
Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 18. ledna 2017 
(akademický rok 2016/2017) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

V. Baumruk (do 13:00 hodin), O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň (do 13:00 
hodin), A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek, M. Vlach 
P. Kolman 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj  
a) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, za rok 2016, statut na webu viz: 

http://www.cuni.cz/UK-4329.html 
Návrhy podávají vědecké rady fakult (nebo VR vysokoškolských ústavů nebo členové VR 
UK) do konce února 2017, tzn., že VR MFF UK musí podklady ke svému únorovému 
jednání (1. 2. 2017) dostat 25. 1. 2017. KD vzalo na vědomí, že sekce žádný návrh 
neposlaly.  
 

b) Cena Josefa Hlávky za rok 2016: návrhy žádá RUK dostat do 23. ledna 2017. Kolegium 
souhlasilo s tím, aby za MFF UK byl podán návrh na ocenění publikace Kvantová 
mechanika a elektrodynamika autorů doc. Mgr. Jaroslava Zamastila, Ph.D., z KCHFO a 
Mgr. Jakuba Bendy, doktoranda z ÚTF.  
Stalo se po KD: Nominace byla předána k dalšímu řízení na RUK. 

 
c) Univerzita Karlova tlumočila dopisem pror. J Škrhy rozhodnutí Univerzity Jena 

podporovat i nadále spolupráci s UK, avšak počínaje kalendářním rokem 2017 výhradně 
na základě individuálních žádostí podaných prostřednictvím programu Erasmus+. 

 
d) Doktorand ÚFAL Ing. Tomáš Kocmánek fakultě oznámil, že bude nadále publikovat i pod 

pseudonymem Tom Kocmi. KD silně doporučilo, aby Ing. Kocmánek publikoval veškeré 
své práce s afiliací na MFF UK výhradně pod svým občanským jménem a respektoval při 
tom směrnici o ORCID. Jinak hrozí problémy s fakultní bibliografii v databázích 
vědeckých výsledků a negativní finanční dopad pro fakultu.  
Stalo se po KD: Toto doporučení bylo sděleno Ing. Kocmánkovi dne 18. 1. 2017. 

 
e) GA ČR – dílčí zprávy za rok 2016: s výjimkou dvou řešitelů z informatické sekce, kteří 

své zprávy poslali na OVZS až na poslední chvíli, a jedné řešitelky z matematické sekce, 
která oznámila změnu dokonce po termínu, se dařilo interní termín dodržet. Všechny 
zprávy byly v předepsané lhůtě odeslány datovou schránkou Grantové agentuře ČR.  

 
f) Projekty GA ČR – sociální odvody: KD doporučilo, aby OVZS už nyní informovalo 

potenciální řešitele grantů o tom, že pro rok 2018 je schválen příděl do sociálního fondu 
pro rok 2018 ve výši 1,5 %.  
(Viz zápis z jednání KD ze dne 14. 12. 2016 (bod 3. g): „Kolegium schválilo příděl do 
sociálního fondu pro rok 2017 v zákonné výši 1,3 % ze mzdové základny.  Náklady 
budou účtovány na vrub způsobilých osobních nákladů jednotlivých zdrojů. Pro rok 2018 
schválilo kolegium příděl ve výši 1,5 %.“) 

 
g) Na základě předběžné informace z RUK, že ohledně výše prostředků SVV má MFF UK 

vycházet z loni přidělené částky 21780 tis. Kč, došlo po schválení sekčními proděkany 
k rozdělení této sumy na sekce v poměru počtu studujících doktorandů v 1. - 5. ročníku, 
tj. v poměru F:I:M = 257:99:71. Na jednotlivé sekce tak předběžně vycházejí na SVV tyto 
částky: F = 13108 tis. Kč, I = 5050 tis. Kč, M = 3621 tis. Kč. 
Stalo se po KD: Podle informace od dr. Nohela, z 26. 1. 2017, bude nárůst prostředků 
přidělených UK na SVV z MŠMT cca 0,8 %. 

http://www.cuni.cz/UK-4329.html
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h) Systém Habilion, zavedení tajného elektronického hlasování habilitačních a hodnoticích 
komisí: prod. J. Trlifaj jednal s Mgr. Maňáskem z ÚVT UK, přítomny byly pracovnice 
OVZS. Závěry: Habilion bude používán do zavedení nového systému (tj. pravděpodobně 
do října 2017), systém pak zůstane zakonzervovaný jako repozitář habilitačních prací. 
ÚVT UK mezitím vytvoří nový systém, s jednodušším přístupem pro členy habilitačních 
komisí (včetně časově omezeného ad hoc přístupu pro zahraniční oponenty, mimo 
databázi WhoIs) a umožňující používat wordovské formuláře. T: do března 2017 první 
verze, do června 2017 doladěný použitelný produkt, od října 2017 funkční systém daný 
do provozu. Prod. J. Trlifaj připraví návrh interního fakultního předpisu vztahujícího se 
k habilitačnímu a profesorskému jmenovacímu řízení, do něhož zakomponuje možnost 
tajného elektronického hlasování členů komisí.  

 
i) Technologická agentura ČR (TAČR): vláda ČR schválila dva nové programy aplikačního 

výzkumu, a sice: 
i) THÉTA, zaměřený na výzkum v energetice, viz: 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/867-novy-energeticky-program-
aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-theta.html  
Celkový plánovaný rozpočet na 8 let: 5,72 mld. Kč, z toho 4 mld. ze státního 
rozpočtu. 

ii) ÉTA, zaměřený na společenskovědní a humanitní výzkum, viz 
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/875-novy-program-aplikovaneho-
spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu.html  
Celkový plánovaný rozpočet na 6 let: 3 mld. Kč, z toho 2,4 mld. ze státního 
rozpočtu. 
 

j) Evropský projekt Empire, jehož koordinátorem je dr. Sabuga z PTB Braunschweig: kvůli 
administrativnímu vypořádání ne/účasti MFF UK na projektu po smrti dr. L. Peksy 
požádal  prod. V. Baumruk OVZS o dokumentaci, která je archivována na fakultě. 
Stalo se po KD: Z projektu byla odvedena fakultě alikvotní část režie, konečné vyúčtování 
bylo posláno dr. Sabugovi dne 30. 1. 2017. 
 

k) Pilot hodnocení vědy na UK bude uzavírán na přelomu ledna/února 2017, výsledek bude 
zveřejněný na poradě proděkanů pro vědu dne 6. 2. 2017. Obecný pohled vedení MFF 
UK je takový, že kolekce scientometrických údajů, vytvořená doc. D. Münichem pro 
všechny obory pěstované na fakultě, je cenná (např. proto, že používá AIS na místo IF), 
stejně tak jako panelové hodnocení v matematice, které proběhlo zdárně díky mimořádné 
péči prof. M. J. Esteban z CRNS (prezidentka ICIAM). Současně však pilot ukázal, že 
kvalitní panelové hodnocení v rozsáhlejších nebo méně homogenních oblastech vědy se 
tímto způsobem nedá provést (panelové hodnocení ve fyzice se vůbec nepodařilo 
zorganizovat, v informatice zůstalo nedokončené).   

 
l) Prezentace nově ustavených Center excelence na Univerzitě Karlově v oboru 

materiálových věd, která se koná dne 7. 2. 2017 od 16 hodin v Malé aule Karolina: děkan 
i prod. Trlifaj se omluvili (nebudou v uvedenou dobu v Praze), za vedení MFF UK se 
zúčastní prod. V. Baumruk.  

 
Stalo se po KD: 
m) Progres: dohody o uskutečňování programů, souhrnné posudky k přihláškám programů 

Progres Q14, Q16, Q17, Q18, Q47, Q48 a Q49, dále dílčí oponentní posudky 
k přihláškám program Q47, Q48 a Q49, to vše s průvodním dopisem pror. J. Royta, 
poslala A. Zichová z RUK děkanovi a prod. J. Trlifajovi dne 20. 1. 2017 (odkazem na 
elektronické úložiště).  

 
n) RVVI zveřejnila dne 17. 1. 2017 své podklady pro výroční hodnocení výsledků 

výzkumných organizací 2015, viz: 
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=797287  

Dle sdělení Mgr. J. Kuči z 20. 1. 2017 již fakulta „stovky až tisíce chyb“ v těchto 
podkladech reklamovala prostřednictvím RUK. 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/867-novy-energeticky-program-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-theta.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/867-novy-energeticky-program-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-theta.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/875-novy-program-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/875-novy-program-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu.html
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=797287
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V této souvislosti je pozoruhodná a podiv budící informace o ocenění Informačního 
systému výzkumu za elektronizaci veřejné správy, viz:  

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=792883 
 

Prod. M. Vlach 
o) Lupa.cz - rozhovor o smluvním výzkumu na Matfyzu: prod. M. Vlach se pokusí pro 

interview získat doc. M. Kopu a doc. M. Nečaského. Rozhovoru by byl rád přítomen 
děkan.   
Stalo se po KD: Rozhovor proběhne s největší pravděpodobností v pondělí 30. 1., a proto 
pan děkan přítomen být nemůže, protože musí být přítomen na RKR. Rozhovoru se 
zúčastní doc. M. Nečaský a dr. M. Děcký. 

 
p) Návrh smlouvy mezi MFF UK a ČSOB (poslal doc. M. Kopa, KPMS): po diskusi, ve které 

se KD zabývalo otázkou sankcí, které ČSOB ve smlouvě vyžaduje mít uvedeny a které 
výrazně převyšují samotné finanční plnění smlouvy, a dále otázky, jak lze technicky 
zabezpečit, aby nedošlo k úniku citlivých dat, bylo dohodnuto, že ohledně dalšího 
postupu napíše doc. M. Kopovi tajemník fakulty.  

 
Prod. V. Baumruk 
q) Strouhalovská přednáška se uskuteční ve středu 2. března 2017 od 14:00 hodin 

v posluchárně F1. Pronese ji prof. Mark A. Novotny, Ph.D., na téma Adiabatic Quantum 
Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?  Podle sdělení prod. J. Trlifaje přednese 
prof. M. A. Novotný 13. února 2017 od 10:00 hod. v posluchárně K2 matematické 
kolokvium na téma A Gradual, Frustrated Tour of Mathematics Related to Adiabatic 
Quantum Computing.  

 
r) Fyzikální sekce, přesněji KCHFO, předložila opakovaný návrh na jmenování prof. RNDr. 

Martina Váchy, CSc., hostujícím profesorem Univerzity Karlovy, tentokrát na pět let. 
Výtisk návrhu předal na kolegiu děkana prod. V. Baumruk prod. J. Trlifajovi. OVZS zjistí 
na RUK, jak za dané situace postupovat. 
Stalo se po KD: Podle sdělení RUK musí být návrh znovu projednán vědeckou radou 
fakulty; dokument připravil vedoucí KCHFO prof. P. Malý, navrhl termín platnosti 
jmenovacího dekretu na dobu neurčitou.   

 
Děkan 
s) Slavnostní předání čestného doktorátu UK v úterý 31. ledna 2017 ve 14:00 hodin:  

i) pozvánka „D“ - děkan ve stejnou dobu zkouší studenty, proto ho zastoupí prod. V. 
Baumruk; 

ii) pozvánky „T“ – jednu využije prod. L. Skrbek, další bude nabídnuta vedoucímu 
KTV. 

 
t) Slavnostní akt pořádaný u příležitosti 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace, 

konkrétně v pondělí 30. ledna 2017 v 18:00 hodin ve Velké aule Karolina: děkana 
zastoupí prod. J. Trlifaj.   

 
u)  „Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace 

prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020“: dokumenty poslal dr. J. Stráský, 
zástupce MFF UK v RVŠ. Vyjádřil ochotu zkompletovat připomínky, které obdrží do 
8. března 2017. (Zásilku adresoval kolegiu děkana, vedoucímu KFPP prof. V. Matolínovi, 
dr. C. Bromovi a ZK AS MFF UK.). E-mailem reagoval prod. J. Trlifaj – přislíbil též dr. J. 
Stráskému poslat odkaz na web MŠMT, až na něm budou zveřejněny kritické připomínky 
ke způsobu vedení OP VVV (analýza firmy Deloitte Consulting – viz bod 1. h) zápisu 
z KD konaného 4. 1. 2017). Členové KD pošlou své event. připomínky a podněty buď 
prod. J. Trlifajovi, nebo přímo dr. J. Stráskému, a to do 6. 3. 2017.  

 
v) Děkan požádal Mgr. M. Menšíkovou, aby přečetla zadávací dokumentaci nové soutěže 

GAČR, porovnala ji s analogickými dokumenty z minulých let a upozornila jak vedení 
fakulty, tak pracovníky sekcí na případné změny. Mgr. M. Menšíková se zúčastní porady 
vedoucích pracovišť svolané na 18. 1. 2017 a též semináře pro uchazeče pořádaném 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=792883
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GAČR dne 2. 3. 2017 v Praze. Během března pak OVZS uspořádá na MFF UK 
analogický seminář pro uchazeče z fakulty.   

 
w) Soutěž Primus – složení Komise pro přírodní vědy, matematiku a informatiku (navazuje 

na bod 1. e) zápisu z KD konaného 14. 12. 2016): pror. J. Konvalinka nabídl, aby MFF 
UK navrhla reprezentanty oborů I a M pro příští hodnocení projektů. Předběžně vyjádřil 
ochotu prof. J. Matas (FEL ČVUT), osloveni byli/budou prof. P. Pudlák, prof. J. Krajíček, 
prof. P. Drábek. Výsledek probere KD na své schůzi 1. 2. 2017.  

 
x) Ve čtvrtek 16. 2. 2017 proběhne v budově na MS seminář, jehož se zúčastní zástupci 

MFF UK a reprezentace ČSOB včetně ředitele výzkumné divize KBC p. Baraka Chiziho.  
Po organizační stránce zajišťuje doc. M. Nečaský. Seznam účastníků z MFF UK finalizuje 
prod. M. Vlach ve spolupráci s proděkany pro sekce I a M. Děkan pozval sekční 
proděkany a proděkany J. Trlifaje a M. Vlacha. M. Vlach toto pozvání nevyužije, protože 
má povinnosti na Jednom dni s fyzikou; pověří OMK, aby zajistilo informativní článek o 
uskutečnění semináře.  
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
Prod. F. Chmelík 
a) Pilotní šetření kvality závěrečných prací: prod. F. Chmelík poslal kolegiu informaci 

vedoucího Oddělení koncepce a akreditací RUK Mgr. V. Tomáška. Otázku finančních 
prostředků na provedení pilotního šetření projednalo RKR 7. 12. 2016 a vyslovilo se pro 
variantu, podle které se provede šetření pouze na jedné fakultě za každý panel Rady pro 
vnitřní hodnocení (lékařské obory, společenskovědní obory, humanitní obory). Náklady 
na tuto variantu činí 96 tis. Kč.  

 
b) Návrhy SFG: prod. F. Chmelík sdělil, že nedostatky v návrzích projektů s fyzikální 

tematikou byly odstraněny. KD souhlasilo, aby v takovém případě byla studentům vydána 
rozhodnutí o udělení grantů. U doplňovaných návrhů SFG s matematickou a 
informatickou tematikou nebylo zatím hodnocení uzavřeno, prod. F. Chmelík čeká na 
písemné vyjádření zpravodajů jednotlivých projektů.  

 
c) Informace o udělení ceny ministryně školství RNDr. Heleně Reichlové (zápis KD 18. 5. 

2016), viz: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/f83d84c0-b21c-4e1c-afe3-
0a223db9b33c/en/20161211-ceny-msmt-2016.pdf  

 
d) Dopis z partnerského institutu Helmholtz-Zentrum-Geesthacht (HZG) k plánovanému 

semináři HZG a MFF UK ve dnech 28. a 29. 3. 2017. Za fakultu je organizátorem akce 
Ing. Patrik Dobroň, Ph.D., z Katedry fyziky materiálů. Spolupráce s uvedeným německým 
partnerem běží – na podkladě uzavřeného kontraktu – úspěšně již 15 let. Děkana 
zastoupí na semináři prod. F. Chmelík.   

 
Prod. V. Kuboň 
e) KD vzalo na vědomí informaci o vývoji situace týkající se učitelství a akreditací 

(koordinace postupu s PřF UK; jednání s pror. R. Wildovou - 16. 2. 2017 setkání na PřF 
UK, prod. V. Kuboň obešle s pozváním fakultní garanty učitelských programů, sám se 
osobně zúčastnit nemůže). 

 
f) Pror. M. Králíčková svolala schůzku ohledně UKČO, a to na 27. 1. 2017. Za MFF UK se 

zúčastní prod. V. Kuboň a dr. P. Zakouřil.   
 

g) Prod. V. Kuboň požádal Mgr. P. Chrásku o právní názor na smlouvu mezi MFF UK a PřF 
UK o společné výuce Bioinformatiky. Výsledek poslal na PřF UK, datum podpisu smlouvy 
se tím přiblížilo. 

 

https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/f83d84c0-b21c-4e1c-afe3-0a223db9b33c/en/20161211-ceny-msmt-2016.pdf
https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/f83d84c0-b21c-4e1c-afe3-0a223db9b33c/en/20161211-ceny-msmt-2016.pdf
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h) Návrh opatření rektora – standardy studijních programů Univerzity Karlovy: poslal Mgr. V. 
Tomášek děkanovi a doc. P. Kolmanovi, děkan přeposlal prod. V. Kuboňovi 
s požadavkem, aby případné připomínky k návrhu dostalo KD na schůzi 18. 1. 2017 
(termín RUK zněl: do 30. 1. 2017). Kolegium přijalo názor prod. V. Kuboně, že důvod ke 
skutečně závažné připomínce v materiálu nenašel.  

 
i) Setkání s ministryní školství dne 18. ledna 2017 od 14 do 15 hodin na MŠMT, zaměřené 

na vzdělávání pedagogů a vysokoškolské akreditace, se zúčastnili prod. V. Kuboň a na 
část jednání děkan. Ne každému děkanovi na UK se dostalo pozvání, původně byl podle 
všeho pozván jen děkan MFF UK, zato třikrát.  

 
Prod. M. Vlach  
j) Dotazníkové šetření (zajistila RNDr. K. Šolcová Houžvičková) mezi absolventy fakulty pět 

let po jejich absolutoriu - z 614 oslovených osob jich odpovědělo 164, tzn. 27 % - přineslo 
následující poznatky: 80 % hodnotilo studium na MFF UK a získané vzdělání velmi 
dobře, 70 % získalo zaměstnání ihned (z toho 100 % absolventů učitelských oborů). 
Z dotazníkového šetření též vyplynulo, že nejvíce našli absolventi uplatnění v zahraniční 
firmě působící v ČR nebo v české firmě, nejčastější nástupní plat se pohyboval v rozmezí 
35 – 40 tis. Kč, do druhého zaměstnání během pěti let nastoupilo 30 % respondentů. 
Z dotazníku také vzešla doporučení jako např.: zaměřit se během výuky na novější 
programovací jazyky, na větší propojení s praxí, na procvičování soft-skills dovedností ve 
výuce, zavést kredity za praxe a brigády ve firmách.  

 
Prod. L. Skrbek 
k) Prof. J. Urban z FMFI Univerzity Komenského navrhl, aby prof. L. Skrbek zastával roli 

kontaktní osoby/garanta za fyziku v chystané dohodě mezi MFF UK a FMFI UK v rámci 
programu Erasmus+. KD nemělo námitky, protože studijní plány sice schvaluje studijní 
proděkan, ale pokud se nejedná o jemu vlastní vědní obor, opírá se o expertní vyjádření 
kolegů.  
 

Prod. M. Rokyta 
l) Příprava akreditace fakulty – harmonogram úzce souvisí s chystanými vnitřními předpisy 

fakulty. Diskuse KD o studijních programech a jejich specializacích vyústila v doporučení, 
aby prod. V. Kuboň záležitost konzultoval na RUK a spolehlivě zjistil, zda se skutečně i 
nyní, po přijetí nových univerzitních předpisů, počítá s tzv. zaměřeními.  

Děkan 
m) Školské zařízení Kroužky: e-mail od Mgr. PhDr. M. Vraného, ředitele pro Prahu a Střední 

Čechy, žádající děkana o schůzku, přeposlal děkan celému kolegiu. Ředitel Vraný by rád 
otevřel téma, zda by praxe studentů MFF UK v jím vedené společnosti a jejich úspěšné 
studium programů akreditovaných ve školském zařízení Kroužky mohlo být nějakým 
způsobem ohodnoceno ze strany MFF UK (udělením určitého počtu kreditů). KD vyslovilo 
mínění, že MFF UK disponuje nezanedbatelným množstvím vlastních kursů. Přesto 
požádalo prod. F. Chmelíka, aby se ještě dotázal na názor garantů didaktických 
studijních programů.   

 
n) Případ s „doktorandkou“: jako doktorandka MFF UK se na svém facebookovém profilu 

prezentuje osoba, která nabízí vypracování zkoušky „on-line“. OMK ve spolupráci se 
STUD situaci prověřilo. S největší pravděpodobností jde o velmi zdařilý falešný profil -
studentka tohoto jména není v databázi studentů fakulty evidována. OMK informovalo o 
této skutečnosti firmu Facebook. 

 
o) KD vzalo na vědomí děkanovo sdělení, že Ing. Z. Chmela podal na Univerzitu Karlovu 

žalobu.   
 
Stalo se po KD: 
p) Pror. M. Králíčková sdělila, že k 1. lednu 2017 vzniklo Centrum celoživotního vzdělávání 

Univerzity Karlovy jako samostatný odbor rektorátu. Webová stránka centra, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7986.html 

   

http://www.cuni.cz/UK-7986.html
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Nový Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy je obsažen v Opatření rektora 
č. 2/2017, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-7900.html 
 
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Veřejná zakázka malého rozsahu na „Administraci veřejných zakázek“: dne 6. 1. 2017 

proběhlo jednání výběrové komise. Jejími členy byli prof. V. Baumruk, doc. F. Chmelík, 
Ing. M. Ryzcová, Ing. A. Líska a prof. R. Grill. Doručena byla jediná nabídka, a to od 
Advokátní kanceláře Schmitz & Partners. Komise ji shledala jako vhodnou.  

 
b) Tajemník jednal se zástupci projektu „Škola bez PET lahví“. Podařilo se vytipovat vhodné 

místo v budově Ke Karlovu 3, jsou známy i ekonomické a provozní podmínky pro provoz 
zařízení. Provozovatel zařízení současně jedná s firmou  Deloitte Consulting. Uvedená 
firma uvažuje o financování provozu těchto zařízení na vysokých školách, ovšem 
s podmínkou, že na displeji, který je součástí zařízení, poběží její reklama zaměřená na 
studenty. Věc bude na MFF UK ještě předmětem jednání, stanovisko zaujme také 
proděkan pro PRopagaci. 

 
c) Tajemník informoval o přípravách na vypsání veřejné zakázky na dodavatele výpočetní 

techniky, o záměru UK tuto komoditu soutěžit, o jmenování fakultní pracovní komise pro 
tuto oblast včetně projednání celé problematiky na poradě vedoucích pracovišť dne 18. 1. 
2017 odpoledne.  

 
d) Oddělení PSíK přišlo s otázkou, zda po nasazení modulu VERSO hodlá v letošním roce 

fakulta pokračovat v tomto trendu s některými dalšími moduly. Vedení fakulty s ohledem 
na zatím velmi krátkou dobu fungování modulu VERSO a na skutečnost, že UK plánuje 
zavést jednotný ekonomický systém (s termínem zahájení v roce 2018!), rozhodlo 
prodiskutovat tuto záležitost nejpozději v dubnu 2017. Z projektu CRP by pro MFF UK 
bylo na rok 2017 k dispozici cca 300 tis. Kč na některé další moduly. 
 

e) Předsedkyně GAČR  požádala o pronájem refektáře u příležitosti udělování „Cen 
předsedy GAČR za vynikající projekty ukončené v roce 2016“ na den 21. září 2017. 
Kolegium souhlasilo, nájemné stanovilo na 1.000,- Kč. 

 
f)        Tajemník upozornil na skutečnost, že na zaměstnanecké oddělení jsou doručovány 

„dohody o provedení práce“ a “dohody o pracovní činnosti“ často se zpožděním, tzn. po 
datu zahájení výkonu sjednané práce (činnosti). Sekční proděkani projednají tuto 
záležitost v kolegiích sekcí s vedoucími pracovišť. Řešení této otázky vzejde z příštího 
jednání kolegia děkana. 

 
Děkan 
g) Kontrola projektů GAČR ze strany NKÚ – svou informaci o vývoji situace děkan shrnul do 

těchto bodů: 
i)      odpověď NKÚ na námitky Univerzity Karlovy k výsledkům auditu; 
ii)      výsledek konzultace děkana s Mgr. P. Chráskou; postup pro rok 2017 (zdroj 

náhrad za dovolené); jednání s kancléřem UK; poznatky z jednání s ředitelkou 
Kanceláře GAČR; 

iii)      na 18. 1. 2017, 16:00 hodin, svolána porada vedoucích pracovišť MFF UK; 
iv)      dne 19. 1. 2017 v 9:00 hodin děkan navštíví kvestorku UK; 
v)      připravuje se odvolání ke složce NKÚ, která je nadřízena kontrolnímu týmu; lze 

podat cestou RUK nejpozději do 24. 1. 2017.  
 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

http://www.cuni.cz/UK-7900.html
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Prod. L. Skrbek 
a) V roce 2016 byl řešen Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT. Koordinátorem celého 

projektu byl doc. Pavel Svoboda, MFF UK byla koordinujícím pracovištěm. Ke dni 16. 1. 
2017 podal koordinátor závěrečnou zprávu za celý projekt, kopie elektronické verze je 
k dispozici u prod. L. Skrbka.  

b) V říjnu 2016 byl podán nový Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT. Je to opět rozsáhlý 
projekt s účastí týchž 14 vysokých škol, se stejným koordinátorem a koordinačním 
pracovištěm, nazvaný „Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace 
přístrojového vybavení“. Tento projekt již byl přijat k financování, ovšem s redukcí na 
60 % původních požadavků. Z tohoto důvodu bylo nutno zadání projektu částečně 
přepracovat, aby návrh odpovídal přidělené částce. Jde o 100% investiční projekt, MFF 
UK v jeho rámci plánuje zakoupení vibračního magnetometru do 20 T kryomagnetu 
v rámci LMNT. Kopie elektronické verze projektu, podané k 16. 1. 2017, je k dispozici 
opět u prod. L. Skrbka. 

 
c) V minulém týdnu bylo zahájeno druhé kolo výběrového řízení na zhotovitele pavilonu 

M+I, lhůta pro podání nabídek skončí 22. 2. 2017 (pokud nebude prodloužena v důsledku 
dodatečných informací, s čímž je nutné počítat, neboť takový postup je u větších 
stavebních zakázek obvyklý). K podání nabídky bylo vyzváno všech 5 subjektů, které ve 
lhůtě k tomu určené prokázaly kvalifikaci v požadovaném rozsahu; jsou to Hochtief CZ 
a.s., Průmstav a.s., Zlínstav a.s.,  Imos Brno, a.s., Společnost MFF UK Troja (jedná se 
o sdružení firem OHL ŽS a.s. a Auböck s.r.o.) 
Z účasti v zadávacím řízení byli v prvním kole pro nesplnění kvalifikace v požadovaném 
rozsahu vyloučeni tito zájemci: Metrostav a.s., Porr a.s. 

 
Doc. C. Matyska 
d) HR Award: pokud by se záležitost musela řešit na každé fakultě zvlášť, MFF UK nemá 

zájem o výzvu OP VVV č. 02_16_028 „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj“.  Toto 
stanovisko sdělil doc. C. Matyska na RUK Ing. J. Bělonožníkovi.  

 
e) Navazuje na bod 4. f) zápisu ze dne 4. 1. 2017: doc. C. Matyska informoval o vývoji 

situace okolo projektu "Předpověď počasí a kvality ovzduší pro Prahu – aplikace ve 
službách a strategiích rozvoje v podmínkách klimatické změny", který plánuje podat doc. 
T. Halenka spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem a Ústavem informatiky AV 
v rámci 24. výzvy OP PPR. KD vyslovilo souhlas s účastí KFA na projektu v roli hlavního 
řešitele.  

f) Stav projektů OP VVV předložených z MFF UK: přehled poslal doc. C. Matyska kolegiu 
e-mailem.  

 
Prod. M. Vlach 
g) Rotunda sv. Václava 

i) Ministerstvo financí provedlo dne 16. 1. 2017 závěrečnou kontrolu projektu 
Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, a to kontrolu 
na místě. Zjištěny drobné nedostatky, jejich příčiny byly na místě vysvětleny. 
Oficiální protokol z kontroly má být znám do 30. 1. 2017.   

ii) „Voda“ v rotundě: je předmětem řešení.  
iii) Monitorovací zpráva za minulé období byla 16. 1. 2017 schválena, fakulta požádá 

o další platbu za toto období. Rozepsána je Závěrečná zpráva – tu je nutné 
odevzdat do 9. 2. 2017. 

iv) Časopis Vesmír otiskl o rotundě článek, viz: 
http://casopis.vesmir.cz/clanek/rotunda-z-legend-i-skutecnosti 

 
h) Výpadek webu dne 11. 1. 2017: v době zasedání kolegia nebyly k dispozici žádné bližší 

informace. 
 

i) Univerzitní informační systém (UIS) – úvazky na MFF UK: prod. M. Vlach a doc. C. 
Matyska odeslali na RUK.  

 

http://casopis.vesmir.cz/clanek/rotunda-z-legend-i-skutecnosti


Kolegium děkana MFF UK dne 18. ledna 2017 
 
 
 

8 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Prod. M. Rokyta předložil děkanovi návrhy na prodloužení pracovních smluv 

zaměstnanců matematické sekce – smluv končících nejpozději k 30. 9. 2017. Je 
připraveno k zařazení na program některého z příštích zasedání VR MFF UK.   

 
b) Navazuje na bod 4. i) tohoto zápisu: Prod. M. Vlach konstatoval, že stále se nerýsuje 

vhodná osoba pro roli fakultního skauta, placeného z financí projektu CPPT „UIS“. 
Hledání pokračuje, místo musí být obsazeno na dobu tří let. M. Vlach dále zmínil, že 
CPPT - bez předběžné dohody s fakultou - v projektu slíbilo, že fakulta získá ještě 
2 pracovníky (zaměstnané na DPČ, celkem v rozsahu cca 0,2 úvazku) na firemní 
spolupráci. Jedním bude pravděpodobně RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová. Hledá se 
tedy dále a více. Doc. C. Matyska se poptá na KFPP.   

 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Žebříček časopisu Týden „Nejlepší vysoké školy ČR“: vedoucí OMK ve spolupráci 

s dalšími vedoucími oddělení děkanátu připravuje podklady, které redakci odešle do 22. 
1. 2017. Věc koordinuje RUK. 

 
b) Český rozhlas v pořadu Knihy plus informoval o publikaci Cesty nesmrtelných (vydal 

MatfyzPress), redakce připravila pro posluchače soutěž o tuto knížku. 
 
c) Slavnostní setkání - Centrum Malach - se bude konat dne 30. 1. 2017 od 9:00 hodin. 

Děkana zastoupí prod. J. Trlifaj (časová kolize s RKR). Na akci bude vyslán také 
zástupce OMK, aby připravil informativní článek na fakultní web a portál matfyz.cz. 

 
d) Pochvala prof. P. Chvosty za jeho popularizační vystoupení Magická fyzika přišla od 

Gymnázia Ch. Dopplera. 
 

e) Prod. M. Vlach informoval o schůzce s Ing. J. Slámou z FEL ČVUT ohledně Partnerského 
programu a možných průnicích spolupráce v této oblasti. 

 
f) Smlouvu mezi RUK a spolkem Matfyz Alumni o možnostech vydávání společných 

průkazů byla předána k připomínkám zástupcům vedení fakultního spolku.  
 

g) Prod. M. Černochová z PedF UK (zastupující v tomto případě JČMF) se sešla s prod. M. 
Vlachem kvůli zamýšlenému setkání učitelů informatiky. Předběžně: MFF UK se 
takového setkání ráda aktivně zúčastní, a tak se prod. M. Vlach pokusí nalézt vhodný 
termín pro schůzku prod. M. Černochové s potenciálně zainteresovanými pracovníky 
fakulty. 

 
h) Spolek Matfyzák a nahrávání přednášek firem: na příští schůzi KD bude podrobněji 

referovat prod. M. Vlach.  
 
Děkan 
i) Ples MFF UK dne 2. března 2017: Martin Mach, náčelník spolku Matfyzák, pozval děkana 

na letošní ples a současně se dotázal, pro kolik děkanových hostů mají být připraveny 
stoly v Primátorském salonku na Žofíně a kolik vstupenek má spolek pro tyto hosty 
doručit. Děkan předběžně počítá s 50 místy. Členové KD sdělí T. Pávkové do 20. 1. 
2017, zda mají o vstupenky do Primátorského salonku zájem. Prod. M. Vlach provede 
neformální průzkum mezi potenciálními čestnými hosty děkana, zda mají čas na ples 
přijít. Počítá se pro ně s přibližně 26 místy, čili jako v předchozích letech.  
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7. RŮZNÉ 
 
a) Tvorba nových fakultních předpisů 

Rektor UK nabídl odbornou pomoc rektorátu při novelizaci fakultních vnitřních předpisů. 
Z dopisu vyplývá toto:  
V současné době vznikají na RUK pro některé fakultní předpisy (statut, pravidla pro 
organizaci studia, pravidla pro přiznávání stipendií, rigorózní řád a disciplinární řád) 
stručné metodické materiály obsahující upozornění na ustanovení, která je třeba ve 
fakultních předpisech upravit. Tyto materiály budou zaslány fakultám do 20. ledna. 
Stalo se po KD: Metodické materiály ve slíbeném termínu přišly (na MFF UK děkanovi a 
oběma studijním proděkanům). 
V průvodním e-mailu T. Svobodová z RUK mj. píše: „Prosím o Vaše připomínky 
k materiálům a event. dotazy k předpisům do 30. ledna 12:00 na můj e-mail, abychom se 
stihli připravit na setkání nad nimi, které se uskuteční 6. února od 10:00 v Malé aule 
Karolina. Na toto setkání byli zástupci fakult již pozváni, z kapacitních důvodů prosíme ty, 
kteří se chtějí zúčastnit a ještě se nepřihlásili, aby tak učinili rovněž do 30. ledna na můj 
e-mail. Na základě tohoto setkání budou metodické materiály ještě doupraveny a 
následně bude možné konzultovat Vaše návrhy individuálně.“ 
 
Předběžná účast za MFF UK na únorovém setkání: proděkan pro koncepci studia doc. V. 
Kuboň, vedoucí STUD (?), právník (?), člen fakultního senátu, který se bude podílet na 
tvorbě nových předpisů (?).  

 
Děkan požádal proděkany, aby za okruhy své působnosti posoudili, které vnitřní fakultní 
předpisy je nutné navrhnout, ať už to vyplývá z předpisů univerzitních, nebo z potřeby 
takové předpisy mít. Studijním předpisům se bude věnovat prod. V. Kuboň, konzultovat 
bude s prod. F. Chmelíkem. Nový fakultní předpis o habilitačním řízení a řízení ke 
jmenování profesorem připraví prod. J. Trlifaj.  
Rozdělení kontroly stávajících fakultních předpisů: 
 
Statut fakulty (koordinovat bude děkan) 
 Část I - Úvodní ustanovení: tajemník fakulty 
 Část II - Členění fakulty: prod. M. Rokyta 
 Část III - Samosprávné akademické orgány fakulty: děkan 
 Část IV - Hospodaření a správa fakulty: tajemník fakulty 
 Část V - Pracovníci fakulty: prod. M. Rokyta 
 Část VI - Studenti a studium: prod. V. Kuboň jako předkladatel (bude konzultovat 

s prod. F. Chmelíkem) 
 Část VII - Akademické insignie a obřady: prod. M. Vlach  
 Část VIII - Společná a závěrečná ustanovení: tajemník fakulty; 
Přílohy Statutu: 
 Č. I - Organizační řád fakulty: prod. M. Rokyta 
 Č. II – Pravidla hospodaření a správy majetku: tajemník fakulty 
 Č. II až VI – studijní záležitosti (přijímací řízení, sliby): prod. V. Kuboň.  

 
Časový plán: do konce ledna přečíst existující předpisy a shrnout poznatky. Do konce 
února napsat první verze předpisů a dát je k interním připomínkám v KD. Do konce 
března vyhotovit finální verze určené k předložení fakultnímu senátu na jeho dubnové 
zasedání.  
Na přípravě textů by se měl podílet zástupce legislativní komise AS MFF UK, děkan 
požádá o jeho delegování předsedu AS MFF.  
Platné univerzitní předpisy jsou na webu zde: 
http://cuni.cz/UK-146.html . 
 

b) Mezinárodní hodnocení UK: návrh vlastní hodnotící zprávy rozeslala dne 16. 1. 2017 
vedoucí oddělení analýz a strategií RUK dr. V. Šťastná. Jménem pror. R. Wildové 
požádala o připomínky k návrhu zprávy a jejím přílohám, dále o náměty hlavních závěrů 
a doporučení (nejsou v této chvíli součástí návrhu zprávy). Protože předložený materiál je 
dlouhý a lhůta na vyjádření k němu krátká (20. 1. 2017), požádal děkan členy KD, aby 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm#cast_I
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm#cast_II
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm#cast_III
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm#cast_IV
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm#cast_V
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm#cast_VI
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm#cast_VII
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm#cast_VIII
http://cuni.cz/UK-146.html
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své připomínky urychleně poslali e-mailem prod. J. Trlifajovi, který je zpracuje do podoby 
celkového stanoviska fakulty. 
Stalo se po KD: Návrh doplněného a revidovaného textu zprávy poslal, po konzultaci 
s děkanem a prod. Trlifajem, na RUK prod. V. Kuboň dne 23. 1. 2017.  
 
Dne 23. ledna 2017 mezi 10. a 12. hodinou se v Malé aule Karolina společně sejdou 
řídicí tým, konzultační skupina a další účastníci. Vedení MFF UK bude na této schůzce 
reprezentovat prod. J. Trlifaj.   
Stalo se po KD: Jednání dne 23. 1. 2017 se zúčastnil osobně děkan fakulty. Předtím 
odeslal ve stanoveném termínu soupis připomínek.  
 

c) Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru MFF UK na rok 2017 a zpráva o plnění 
ADZ 2016: nulté verze dokumentů vypracované z podkladů zaslaných členy KD do 17. 1. 
rozeslala T. Pávková. Doplnění pro pokročilou verzi pošlou členové KD do 25. 1. 2017.  

 
d) Slavnostní otevření nových prostor firmy Ackee dne 15. února 2017 od 18:00 hodin: 

děkana zastoupí prod. O. Čepek.  
 

e) Přehled fakultních koncertů připravených na rok 2017, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/2017fakultnikoncerty.htm 

        Nejbližší je koncert v refektáři v úterý 31. ledna 2017 od 19:00 hodin. 
 

f) Plán nepřítomnosti/zahraničních cest děkana:  
6. – 10. února (dovolená), zastupovat bude prod. V. Baumruk.  
6. – 10. března (služební cesta do Itálie): zastupovat bude prod. J. Trlifaj.  
10. – 14. dubna (služební cesta na Krétu): zastupovat bude prod. J. Trlifaj.  
29. května – 2. června (konference v Hejnicích): zastupovat bude prod. J. Trlifaj.  
červenec (Barcelona) – termín bude upřesněn. 
 

g) Plán zasedání RKR (vždy od 10:00 hodin):  
30. ledna 2017 
20. března 2017 
22. května 2017 
26. června 2017 
25. září 2017.  

 
Zasedání skončilo v 13:27 hodin.  
 
Zapsala:  
T. Pávková 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/2017fakultnikoncerty.htm

