mezi výukou a 
lhůtou pro vyplnění ankety. Prod. F. Chmelík očekává, že v nejbližší době se sejde 
fakultní komise pro studentskou anketu a její průběh i výsledek vyhodnotí. Dále čeká na 
pokyn děkana, zda je možné výsledky ankety zveřejnit (slovní připomínky a komentáře 
studentů). Přítomného předsedu SKAS J. Svobodu ujistil, že firma Erudio již provedla 
technickou úpravu SIS tak, že vyučující neuvidí průběžně výsledky ankety; projeví se to 
v příštím běhu ankety. Šlo o úpravu vyžádanou studenty.  
Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík dne 27. 10. 2016 sdělil, že anketa za letní semestr 
2015/2016 je zveřejněna v úplném rozsahu.  

 
e) Cena děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci: prod. F. Chmelík poslal kolegiu 

soubor 16 návrhů podaných v 7 kategoriích. Hodnoticí komise (studijní proděkan, sekční 
proděkani a garanti) se sejde dne 1. 11. 2016 ve 13 hodin na STUD. Výsledný návrh 
komise obdrží kolegium děkana jako podklad pro svou schůzi dne 2. 11. 2016. Ceny pak 
předá děkan na prosincovém zasedání VR MFF UK. 

 
f) Bylo vyhlášeno podzimní kolo soutěže o studentské fakultní granty. Návrhy  

přijímá studijní oddělení (pí L. Šimůnková) do 15. 11. 2016. Prod. F. Chmelík při této 
příležitosti ověří, zda není potřeba jmenovat do Rady pro SFG nového reprezentanta 
studentů. Pokud ano, vyrozumí SKAS, aby podal děkanovi vhodný návrh.  

 
g) Podněty Mgr. T. Masaříka děkanovi. 

i) Uvádět v SIS datum konání imatrikulace (zrušení výuky pro první ročník). Děkan 
požádal prod. F. Chmelíka, aby ihned urgoval provedení, a to bez ohledu na rizika, 
která to s sebou podle mínění získaných od předsedy rozvrhové komise a odd. 
PSíK má. (Technicky jde o zrušení výuky pro daný okruh studentů, přičemž 
podpora v SIS existuje, jenže granularita je jeden týden a rozvrhový lístek je 
v daném týdnu zrušen tehdy, pokud všichni jeho studentští účastníci mají zrušenou 
výuku.) Dále děkan doporučil plánovat imatrikulaci na pondělí nebo pátek; prod. F. 
Chmelík tuto možnost musí prověřit, hlavně s ohledem na provoz Velké auly 
Karolina.  

ii) Zvolit v příštím roce za termín děkanského sportovního dne (DSD) takový den v 
týdnu s plánovanou výukou, jejichž počet v semestru je největší; tak, aby se počty 
jednotlivých výukových dnů v průběhu semestru co nejméně lišily, a také, aby 
nastal mezi týdny, kde v některém dnu odpadne výuka, větší časový odstup. Uváží 
proděkan pro koncepci studia. Ohledně letošního termínu DSD děkan připomněl (a 
v tomto smyslu také napsal Mgr. T. Masaříkovi), že po poradě s KTV bylo vybráno 
úterý, s cílem nevytvořit jakýsi prodloužený víkend, ale den, během něhož si 
studenti opravdu zasportují. V jiné dny letos odpadá výuka kvůli státním svátkům a 
DOD.  

 
Prod. V. Kuboň 
h) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia v akad. roce 2017/2018: definitivní 

verzi (v ČJ i v AJ), která bude předložena ke schválení AS MFF UK dne 9. listopadu, 
pošle T. Pávkové prod. V. Kuboň nejpozději 31. 10. 2016.  
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i) Dopis pror. R. Wildové (UKRUK/10379/2016 datovaný dne 7. 10. 2016) obsahoval 
pozvání na úvodní setkání, kterým bude zahájena série informativních rozhovorů na téma 
„Příprava žádosti Univerzity Karlovy o institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání“. 
Setkání se bude konat dne 3. listopadu 2016 odpoledne, za MFF UK se ho zúčastní oba 
studijní proděkani, doc. P. Kolman a vedoucí STUD dr. D. Macharová.  

j) Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy (zajišťuje Evropská asociace univerzit v rámci 
projektu Institutional Evaluation Programme). 
i) Otázky pro konzultační skupinu, jejímiž členy z MFF UK jsou prod. V. Kuboň a 

Mgr. P. Korcsok, zaslala 11. 10. 2016 vedoucí oddělení analýz a strategií RUK dr. 
V. Šťastná, přičemž odpovědi žádá dostat do 24. října 2016. Prod. V. Kuboň 
dotazník poslal celému kolegiu a navrhl již v této fázi formulovat názor vedení 
fakulty. Po konzultacích s kolegy a kolegyněmi z ÚFAL však od takové myšlenky 
upustil. V současné fázi sepíše stanovisko sám, jako člen konzultační skupiny. 
Prod. F. Chmelík nabídl poskytnout doc. V. Kuboňovi výsledky projektu KREDO. 
Mohly by mu být užitečné či posloužit jako inspirace, protože zmíněný ministerský 
projekt hledal řešení velmi podobně formulovaných otázek/problémů. Děkan 
zmínil, že pror. R. Wildová naznačila na RKR, že není nutné, aby všechny fakulty 
odpovídaly na všechny otázky.  

 
ii) Složení mezinárodního týmu pro hodnocení UK poslala dr. V. Šťastná dne 17. 10. 

2016, ke složení se lze vyjádřit do 19. 10. 2016. Navrženou sestavu tvoří tito 
odborníci: vedoucí týmu - prof. Jürgen Kohler z Univerzity v Greifswaldu (mj. 
bývalý děkan právnické fakulty); členové: prof. Luc Hittinger (lékař, profesor a 
výzkumník na Université Paris 12 Val-de-Marne (UPEC)), prof. Hannele Niemi z 
University Helsinki (mj. bývalá děkanka pedagogické fakulty) a studentka Gohar 
Hovhannisyan (držitelka bakalářského diplomu na Arménské státní ekonomické 
univerzitě). Po krátké diskusi se kolegium shodlo na tomto stanovisku: vedení 
fakulty nevidí v současně navrženém složení mezinárodní hodnoticí komise žádný 
střet zájmů, avšak podivuje se, že v kontrastu s podílem vědeckého výkonu i 
s počtem studentů přírodovědných oborů není v komisi žádný odborník z těchto 
oborů, a proto doporučuje požadovat jeho zařazení.  
Stalo se po KD: Děkan toto stanovisko poslal dne 20. 10. 2016 pror. R. Wildové a 
kancléři UK. 

 
Prod. M. Rokyta 
k) Akreditace – MŠMT zveřejnilo výzvu na podávání návrhů osob do seznamu hodnotitelů, 

(T: 4. 11. 2016); podmínky pro zařazení do seznamu hodnotitelů viz: 
https://www.nauvs.cz/attachments/article/572/RNAU-
podminky%20szn%20hodnotitelu%202016.pdf 
Prod. M. Rokyta poukázal na to, že informaci získal díky kontaktu z mimopražské VŠ.  
Přítomný Mgr. P. Korcsok informoval, že členové AS UK již byli vyzváni k podávání 
návrhů na osoby hodnotitelů. KD pověřilo doc. V. Kuboně, aby se dotázal pror. R. 
Wildové na instrukce vedení UK; zatím na fakultě žádné zaznamenány nejsou. Děkan 
navrhl, aby sekční proděkani už nyní začali hledat vhodné kandidáty na roli hodnotitelů 
(sekce M a I alespoň po 5 osobách, sekce F alespoň 10).  
Stalo se po KD: Oficiální dopis pror. R. Wildové byl na MFF UK doručen 21. 10. 2016. 
Termín pro podání nominací, a to na předepsaném elektronickém formuláři, stanovila pí 
prorektorka na 1. 11. 2016. 

 
Děkan 
l) Na 6. 10. 2016 děkan pozval studenty, kteří reprezentovali fakultu v mezinárodních 

soutěžích, k setkání u čaje. Více na webu:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-caj/  
Setkání hodnotil děkan jako velmi příjemné. Kromě jiného sdělil, že pokud by přicházela 
v úvahu možnost uspořádat soutěž PLANCK v Praze, vedení fakulty by ji plně podpořilo.  

 
m) Prod. F. Chmelík, vyzván k tomu děkanem, informoval o momentálním stavu jmenování 

členů RDSO: dekrety už obdrželi pracovníci z informatické a z matematické sekce, takže 
RDSO mohou začít fungovat od pondělí 24. 10. 2016. Kolegium s tím souhlasilo, změna 
se projeví ke stejnému datu v SIS.  

https://www.nauvs.cz/attachments/article/572/RNAU-podminky%20szn%20hodnotitelu%202016.pdf
https://www.nauvs.cz/attachments/article/572/RNAU-podminky%20szn%20hodnotitelu%202016.pdf
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-caj/
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Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta informoval dne 21. 10. 2016 KD, že skutečně přicházejí 
jmenovací dekrety všem nově jmenovaným členům. Vázne ovšem přidělení práv v SIS.  
 
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) V návaznosti na bod 3. a) zápisu z KD konaného 14. 9. 2016 tajemník informoval 

o výsledku svého dosavadního výzkumu stran stavu finančního vyrovnávání za výuku mezi 

fakultami UK, a to v případech, kdy o tom není mezi fakultami uzavřena smlouva.  Zjištěná 

situace není uspokojivá. Tajemník bude pokračovat tím, že se pokusí jednat přímo 

s fakultami, jejichž studenti se zúčastňují výuky cizích jazyků na KJP MFF UK.  

 

b) Automat na bagety by mohl být na Karlově (KK3) instalován už v příštích dnech, jen co se 
vyřeší jeho připojení. Dodala by ho stejná firma, která má automat v malostranské budově. 
Formálně by šlo o dodatek ke stávající smlouvě. Podmínkou dodavatele je 500 obratů 
měsíčně. KD uložilo tajemníkovi automat zajistit. Zda bude podmínka plněna, ukáže praxe.  

 
c) KD souhlasilo s tím, aby hudební uskupení Sebranka provedlo dne 20. 12. 2016 svůj 

vánoční koncert v malostranském refektáři; refektář bude zapůjčen zdarma.   
 

d) Kolegium se znovu zabývalo otázkou veřejných zakázek, konkrétně veřejných zakázek 
malého rozsahu podle Opatření rektora č. 27/2016. Tajemník připraví pro pracoviště 
provozní informaci a formuláře pro tento druh zakázek.  

 
e) KD vzalo na vědomí, že dne 17. 10. 2016 proběhla schůzka s firmou DERS ohledně 

webmaileru VERSO. Sumář požadavků děkanovi připravil dr. P. Zakouřil. Zástupce firmy 
přislíbil, že do konce října 2016 budou odstraněny nedostatky, poté MFF UK začátkem 
listopadu 2016 uhradí platbu. Uskuteční se dvě max. dvouhodinová školení (pro vedoucí 
pracovníky a pro řešitele grantů). Od letošního prosince by řešitelé grantů měli být schopni 
systém používat.  

 
f)     Stalo se po KD: kolegium per rollam schválilo částku 100 tis. Kč jako příspěvek MFF UK 

coby spolupořadatele na uspořádání plesu 2017 (organizátorem je spolek Matfyzák). 
Organizační a technické nedokonalosti, které vyřízení příspěvku provázely, překonal 
tajemník fakulty.  

 
Prod. M. Vlach 
a) Reorganizace v oblasti firemní spolupráce: prod. M. Vlach naléhavě žádal o souhlas 

s uskutečněním změn v uspořádání propagačních složek děkanátu. Akutně je např. 
potřeba zajistit rozrůstající se spolupráci s firmami. Děkan souhlasil s tím, že je nutný 
pracovník, který by pečoval o partnerské firmy, stejně jako důkladné prodiskutování 
nadhozené reorganizace OMK a OVVP. Z časových důvodů se tomuto bodu nemohlo 
věnovat celé kolegium, a proto bylo dohodnuto separátní projednání, T: do 14 dní.  
Stalo se po KD: Děkan svolal dvě schůzky, kterých se kromě něj zúčastnili prod. M. 
Vlach a tajemník fakulty. Konaly se postupně 21. 10. a 24. 10. 2016.  

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Výběrové řízení na zhotovitele pavilonu pro M+I: kolegium vzalo na vědomí čerstvou 

situační zprávu prod. L. Skrbka. Přihlásilo se celkem 7 firem. Komise, jejímiž členy jsou 
prod. L. Skrbek, Ing. R. Janoušek, Ing. Z. Hošna, arch. J. Jaroš a tajemník Ing. A. Líska, 
posoudí přihlášky/nabídky z hlediska dodržení kvalifikace uchazečů.  

 
a) Rozvojové projekty na rok 2017 

 Na žádost řešitelů dílčích podprojektů IP spolu s ÚVT UK byla využita možnost 
vzájemného přesunu mezi investičními a neinvestičními prostředky při zachování 
celkové původně plánované částky. Na rok 2017 je tedy nově plánováno 2020 tis. 
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Kč investičních a 1980 tis. Kč neinvestičních (kolegium mělo k dispozici úplnou 
tabulku). 

 Projekt Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, kterého se 
kromě UK účastní 13 dalších vysokých škol a jehož koordinátorem je doc. P. 
Svoboda z MFF UK, byl odevzdán na RUK. Text projektu předal doc. P. Svoboda 
prod. L. Skrbkovi a T. Pávkové na SEKR. 

 
b) KD vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o krádeži notebooku na KJP (budova VD 

v Troji), včetně podrobného vyjádření p. Doležala ze SB. 
 
c) Havárie otopného systému v Troji (TL): kolegium schválilo řešení přednesené prod. L. 

Skrbkem, tj. kompletní rekonstrukci/výměnu jedné větve systému. Cena vč. DPH 
nepřevýší 200 tis. Kč. 

 
Doc. C. Matyska 
b) Projekt "Zvyšování kvality matematického vzdělávání" doc. J. Robové byl zařazen do 

zásobníku projektů na 3. - 5. místě; projekt získal 76 bodů od arbitra (hodnotitelé 74 a 96 
bodů), k financování bylo třeba získat 79,5 bodů ze 100 možných.  

 
c) Projekt "Nanocentrum" dr. M. Dopity (KFKL) získal od arbitra 298 bodů ze 400 možných. 

Hodnotitelé mu udělili 280 b. (nevyhověl) a 302 b. (vyhověl), takže musel rozhodnout 
arbitr. Je patrný rozpor mezi hodnocením a tím, co MŠMT požadovalo (cost benefit 
analýza - CBA). MFF UK se odvolá. 

 
d) Dr. H. Nyklová se pokoušela na MŠMT i na UK zjistit výsledek posouzení projektů, 

s poněkud hubeným výsledkem, neboť ne všechny projekty jsou rozhodnuté, bodový 
rozptyl tak výrazný, až soutěž připomíná ruletu. Termíny rozhodujících zasedání 
ministerské komise nejsou známé. Týká se také projektu podaného CPPT.  

 
e) Podáno odvolání proti ohodnocení CBA. Projekt MATFUN dr. Straky získal 315,5 bodů 

(hodnotitelé: 310 bodů a 321 bodů).  
 

f) Schůze na RUK 6. 10. 2016: za MFF UK se jí zúčastnili doc. C. Matyska a dr. H. Nyklová.  
UK jako hlavní řešitel podala celkem 96 projektů do 10 doposud uzavřených výzev OP 
VVV s požadavky dosahujícími 13 mld. Kč, z toho MFF UK předložila 11 projektů za cca 
1,1 mld. Kč. Náklady na firmy, které byly vysoutěženy na podání jednoho 
celouniverzitního ESF projektu a 26 ERDF projektů do PO2, činí zhruba 6 mil. Kč; 
spokojenost zaznamenána pouze s firmou Naviga. ERDF projekty jsou přitom jednodušší 
než projekty do PO1, které fakulty zvládly bez účasti firem. Zástupci fakult budou přidáni 
v roli čtenářů pro celouniverzitní ESF projekt v systému IS KP14+ (za MFF UK doc. C. 
Matyska). Není vyloučeno, že výzva zaměřená na CŽV umožní podat pouze 
celouniverzitní projekt.  

 
g) Prod. M. Vlach dal k úvaze vhodným způsobem uplatnit výukové aktivity ÚFAL, o které 

se stará dr. B. Vidová Hladká.   
 

h) Pedagogická fakulta byla se svými velkými projekty, podanými s dalšími univerzitami, 
úspěšná. S drobným podílem na nich může počítat MFF UK pro KDM a KDF. 
Organizační schůzky, kterou svolala PedF UK na 24. 10. 2016, se za fakultu zúčastní 
doc. J. Robová, RNDr. Mgr. V. Žák a doc. C. Matyska.  

 
i) Aktualizace Strategického plánu rozvoje UK: v souvislosti s jeho očekávanou přípravou a 

také po zkušenostech, jak málo uspořádaně takový dokument vznikal vloni, přednesl doc. 
C. Matyska námět dr. H. Nyklové na "Depozitář nápadů"“. Formou anotací 
v elektronickém úložišti, technicky jednoduchém, aby nezakládal na složité formalismy, 
by se daly podchycovat nápady a potřeby pracovišť fakulty. Anotace by soustřeďovala a 
na úložiště vkládala dr. H. Nyklová; nahlížet na úložiště by pak mohlo více osob 
(například vedoucí pracovišť). Kolegium námět schválilo. Z: doc. C. Matyska, dr. H. 
Nyklová, dr. Z. Bubeníková.  
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Prod. M. Vlach 
j) KD vzalo na vědomí informaci o jednání s firmou SIMOPT, která vyhrála výběrové řízení 

na zakázku „Vývoj a implementace IS - správa obsahu webu MFF“. Spolupráce se jeví 
slibná. V příštích týdnech proběhne schůzka ohledně možnosti propojení a implementace 
SIS a databáze Amoeba do plánovaného nového redakčního systému webu. 

 
k) Informační tabule – výsledkem druhého kola výběrového řízení je vítězství firmy Altair 

Software z Olomouce. Není to táž firma, která na fakultu dodala informační tabule dosud, 
což znamená náklady navíc, a to náklady na ukončení licenční smlouvy s dosavadním 
dodavatelem. Vysoutěžené tzv. informační kiosky jsou od stejné firmy. KD akceptovalo 
návrh prod. M. Vlacha zakoupit z projektových peněz 1 kiosek a 2 až 3 tabule (jednu do 
Troje a jednu až dvě na MS) pokud možno ještě letos. Potřebné kabely a rozhodnutí, 
kam tabule instalovat, učiní ve spolupráci se SB proděkani L. Skrbek (Troja), O. Čepek 
(MS) a prod. M. Vlach. Děkan doporučil, aby se „rotundy“ v malostranské budově začaly 
rozlišovat slovním pojmenováním. Označení „rotunda“ se vžilo také pro prostor, ve 
kterém je počítačová laboratoř. Z: prod. O. Čepek a SB.  

 
Prod. J. Trlifaj 
l) Ve vestibulu děkanátu není dostatečně výrazný ukazatel vedoucí k té části studijního 

oddělení, která pečuje o studenty studující v anglickém jazyce, takže cizozemci tápou. 
Zlepšení zajistí tajemník a SB. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího KFM a míst akademických pracovníků 
v sekcích matematické a fyzikální: návrh na složení konkursních komisí děkan očekává 
od proděkanů M. Rokyty a V. Baumruka do 31. 10. 2016.  

 
b) Nová pracovnice na OVZS. Podle požadavků zpracovala Mgr. M. Menšíková rozpis 

činností celého oddělení po jednotlivých pracovnicích, poté se sešli tajemník, prod. J. 
Trlifaj a Mgr. M. Menšíková s pí M. Jurigou. Na základě předložených dokumentů (KD je 
obdrželo e-mailem) a osobního pohovoru společně navrhli tajemník a prod. J. Trlifaj pí M. 
Jurigu přijmout. KD návrh per rollam schválilo. Pracovnice nastoupila dne 17. 10. 2016. 

 
c) Přehled OA a AVP ve fyzikální sekci, jimž končí 31. 12. 2016 pracovní smlouva na MFF 

UK: prod. V. Baumruk kolegiu předložil seznam dotčených pracovníků. Návrh a komentář 
k němu budou předmětem jednání listopadového zasedání VR MFF UK.  

 
d) Benefitní program pro zaměstnance Univerzity Karlovy, viz: 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-ukbenefity_final.pdf 
 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
d) Rotunda sv. Václava 

i) ohlasy v médiích, např. 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-
kulture/216411000121010/video/ 

ii) Památka vyžaduje následnou péči. 
iii) Den architektury proběhl v sobotu 15. 10. 2016. 
iv) Bez vědomí fakulty se na některých webových portálech (včetně např. Kudy 

z nudy) objevila informace, že rotunda je běžně přístupná veřejnosti. Věc uvedl na 
pravou míru vedoucí OMK, takže fakulta byla před následky nedorozumění, která 
mohla z mylné informace vzejít, zachráněna.  

v) Tzv. manuál následné péče týkající se provozu rotundy: na děkanův dotaz sdělil 
prod. M. Vlach, že manuál by měl být vyhotoven do konce listopadu 2016, 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-ukbenefity_final.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/216411000121010/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/216411000121010/video/
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nejpozději do 31. 12. 2016. Momentálně finišují administrativní práce na projektu 
(do 31. 10. 2016) a na monitorovací zprávě; tu musí odevzdat do 30. 11. 2016.   

 
e) Změnu v propagační komisi fakulty k 17. 10. 2016 (uvolněna Mgr. T. Bártlová, Ph.D., 

nově jmenován Bc. M. Sýkora) provedl děkan na návrh prod. M. Vlacha. Pokud by si přál 
spolek Matfyzák nějakou změnu ve svém zastoupení v uvedené komisi, může ji 
navrhnout prod. M. Vlachovi.  

 
f) Asociace studentů a absolventů, z. s., (ASA) učinila děkanovi fakulty dvě nabídky. První 

souvisela s projektem živě přenášených přednášek profesionálů pro studenty (9. ročník, 
TechnicDays.cz/OnlineDays.cz), druhá distribuce časopisu EkonTech v budovách MFF 
UK. Po konzultaci s proděkanem pro PRopagaci a vedoucím OMK děkan oba návrhy 
zdvořile odmítl. 

 
g) Partnerský program se slibně rozvíjí, o spolupráci jeví zájem společnosti a instituce jako 

např. T-Mobile nebo BIS. Představuje to však nemalé nároky na pracovní kapacitu 
propagačního oddělení, a tak prod. M. Vlach vyjádřil naléhavou naději, že se mu podaří 
tuto agendu předat vhodnému pracovníkovi.  

 
h) Khanova škola: uskutečnila se na MFF UK v sobotu 15. 10. 2016, byla věnovaná 

překladům z lineární algebry. Poděkování patří Mgr. L. Veverkovi, dr. T. Bártlové a dr. M. 
Děckému.   

 
i) Oslavy 17. 11. 2016: přípravy jsou v přípravě, byla o nich řeč také na RKR. Za fakultu je 

v organizačním výboru Mgr. Peter Korcsok. 
 

j) Nabídka České televize na spolupráci při výrobě seriálu s odbornou tematikou byla na 
fakultu postoupena z RUK. Ochotu spolupracovat předběžně projevila KDF.  

 
k) Nový manuál vizuálního stylu UK: připomínky k návrhu, který byl součástí materiálů pro 

schůzi RKR 17. 10. 2016, vypracoval prod M. Vlach a zaslal je děkanovi.  
 

l) Nová publikace v popularizační řadě nakladatelství MatfyPpress se jmenuje Jak to řešit. 
Napsal ji George Polya a do češtiny přeložil prof. Oldřich Kowalski, DrSc. Více na webu 
viz: 
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/121-jak-to-resit.html 
Prod. M. Vlach nechal na zasedání jeden výtisk jako ukázku kolovat. Uvedl, že požádal 
vedoucího nakladatelství o koncepční návrh, jak řešit vydávání elektronických titulů a 
jejich obchodování na e-shopu apod. Odborná edice nakladatelství právě nevzkvétá, jsou 
hotové pouze dvě reedice skript. Pracovníci fakulty texty píší málo, případně je uplatňují 
v jiných nakladatelstvích (typicky v nakl. Karolinum či Academia). V diskusi prod. M. 
Rokyta vyjádřil názor, že přinejmenším v matematických oborech je užitečné a žádoucí i 
nadále vydávat v nakl. MatfyzPress odborné a učební texty. Prod. V. Baumruk doporučil 
provést „inventuru“ studijní literatury na MFF UK a zjistit, která skripta se nedostávají. 
Prod. M. Vlach navrhl iniciovat schůzku fakultní ediční komise, sekčních proděkanů a 
garantů studijních programů. KD návrh přijalo. Úkolu se ujal prod. J. Trlifaj, T: do 9. 11. 
2016. Prod. M. Vlach nabídl, že se znalostí fakultní směrnice pro ediční činnosti nastíní 
vlastní představu, jak a oč usilovat, a pošle ji prod. J. Trlifajovi jako podklad. Přítomní 
zástupci studentů byli vybídnuti, aby také přispěli s návrhy v oblasti vydávání učebních 
titulů (co chybí); mohou je poslat přímo prod. J. Trlifajovi.  

 
m) Děkan shrnul výjezdní zasedání KD do Znojma, které se uskutečnilo ve dnech 14. a 15. 

10. 2016. Stručně lze konstatovat, že bylo úspěšné a splnilo svůj cíl. Byly pořízeny 
snímky na vinici, z jejíchž hroznů bude vyroben další ročník fakultního vína, opět 
technologií kryomacerace, a uskutečnilo se jednání s Ing. Vajčnerem, ředitelem firmy 
Znovín, která víno vyrobí.  

 
n) Katalog služeb smluvního výzkumu: prod. M. Vlach tlumočil žádost CPPT, aby jeho 

reprezentanti dostali příležitost osobně představit novou publikaci celému vedení fakulty.  

http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/121-jak-to-resit.html
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Nabízené termíny jsou tyto: 2. 11. 2016 v 9:00 hodin (15 minut), 16. 11. 2016 (30 minut 
mezi 14. a 16. hod.). 

 
o) Došlo k určitému nedorozumění mezi organizátory ŠMF, asociací AMAVET a ubytovacím 

zařízením, kde zimní škola měla proběhnout. Věc se pokusí dořešit vedoucí OVVP. 
 

p) Proběhly veletrhy vzdělávání na Slovensku (v Bratislavě a v Nitře), prod. M. Vlach 
obdržel poděkování z RUK za organizaci akce. Garantující osobou nejen za fakultu, ale 
za celou UK byla vedoucí OVVP. Té za práci na přípravě akcí poděkoval prod. M. Vlach. 

 
q) Stalo se po KD: Program DOD je hotový a připravený k tisku, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/hrom/201610/dod.pdf 
 

 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Zasedání AS MFF UK jsou naplánovaná na 9. listopadu a 21. prosince 2016. Podklady 
k bodům, které na program listopadového zasedání předkládá děkan, je třeba poslat 
jednateli senátu nejpozději v pondělí 31. 10. 2016.  
 

b) Slavnostního zasedání ve Velké aule dne 2. 11. 2016, na němž převezmou čestný 
doktorát UK prof. Nobutaka Hirokawa a prof. Susan Margaret Gasser, se místo děkana 
zúčastní prod. V. Kuboň. Děkan ve stejnou dobu předsedá zasedání VR MFF UK.  

 
 
 
 
Zasedání skončilo ve 13:40 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/hrom/201610/dod.pdf

