
Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 27. prosince 2016  
(akademický rok 2016/2017) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, M. Rokyta, J. 
Trlifaj, L. Skrbek, M. Vlach; k bodu 3. byli přizváni vedoucí HOSP a vedoucí PERS. 
P. Kolman, C. Matyska 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:30 hodin. 
 
Děkan předal ocenění formou finančního daru těm, kdo je nemohli převzít při slavnostním vyhlášení 
v původním termínu.  
Cenu za nejlepší bakalářskou práci dostal Bc. Jakub Sosnovec za práci „The Helly numbers of 
systems of sets with bounded algebraic and topological complexity“. Odměnu za výborné umístění ve 
studentské anketě za LS 2015/2016 převzali Mgr. Filip Hlásek (cvičení v programu Informatika) 
a RNDr. Naděžda Krylová (cvičení v programu Informatika). 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
 

a) Rektor UK vyhlásil s platností od 1. 1. 2017 programy Progres. Dopis od RUK dostali 
děkan, proděkan pro vědu, sekční proděkani a vedoucí OVZS. Viz také: 

http://www.cuni.cz/UK-7368.html 
 
MFF UK získala 4 projekty v roli spoluřešitele (Q14, Q16, Q17, Q18) a 3 velké „sekční” 
v roli koordinátora (Q47, Q48 a Q49). V očekávání jsou ještě finanční bonusy za 
internacionální spolupráci, projekty Q47-49 byly totiž hodnoceny jako výborné (A).  

 
b) Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku – mezi oceněné učebnice patří kniha 

Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses autorů z MFF UK, viz: 
  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-ucebnice/ 
 
c) Zavedení personálních identifikátorů ORCID pro jednoznačnou identifikaci autora 

publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově: KD vzalo na vědomí dopis JM z 23. 12. 
2016, kde se mj. píše, že Ústřední knihovna UK ve spolupráci s ÚVT UK připravuje 
řešení, které umožní autorům exportovat údaje o vybraných publikacích ze systému OBD 
pro evidenci publikační činnosti UK ve formátu BibTeX, jenž je následně možné 
importovat do systému ORCID. Toto řešení bude připraveno do konce června 2017. 
Vzhledem k tomu, že GoogleScholar i MathSciNet již export záznamů ve formátu BibTeX 
umožňují, podle prod. J. Trlifaje fakultní veřejnost toto řešení příliš nevyužije, nicméně je 
podpora ze strany RUK pro formát BibTeX povzbudivá. 

 
d) Kolegium, po diskusi o drobných nedokonalostech (pokuty za nedodržení výpůjční doby 

v denní praxi, problém přístupu pro členy spolku Matfyz Alumni - zatím neexistující 
společná průkazka člena spolku Alumni UK a Matfyz Alumni), akceptovalo návrh prod. J. 
Trlifaje vydat s účinností od 1. ledna 2017 nový provozní řád Knihovny MFF UK. Vydání 
směrnice je vyvolané univerzitní směrnicí.  
Stalo se po KD: 
Směrnice děkana č. 12/2016, provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy, je na webu zde: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer12.htm 
Jeho součástí je odkaz na Výpůjční řád Knihovny MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer12-vypujcnirad.pdf 
 

e) Návrhy na zastoupení MFF UK v hodnoticích panelech GAČR byly odeslány 
v předepsané lhůtě. Prod. J. Trlifaj upozornil na dodatečnou výzvu GAČR k nominacím, 
viz:  

http://www.cuni.cz/UK-7368.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-ucebnice/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer12.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer12-vypujcnirad.pdf
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https://gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-kandidaty-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/ 
Po krátké debatě se KD shodlo v názoru, že ze strany fakulty zůstane u již podaných 
návrhů.  

 
f) Rektor UK převzal 19. 12. 2016 od MŠMT všech 29 registrovaných vnitřních předpisů, 

které v minulých dnech projednával a schválil AS UK. Účinnými se stanou od 1. ledna 
2017. V souvislosti s tím prod. J. Trlifaj informoval, že 11. 1. 2017 projedná na OVZS 
s pracovníkem ÚVT UK Mgr. Maňáskem technické podmínky, jak implementovat 
možnost tajného elektronické hlasování. Teprve po úspěšné implementaci navrhne prod. 
J. Trlifaj vydání příslušné fakultní směrnice, jak to nově umožňuje Řád HŘ a JŘ UK. Dále 
prod. J. Trlifaj konstatoval, že MFF UK v současnosti jako jediná fakulta UK plní 
povinnost zveřejňovat habilitační práce uloženou novelou VŠZ, díky systému Habilion.  

 
g) Projekty Primus: OVZS momentálně organizuje podpisování dokumentů. Prod. V. 

Baumruk se pozastavil nad způsobem vyřizování věci rektorátem UK (smlouvy byly 
zřejmě poslány na OVZS, aniž se informace o přidělení projektu dostala 
k zainteresovaným pracovníkům nebo pracovištím). 

 
h) Prod. J. Trlifaj informoval o tom, že UK chystá Dny UK ve Velké Británii. Plánovaný 

odjezd připadá na Velikonoční pondělí 17. 4. 2017. Účastníci si platí náklady z prostředků 
své fakulty, mohou se připojit k univerzitní delegaci. Děkan s prod. J. Trlifajem uváží, zda 
do itineráře cesty (v plánu jsou Cambridge a Oxford) nepřidat University of Warwick, na 
které působí absolventi nebo studují posluchači MFF UK.   

 
i) Kreditová mobilita: návrhy se mají posílat Mgr. K. Kysilkové, termín vyprší 29. 12. 2016.  

Prod. J. Trlifaj ví o 5 zájemcích.  
 
j) Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina ve středu 15. února 2017 v 11:00 hodin, 

na kterém budou předány jmenovací dekrety novým docentkám a docentům UK: za 
fakultu se zúčastní prod. J. Trlifaj.  

 
Prod. F. Chmelík 
k) KD nemělo námitky proti návrhu na uzavření dokumentu Memorandum of Understanding 

s Univerzitou Karaganda, Kazachstán. Zájem o spolupráci projevil prof. R. Kužel z KFKL. 
Kooperace už dobře běží na PřF UK. Věc odúřaduje OVZS, neboť tomuto oddělení také 
tento typ aktivity patří do agendy, jak na to upozornil prod. J. Trlifaj.   

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. V. Kuboň 
a) Kulaté stoly k oblastem studia a nový pohled vedení UK na akreditaci učitelských oborů: 

informace prod. V. Kuboně doplnil děkan svými poznatky ze setkání s novým děkanem 
PřF UK prof. J. Zimou. Obě fakulty napnou úsilí k tomu, aby si udržely učitelské 
magisterské obory pod odbornou akreditací. Děkan požádal prod. V. Kuboně, aby se brzy 
dorozuměl s proděkankou Martínkovou z PřF UK. Prod. M. Rokyta upozornil, že 
garantem je zaměstnanec akreditované vysoké školy, nikoli fakulty. Děkan by otevřel 
diskusi k otázce návratu k aprobacím škol, jaké platily před lety (absolventi učitelství 
z pedagogických fakult by měli aprobaci pro 1. a 2. stupeň škol, absolventi učitelství 
odborné fakulty pak aprobaci pro stupeň 3.). 

 
b) KD vzalo na vědomí informaci prod.V. Kuboně, že probíral se SKAS otázky spojené 

s podmínkami pro přijímací řízení do doktorského studia. Studenti mu předali svůj 
písemný návrh, jak by podmínky mohly vypadat příště.   

 
 
 
 
 

https://gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-kandidaty-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/
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Prod. M. Vlach 
 

c) Prod. M. Vlach upozornil na vyhlášení Ceny Antonína Svobody, o nejlepší disertační 
práci v informatice, kybernetice a příbuzných oborech. Týká se zejména informatické 
sekce. Detaily o ceně jsou na webu zde:  
http://www.cski.cz/main.php?id=01.05.03.00 
Termín pro podání přihlášek vyprší 24. února 2017. 
 

d) Prod. M. Vlach se sejde s představiteli spolku Matfyzák, aby zjistil bližší informace stran 
jejich návrhu zaznamenávat přednášky firem pro členy spolku, případně pro studenty 
MFF UK. 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Děkan 
a) KD vyslechlo informaci o výsledku kontroly projektů GAČR, kterou na UK provedl tým 

NKÚ. Námitky proti  nálezům NKÚ byly uplatněny cestou RUK.  
 
Tajemník 
b) KD schválilo návrh těchto rozpočtových úprav:  

 
Odkud Kam Částka v Kč Finanční 

prostředky 
Poznámky Úprava bude 

provedena dne  

RUK 700-01/PROVOZ 330 000 neinvestice školitelé mzdy 28. 12. 2016 

RUK 700-01/PROVOZ 105 400 neinvestice školitelé pojištění 28. 12. 2016 

 
c) Kolegium schválilo návrh novely směrnice děkana o vydávání interních předpisů na MFF 

UK.  
 
d) Cestovní příkazy 

i) Kolegium navrhlo, aby do plánu činnosti interního auditu na rok 2017 byla zahrnuta 
agenda cestovních příkazů. 

ii) Cestovní příkazy doručené na hospodářské oddělení, v nichž budou zjištěny 
nedostatky (chybné nebo neúplné údaje), budou vraceny na příslušná pracoviště 
k doplnění.  

iii) Ke zpracování CP se váže také požadavek AS MFF UK, aby pí P. Trojánková, 
pokud bude nějakým způsobem upravovat výši diet nebo jiné položky, o tom 
informovala pracovníka, který CP předložil k vyúčtování.  

iv) Prod. J. Trlifaj dá cestou OVZS na pracoviště vědět, že elektronický formulář CP 
byl rozšířen v rubrice Důležitá sdělení o cestě tak, aby obsahoval požadované 
podstatné informace. Vyplňování rubriky je povinné.  

 
e) Fakulta obdržela písemnou zprávu z auditu projektu OP VaVpI „Rekonstrukce dílen a 

zřízení IT centra“, který provedlo Ministerstvo financí ČR. Auditní orgán požadoval 
vysvětlení ke dvěma vývěrovým řízením na vnitřní vybavení serverovny, které byly 
realizovány formou JŘBÚ (jednací řízení bez uveřejnění) a předem takto schváleny 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicím orgánem projektu.  Vysvětlení 
bylo ve stanovené lhůtě odesláno, prostřednictvím RUK. 

 
f) Katedra makromolekulární fyziky bude ve dnech 13. až 15. 9. 2017 pořádat Workshop on 

Polymer Metal Nanocomposites a svůj původní požadavek na zapůjčení posluchárny S3 
(KD ho schválilo dne 7. 9. 2016) rozšířila ještě o posluchárnu S4. Kolegium požadavku 
vyhovělo a schválilo slevu z ceny nájemného ve výši 50 %. 

 
g) Po projednání celkové finanční situace fakulty souhlasilo KD s výplatou mimořádné 

plošné odměny pro zaměstnance děkanátu, KTV a KJP ve výši 40 % platu. Tato odměna 
bude vyplacena se mzdou za měsíc prosinec 2016. 

 

http://www.cski.cz/main.php?id=01.05.03.00
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h) Na schůzce zástupců děkanátu a Akademického senátu MFF UK dne 28. 11. 2016, 
konané z iniciativy senátu kvůli veřejným zakázkám, navrhl tajemník fakulty vytvořit 
komisi, která připraví veřejnou zakázku na nákup výpočetní techniky v roce 2017. Návrhy 
na členy komise podají AS a sekce.   
Stalo se po KD: AS své návrhy dodá do 11. 1. 2017.   
 

i) Body projednané s vedoucí HOSP: 
i) Čísla zdrojů, typů akcí a akcí zůstanou pro PROGRES stejná jako u PRVOUK 

s tím, že se převedou i zálohy a náklady příštích období i převody do fondu. 
ii) Jakým způsobem bude prováděno kofinancování GAČR a PRIMUS pro rok 2017? 

HOSP dosud nemá podklady. Z: prod. J. Trlifaj, OVZS. 
iii) Informace pro řešitele projektů: mzdy za měsíc prosinec 2016 budou „vidět“ 

v zaúčtování 9. ledna 2017 (e-mail vedoucí HOSP na adresu „útvary“). 
iv) Od ledna 2017 bude fakulta vykazovat několik nových projektů PRIMUS, 

prostředky budou fakultě připsány pravděpodobně až v dubnu 2017. Vedoucí 
HOSP doporučila, aby jednotlivým projektům byla přidělena čísla a po vyjádření 
OVZS o závazném příslibu, že prostředky budou fakultě přiděleny, byly mzdy (příp. 
stipendia) nastaveny od ledna a byly zálohovány z volných prostředků fakulty tak, 
aby nedocházelo k následnému přeúčtování, které pak bývá zdrojem chyb a 
problémů. OVZS předá do 10. 1. 2017 podklady k vytvoření zdrojů. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Rekonstrukce podlah v malostranské budově: prod. O. Čepek požádal, aby probíhala po 

křídlech budovy, a přislíbil informovat vedoucí pracovišť informatické sekce, že 
pracovníkům správy budov je třeba umožnit přístup do pracoven, aby se dal odhadnout 
rozsah prací a vypracovat finanční odhad rekonstrukce.  

 
b) Prod. L. Skrbek informoval, že v zájmu kvalitní a efektivní rekonstrukce volného 

služebního bytu v Troji na dvě ubytovací jednotky, podobné jako jsou v Karlíně, byl 
požádán Ing. arch. J. Jaroš, aby vypracoval studii na tuto rekonstrukci.  

 
c) Vinou technické dokonalosti fakultní elektronické pošty na trase mezi Trojou a Malou 

Stranou se na některá pracoviště nedostala výzva vedoucího správy budov, aby 
pracoviště sdělila své požadavky na stavební akce v roce 2017. Plán stavebních akcí 
bude jednou z příloh návrhu fakultního rozpočtu na příští rok. Předběžně počítá prod. L. 
Skrbek s finančním objemem zhruba 20 mil. Kč.   

 
d) Informace od doc. C. Matysky: projekt OP VVV, navržený dr. M. Dopitou, Ph.D., (Výzva 

č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů) získal 313 bodů, což znamená 
úspěch v soutěži. Projekt byl schválen, ještě je třeba vyčkat na schválení zápisu 
z hodnoticí komise jako na definitivní potvrzení o schválení projektu.  

 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Prod. M. Rokyta 
a) Kolegium schválilo návrh udělit RNDr. Drahomíře Hruškové stříbrnou pamětní medaili 

MFF UK, jako ocenění její mnohaleté práce ve funkci vedoucí Knihovny MFF UK. 
Formální návrh napíše prod. J. Trlifaj. Medaile bude předána před zasedáním VR MFF 
UK ve středu 1. března 2017, po Strouhalovské přednášce.  
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava: prod. M. Vlach písemně uplatnil stanovisko fakulty k výtce 

Ministerstva financí ČR, kterou MF reagovalo na monitorovací zprávu. 
 
b) Inzerát na obsazení pozice fakultního skauta zformulovali prod. M. Vlach a doc. C. 

Matyska. Prod. M. Vlach připravuje konkrétní návrh na zřízení nového referátu na 
děkanátu, referátu pro firemní spolupráci a kariérní poradenství. Mzda referenta by byla 
financována z projektu UIS, který získalo CPPT UK. 
Stalo se po KD: Inzerát byl zveřejněn na webu, viz: 
http://www.jobs.cz/rpd/1170425111  

 
c) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o možných personálních změnách na 

OVVP.  
 

d) V jednání je darovací smlouva s firmou IBM, která podpoří spolupráci zaměřenou na 
rozvoj talentovaných studentů MFF UK. 

 
e) Prod. M. Vlach doporučil, po jednání s Mgr. M. Kozákem z KTV, i nadále pokračovat ve 

spolupráci se sportovním klubem fakulty a objednávat u něj propagaci MFF UK při jím 
organizovaných akcích.  

 
f) Jarní Den pro matematiku a informatiku se bude konat 3. dubna 2017.  

 
g) Dopis prorektorek prof. M. Králíčkové a prof. L. Rovné vyřídí prod. M. Vlach. Za MFF UK 

bude kontaktní osobou pro Den celoživotního vzdělávání dr. A. Havlíčková, pro Festival 
absolventů 2017 dr. K. Šolcová. Zlatá promoce absolventů měla posledně u účastníků 
úspěch, a proto se na její organizaci fakulta bude podílet také letos. Bude se konat 
v soboru 22. dubna 2017. V taláru se jí předběžně přislíbili zúčastnit, děkan, proděkani F. 
Chmelík a V. Baumruk. 

 
h) Soutěž Fakulta roku: upozornění kancléře Univerzity Karlovy na Asociaci studentů a 

absolventů, z. s. MFF UK byla a je obezřelá, nedávno např. odůvodněně odmítla žádosti 
o spolupráci poslané děkanovi pí Janou Mlynárikovou; týkaly se časopisu EkonTech a 
portálu Technicdays.cz. 

 
i) Další pochvala za akci Fyzika do vlastních rukou, tentokrát přišla od ZŠ Sokolov. 

 
j) Kartičky pro členy spolku Matfyz Alumni: na obzoru se rýsuje nové opatření rektora UK, 

připravené ke schválení v lednu 2017. To by mělo umožnit, aby členové spolku Matfyz 
Alumni mohli, na vlastní žádost, dostat kartičku univerzitního spolku (pokud se stanou 
členy spolku Alumni UK).  

 
Děkan 
k) Svatomartinské koncerty 2017: kolegium souhlasilo s tím, aby se MFF UK stala 

spolupořadatelem dvou koncertů; podpora ze strany fakulty by spočívala v poskytnutí 
refektáře (v úhradě nájmu).  

 
l) Inzerát na obsazení pozice fakultního skauta zformulovali prod. M. Vlach a doc. C. 

Matyska. Prod. M. Vlach připravuje konkrétní návrh na zřízení nového referátu na 
děkanátu, referátu pro firemní spolupráci a kariérní poradenství.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jobs.cz/rpd/1170425111
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7. RŮZNÉ 
 
a) KD prodiskutovalo informaci děkana o závěrech jednání AS MFF UK konaného 21. 12. 

2016.  
i) Složení VR MFF UK na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020.  
ii) Úkoly pro vedení fakulty: 

 Pro volby do AS byly od PERS k dispozici seznamy, které se ukázaly v 35 
případech jako nesprávné. Příčinu zjistí tajemník fakulty.  

 Výběrová řízení, zvláště na nákup výpočetní techniky: připravovat komisi, ve 
které budou zástupci sekcí. Děkan požádal senát, aby navrhl svého 
zástupce, nejlépe člena ekonomické komise. Několik jmen už mu poslal dr. 
C. Brom.  Odpověď tajemníka fakulty je obsažena v bodě 3. h) tohoto 
zápisu.  

 Pravidla nakupování kancelářských potřeb dát na web včetně rubriky FAQ. 
Vhodný a efektivní způsob informací uváží tajemník fakulty.   

 Koleje a menzy UK údajně umějí dodat automat na bagety, ve kterém se dá 
platit ISIC kartou. V reakci na tento příspěvek poslal tajemník fakulty kolegiu 
děkana zápis z 62. zasedání Rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze 
konaného 13. dubna 2016. Vyplývá z něj, že opak je pravdou.  

 Harmonogram přípravy vnitřních předpisů fakulty a přizvání zástupce AS 
fakulty k přípravě předpisů. Práci na tvorbě fakultních předpisů děkan 
plánuje na první pololetí 2017.  

 Habilitační a profesorské řízení - požadavky VR MFF UK nad rámec 
požadavků UK formulovat předem, jasně. Úkol pro děkana a prod. J. Trlifaje. 
Děkan přednese na příštím jednání VR.   

 Neúspěšným kandidátům o jmenování docentem/profesorem dát zpětnou 
vazbu, proč neuspěli. Děkan přednese na příštím jednání VR.   

 Sladit požadavky na habilitační a profesorské přednášky zveřejněné na 
webu se skutečnými požadavky VR MFF UK. Děkan otevře diskusi o těchto 
požadavcích na příští jednání VR.   

 Zná fakulta právní názor na zveřejňování jmen studentů, kteří mají nárok na 
prospěchové stipendium? Prod. F. Chmelík odpověděl kladně. Ze 
stanoviska právníka vyplývá, že dosavadní praxe není vhodná a že jako 
nejlepší eventualita se jeví umístit seznam studentů na fakultní web, kde 
bude přístupný po zalogování do SIS. Do příštího běhu stipendií bude 
technicky zajištěno. Z: prod. F. Chmelík.  

 
b) Mgr. T. Masařík poslal podnět týkající se e-mailových adres na MFF UK. Po krátké 

debatě kolegium rozhodlo zařadit věc na program diskuse vedení fakulty koncem ledna.  
Tato interní diskuse orientovaná hlavně na fakultní IT se připravuje na středu 25. 1. 2017. 
Na dotaz ohledně případné účasti dr. M. Děckého (současný stav fakultního webu) děkan 
připustil, aby prod. M. Vlach přizval kol. M. Děckého na 10:30, jako svého hosta. 

 
c) Příští zasedání AS MFF UK je plánované na 15. února 2017.  
 
d) Návrh vnitřního předpisu UK pro projednání na AS UK 20. 1. 2017: do 6. ledna 2017 

mohou fakulty poslat připomínky. Jde o předpis Pravidla systému zajišťování a vnitřního 
hodnocení kvality Univerzity Karlovy. Prod. V. Kuboň, s využitím připomínek doc. P. 
Kolmana, připraví pro děkana stanovisko za vedení fakulty. T: do 4. 1. 2017.   

 
e) Rektor UK si zve na počátek ledna 2017 děkany fakulty, aby s nimi projednal následující 

body: 
- počty studentů 
- institucionální akreditace a studijní obory  
- Ph.D. studium 
- vnitřní fakultní předpisy  
- investice  
- vize fakulty 
- zahraniční stáže a spolupráce. 
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Děkan MFF UK je pozván na 3. 1. 2017, na přibližně půlhodinovou audienci. Členové KD 
napíšou děkanovi, co by pokládali za důležité při této příležitosti JM sdělit.  
 

f) Během zasedání KD dostal děkan zprávu od ředitele Ústavu informatiky AV ČR, že 
v ranních hodinách dne 26. 12. 2016 zemřel prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. Bylo mu 76 
let. Více zde: 
http://www.ustavinformatiky.cz/petrhajek/ 
 

 
Zasedání skončilo ve 13:50 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

 
 

http://www.ustavinformatiky.cz/petrhajek/

