
Zápis z 13. schůze kolegia děkana konané dne 1. března 2017 

(akademický rok 2016/2017) 

 

 

Přítomni: 

 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, L. Skrbek, J. Trlifaj, M. Vlach; od 10:33 do 12:00 J. Svoboda, předseda 

SKAS. 

P. Kolman 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin.  

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) E-mail z RUK doručený 28. 2. 2017 v 16:30 ohledně financí na programy Progres 

– vedoucí odboru pro vědu a výzkum RUK žádá dostat do 17. března 2017 návrh 

procentuálního rozdělení celkové výše prostředků na jednotlivé programy (či části 

programů) uskutečňované na fakultě pro rok 2017.  

KD jednoznačně podpořilo děkanův názor, že MFF UK dodá procentuální 

rozdělení do jednoho pracovního dne ode dne, kdy bude definitivně spočítáno 

hodnocení výzkumných institucí podle Metodiky 2015; rozumí tím po zveřejnění 

– připomínkování – vypořádání připomínek – zveřejnění definitivního hodnocení.  

Interně došlo v KD ke shodě, že přijatelnou variantou je procentuální dělení podle 

loňského hodnocení. Souhlas fakultního senátu s principem dělení „vědeckých 

financí“ podle RIV bodů z nejaktuálnějšího hodnocení stále platí.  

Stanovisko děkana pošle OVZS.  

Stalo se po KD: Stanovisko bylo posláno na RUK dne 3. 3. 2017.  

(Původní instrukce byla v dopise JM (UKRUK/2152/2017-IV.AZ) a říkala, že 

v souvislosti s tím, že RVVI dosud nezveřejnila bodové hodnocení výsledků 

výzkumných organizací za rok 2015, obdrží letos UK (stejně jako i další příjemci) 

od MŠMT institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace ve dvou splátkách. Finanční prostředky na realizaci programů Progres 

budou letos z těchto důvodů poskytnuty fakultám též ve dvou splátkách. JM 

sdělila předpokládanou výši první splátky (bez započtení finančních bonifikací) a 

současně požádala děkana o zaslání návrhu rozdělení sumy na jednotlivé 

programy (či části programů) uskutečňované na fakultě. Návrh, nebo principy 

rozdělení, musí být schválen Akademickým senátem fakulty.)  

 

b) Směrnice děkana č. 1/2017, k zavedení poplatků za habilitační řízení a za řízení 

ke jmenování profesorem, vstupuje v účinnost dnem 1. 3. 2017. Znění výnosu, 

schválené vedením fakulty korespondenčně, je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer01.htm 

 

c) Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu návrh Pravidel pro habilitační řízení a řízení ke 

jmenování profesorem na MFF UK, připomínky zpracuje v další verzi. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer01.htm
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d) Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu návrh nového Jednacího řádu VR MFF UK, po 

připomínkách ho postoupí ke kontrole JUDr. M. Semíkové.  

 

e) GAČR 2017: na 30. 3. připadá uzávěrka pro zaslání návrhů na OVZS. Mgr. M. 

Menšíková absolvuje školení pořádané Grantovou agenturou ČR, poté předá, za 

účasti vedoucí HOSP, získané informace pracovníkům fakulty na celkem třech 

instruktážích. Stane se tak v týdnu od 6. 3. 2017, prod. J. Trlifaj pošle 

podrobnosti.   

 

f) Výsledky GAUK budou zveřejněny v aplikaci webapps dne 7. 3. 2017. 

 

g) Podle interní neoficiální informace schválilo KR rozdělení financí na SVV.  

 

h) Fond mobility UK – letní semestr 2017: z RUK přišla výzva k předložení návrhů, 

T. 30. 3. 2017. Vyřizuje OVZS, interní termín je stanoven na 23. 3. 2017. RUK 

nově zprovozní pro podávání návrhů elektronickou aplikaci.   

 

i) Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK - návrh publikací z MFF UK, 

vydaných v roce 2015: fakulta může navrhnout všech 7 anglicky psaných 

publikací a pouze 1 z titulů vydaných česky. T: do 31. 3. 2017 na RUK. K soutěži 

monografií se vztahuje Opatření rektora č. 11/2017, jehož obsahem je Změna 

opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-8048.html 

Prod. J. Trlifaj poslal 15. 2. 2017 kolegiu seznam monografií, z nichž lze vybírat. 

 V případě českých titulů, které přicházely v úvahu, se KD shodlo na nominaci 

knihy prof. T. Cipry „Rizika ve financích“. Potřebné podklady (recenze) 

a formality obstará OVZS.  

 

j) Dr. J. Stráský jako člen RVŠ sbírá připomínky k OP VVV, v této souvislosti 

oslovil na zasedání fakultního akademického senátu vedení fakulty. Prod. J. 

Trlifaj zamýšlel využít k tomuto účelu připomínky z MFF UK, které spolu s doc. 

C. Matyskou před časem předali firmě Deloitte na semináři pořádaném 

ministerstvem školství; příslib firmy/MŠMT zveřejnit připomínky na 

ministerském webu ale dosud nebyl naplněn. Doc. C. Matyska se po krátké 

diskusi na KD nabídl ujmout věci sám, protože od semináře na MŠMT uplynula 

delší doba a pracovníci fakulty mají s projekty OP VVV mnohem hlubší 

zkušenost. Např. členové VR MFF UK prof. J. Málek a prof. M. Tůma dnes 

seznámí vědeckou radu se svou stížností na postup MŠMT při hodnocení projektů 

v 1. kole výzvy Excelentní výzkum OP VVV.   

Stalo se po KD: Vzhledem k tomu, že příslib Deloitte/MŠMT  nebyl naplněn ani 

k termínu 9. 3. 2017, předal prod. J. Trlifaj výše zmíněné připomínky přímo dr. J. 

Stráskému.  

 

k) Memorandum o spolupráci s Karaganda State University (Karaganda, 

Kazachstán) je podepsané a odeslané zahraniční straně. Zástupce jmenované 

univerzity Aibat Rafkhatovich Yeshkeev vystoupí na semináři v matematické 

sekci MFF UK. 

 

http://www.cuni.cz/UK-8048.html
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l) Neformální oběd s reprezentací Komise J. W. Fulbrighta a s jejími hosty, mezi 

nimiž vyniká Dr. Philip E. Rakita, je naplánovaný na pátek 3. 3. 2017.  Za MFF 

UK se zúčastní děkan a proděkani J. Trlifaj a V. Baumruk. Vnuk Dr. P. Rakity 

úspěšně studuje na MFF UK v anglickém programu. 

 

m) North Carolina State University: reprezentace jmenované univerzity navštíví MFF 

UK, věnovat se jí budou proděkani O. Čepek a J. Trlifaj. Bude to ve dnech 7. 3. a 

9. 3. 2017, na MS.   

 

n) Informace RVVI: „Komise pro hodnocení výsledků (KHV) na svém 93. zasedání 

konaném 6. února 2017 doporučila průběžné opravy chyb ve výpočtu Hodnocení 

2015 nezveřejňovat, především z důvodu zachování informační konzistence. 

Termín 21. února 2017 pro zaslání připomínek ke zveřejněnému výpočtu 

Hodnocení 2015 ze strany poskytovatelů zůstává v platnosti.“ Podle čerstvé 

informace prod. J. Trlifaje byl termín zveřejnění posunut, a tím zkrácena doba na 

kontrolu. Co se týká implementace nové metodiky na vysokých školách, požádal 

děkan prod. J. Trlifaje, aby se pokusil, pokud možno v úzké spolupráci s pror. J. 

Konvalinkou, prosazovat názor, že v některých oborech je bibliometrie dobrým 

nástrojem hodnocení.   

 

o) Příprava interní akreditace UK v sobě zahrnuje úkol správně rozčlenit vědu do 

jednotlivých oborů a minimalizovat disproporce mezi členěními podle OECD, 

WoS, CEP a jinými databázemi – MFF UK už úkol splnila v rámci pilotu 

hodnocení vědy na UK.  

 

p) KD dostalo pro informaci sdělení dr. C. Broma, že dne 13. 3. 2017 od 17:30 

pořádají prorektoři doc. J. Konvalinka a prof. J. Royt Kulatý stůl k aktualizaci 

programů na podporu vědy na UK v r. 2017 s Akademickým senátem UK a 

akademickou obcí. Zúčastnit se plánují proděkani J. Trlifaj a V. Baumruk.   

 

q) Nově vydaná opatření rektora UK jsou na webu, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-147.html 

 

Děkan 

r) Návštěva delegace z KUL dne 7. 4. 2017: děkan a prod. Trlifaj přijali z RUK 

pozvání, aby se zúčastnili oběda pořádaného při této příležitosti univerzitou 

(12:30 hodin). Ve 14:00 hodin bude přijetí delegace pokračovat setkáním u pror. 

J. Konvalinky v Karolinu. Členy delegace KUL budou prof. Gerard Govers 

(Manager, Arenberg Doctoral School), prof. Patrick Van Dijck (Vice Dean, 

Faculty of Science) a paní Bieke Dutoit (International Policy Adviser, Faculty of 

Science). Předmětem schůzky budou na přání zástupců KUL jednání o 

prohloubení spolupráce.  

 

s) KD vzalo na vědomí děkanovu informaci o některých závěrech jednání VR 

Grantové agentury ČR, kterého se jako člen tohoto orgánu zúčastnil 28. 2. 2017. 

Centra excelence, která končí v roce 2018 - GAČR zvažuje vyhlášení navazující 

soutěže, přibližující se vzoru ERC grantů. Otázka excelentní jedinec vs. 

excelentní tým. Předseda VR GAČR prof. Z. Bittnar ustavuje subkomisi, která se 

má zabývat ideovou přípravou budoucí soutěže a jejímiž členy mají být rektor UK 

http://www.cuni.cz/UK-147.html
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prof. T. Zima a děkan MFF UK prof. J. Kratochvíl. Děkan MFF UK navrhl 

jmenovat do subkomise prof. J. Hanouska (za sociální vědy). Projekty podané do 

této soutěže by neposuzovaly panely, ale mezinárodní hodnoticí komise. 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Výsledky studentské ankety za ZS 2016/2017 poslal prod. F. Chmelík celému 

kolegiu. Konstatoval, že průběh ankety byl hladký, a vyslovil poděkování za 

významný příspěvek k tomuto stavu jak SKAS, tak předsedkyni komise pro 

anketu doc. H. Valentové.  

Děkan, za tichého souhlasu sekčních proděkanů, jako každoročně rozhodl o 

ocenění nejlépe hodnocených pedagogů. Jejich jména budou slavnostně vyhlášena 

před zasedání VR MFF UK dne 1. 3. 2017 odpoledne.  

Stalo se po KD, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-03-pedagog/ 

 

b) Promoce absolventů ve Velké aule Karolina dne 25. 4. 2017 v 10:30: zúčastní se 

děkan, v roli promotora prof. A. Pultr. 

 

c) KD vzalo na vědomí informaci o poradě na RUK, kterou na 24. 2. 2017 svolala 

pror. M. Králíčková a které se za fakultu zúčastnili oba studijní proděkani a dr. P. 

Zakouřil. Hlavním bodem jednání bylo UKČO čili univerzitní číslo osoby 

a elektronizace agend. Elektronizace agendy SZZ: jak z porady, tak i z pozdějšího 

e-mailu pí prorektorky vyplynulo, že JM jednoznačně pokládá za nasazení 

modulu SZZ plné nasazení (nejen elektronickou verzi protokolu SZZ) a apeluje na 

dodržení harmonogramu, tzn. na nasazení v příštím akademickém roce. Prod. V. 

Kuboň uvedl, že po dohodě se STUD se jeví jako nejvhodnější termín pro 

nasazení modulu období zimních státních závěrečných zkoušek (podzim 2017). 

Dále přednesl otázku, jak úkol zajistit. Dr. P. Zakouřil totiž vyjádřil obavu, že při 

tomto dalším pracovním zatížení, které s sebou příkaz RUK nese, nezvládne plnit 

všechny zadávané úlohy, i bez toho je zahlcen agendami souvisejícími se SIS. 

Tajemník pošle kolegiu přehled náplně PSíK v roce 2017, verzi z 20. 2. tohoto 

roku (stalo se vzápětí po KD). Děkana/vedení fakulty zajímá, zda je oddělení 

schopno agendu zajišťovat za stávajícího personálního obsazení.  

 

d) Prod. F. Chmelík poslal kolegiu reakci RUK na jeho dotaz stran Opatření rektora 

č. 10/2013, Činnost garantů studijních programů, oborových garantů a oborových 

rad. Rektorův výnos viz: 

http://www.cuni.cz/UK-5298.html 

Z odpovědi Mgr. V. Tomáška, vedoucího Oddělení koncepce a akreditací RUK, 

vyplývá, že citované opatření bude novelizováno, ale až po rozpracování 

materiálu NAÚ Doporučené postupy při přípravě SP na podmínky UK. KD se 

dohodlo, že v návrhu nových vnitřních předpisů fakulty budou osvědčená stávající 

ustanovení ohledně garantů ponechána. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-03-pedagog/
http://www.cuni.cz/UK-5298.html
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e) Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných 

vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd 

České republiky 2017 (UKRUK/2195/2017-III): pror. M. Králíčková vyzvala 

děkana k podání návrhu na jednoho kandidáta, nejpozději do 31. 5. 2017. Vyřizuje 

STUD. Kvůli nejednoznačnému zadání byl učiněn dotaz na RUK a zjištěno, že 

Cenu J. Hlávky lze udělit nejlepším studentům a absolventům do pěti let po 

absolvování.  

Podle předběžné informace děkana připravuje návrh informatická sekce.   

 

f) Mimořádné studium: KD schválilo návrh prod. F. Chmelíka na úpravu formulace 

ve fakultním dokumentu, a sice že "Do mimořádného studia se mohou přihlásit 

uchazeči jak s vysokoškolským vzděláním, tak i uchazeči s ukončeným 

středoškolským vzděláním s tím, že se může na základě předchozího souhlasu 

děkana přihlásit i uchazeč bez ukončeného středoškolského vzdělání, pokud jeho 

řádně popsané dosavadní studium nebo výsledky takový výjimečný postup 

odůvodňují". 

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/mimoradne.htm 

 

Prod. V. Kuboň 

g) Přijímací řízení ke studiu v akad. roce 2018/2019 (proběhne na jaře 2018) 

i) KD projednalo návrh časového harmonogramu a akceptovalo jej. Jen 

stanovení lhůty pro podávání přihlášek do bakalářského studia KD odložilo 

na příští schůzi, protože termín do konce března v kombinaci se lhůtami 

danými správním řádem vytváří pracovní stres na studijním oddělení; svou 

roli hraje i větší počet oborů, které MFF UK zajišťuje s jinými fakultami – 

ty mají termín pro přihlášky stanovený na konec února. Prod. V. Kuboň 

zjistí, jak se s takovou situací vypořádají na ČVUT (FIT, FEL, FJFI). 

S ohledem na populačně slabší ročníky KD doporučilo sladit lhůtu 

s fakultami, které nabízejí stejné nebo podobné obory jako MFF UK.  

ii) Podmínky pro přijímací řízení do bakalářského studia: KD souhlasilo s tím, 

aby součástí podmínek bylo také prominutí přijímací zkoušky uchazečům, 

kteří úspěšně absolvují příslušný kurs mezinárodního Centra pro 

talentovanou mládež (CTY). Bližší informace o svém jednání s Jeanne 

Bočkovou poskytl prod. V. Kuboň, včetně materiálů CTY. Ostatní 

podmínky obsažené v návrhu zůstaly beze změny.  

iii) Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studia: v reakci na debatu, 

která proběhla na zasedání AS MFF UK, a s ohledem na nový postup 

v procesu jejich schvalování, dojde k úpravě podmínek. Je nově zavedeno, 

že RUK schvaluje návrh podmínek dříve, než jsou předloženy senátu 

fakulty. Jako nezákonnou podmínku přijímacího řízení chápe RUK 

vyžadování předchozího souhlasu školitele a vedoucího školicího pracoviště 

s vedením konkrétního doktoranda. Prod. V. Kuboň svolá poradu se 

sekčními proděkany jako s garanty studijních programů a informuje o ní 

případně také další garanty. 

 

Děkan 

h) Společné stanovisko děkanů přírodovědně zaměřených fakult českých vysokých 

škol k vývoji v oblasti standardů pro akreditaci učitelských přírodovědných 

programů poskytl děkan celému kolegiu.  

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/mimoradne.htm
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i) Schůzka u ministryně školství 23. 2. 2017: za MFF UK se osobně se zúčastnili 

děkan a prod. V. Kuboň. Jednání bylo nekonfliktní a skončilo ještě dříve, než se 

na něj dostavila paní ministryně. Stručnou zprávu poslal děkan celému kolegiu. 

Prod. V. Kuboň v této souvislosti zdůraznil naléhavost diskuse s garanty učitelství 

(model minor/major, nebo specializace?). 

 

j) Koordinátorem pro přípravu akreditačního procesu a systému hodnocení kvality 

za účelem získání akreditace je za MFF UK proděkan pro koncepci studia doc. V. 

Kuboň. Děkan takto odpověděl na dotaz RUK.  

 

k) Na slavnostním vyhlášení výsledků Bolzanovy ceny a Cen rektora, které se 

uskuteční ve středu 8. března 2017 v 15:00 hodin  ve Vlasteneckém sále Karolina, 

děkana zastoupí prod. J. Trlifaj. Bolzanova cena v přírodovědné kategorii byla 

udělena RNDr. Zuzaně Patákové, Ph.D., z MFF UK, za práci Bounding Helly 

numbers via Betti numbers.  

 

Prod. M. Rokyta 

l) Prod. M. Rokyta informoval, že 27. 2. 2017 proběhla porada pedagogické rady 

matematické sekce a usnesla se výraznou většinou na tom, že v bakalářském 

studiu programu M by mohla být státní závěrečná zkouška rozdělena do dvou 

částí, kdežto v navazujícím magisterském studiu M nikoli. Bc. J. Svoboda tuto 

informaci přednese kolegům ve SKAS. Je třeba prověřit, zda požadavek na 

technické umožnění rozdělení SZZ v SIS byl zprostředkován firmě Erudio.  

Stalo se po KD:  

Prod. V. Baumruk informoval, že po diskusi s garantem programu prof. J. 

Podolským souhlasí i fyzikální sekce s rozdělením bakalářské  zkoušky. Pokud jde 

o zkoušky magisterské, tam sekce trvá na zachování současného stavu (podobně 

jako sekce matematická). 

 

Prod. O. Čepek 

m) Prod. O. Čepek nanesl otázku zvýšení limitu účelových stipendií. KD připomnělo, 

že limit stipendií je dán univerzitním předpisem.   

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Dne 15. 2. 2017 po zasedání kolegia byl za účasti některých členů kolegia, 

zástupců PSíK a HOSP prezentován zástupci firmy BBM nový WebMailer.  

Dosavadnímu WebMaileru přestane firma po 1. 7. 2017 poskytovat jakoukoli 

podporu a servis. Vývoj nového systému byl financován z projektu CRP, náklady 

na instalaci, implementaci a školení představují 35.000,- Kč. Instalace se 

předpokládá zhruba 3 týdny od objednání. Kolegium s pořízením nového 

WebMaileru souhlasilo. 

 

b) Kolegium schválilo smlouvu fakulty s Vysokoškolským sportovním klubem MFF 

UK, z. s., o zajištění propagace na rok 2017, ve výši 150.000,- Kč. Čerpat 
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prostředky na propagaci bude možné až po schválení rozpočtu MFF UK na rok 

2017 Akademickým senátem MFF UK. 

 

c) Univerzita Karlova realizovala veřejnou zakázku na dodavatele licencí softwaru 

firmy Microsoft. Nejvýhodnější nabídku podala firma SoftwareONE, a proto s ní 

Univerzita Karlova podepsala rámcovou smlouvu. Kontaktním pracovníkem pro 

komunikaci s vítěznou firmou a pro zprostředkování objednávek byla za MFF UK 

určena Mgr. Lenka Forstová (SISAL). 

 

d) Pronájmy, zapůjčování prostor 

i) Středisko bezpečnostní politiky FSV UK pořádá dne 2. 6. 2017 

bezpečnostní konferenci „Meče a pluhy“. Požádalo o zapůjčení refektáře a 

současně o slevu na nájemném. Nad akcí převzal záštitu rektor UK. 

Kolegium žádosti vyhovělo včetně slevy na nájemném ve výši 50 %. 

ii) Evropská asociace pro integrativní psychoterapii (EAIP) uspořádá od 12. do 

14. 10. 2017 workshop, požádala o pronájem refektáře a 5 menších učeben 

na MS. Kolegium žádost schválilo.  

iii) KPMS MFF UK pořádá ve dnech 25. až 29. 6. 2018 mezinárodní konferenci 

„S4G 2018“, požádala o poskytnutí několika poslucháren a učeben na MS.  

Protože zatím není znám počet účastníků, nespecifikovala přesnější 

požadavek na učebny. Kolegium tedy schválilo slevu na nájemném ve výši 

50 %, s tím, že vhodné učebny budou vybrány dodatečně v koordinaci 

s proděkanem O. Čepkem, aby bylo vyhověno jak potřebám konference, tak 

hladkému provozu informatické sekce ve zkouškovém období.  

 

Děkan 

e) Kontrola grantů ze strany NKÚ: výsledek odvolání proti nálezu, který UK poslala 

Kolegiu NKÚ, poskytl děkan celému kolegiu. Některé body odvolání byly 

uplatněny s úspěchem, jiné nikoli. Podstatné jsou mzdy (argumenty MFF UK 

neuznány). Zatím se neuskutečnilo jednání s Finančním úřadem.   

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Doc. C. Matyska 

a) Výzva Výzkumné infrastruktury: všechny fakultou podané projekty byly navrženy 

k financování. Jsou to: SPL-MSB, LINDAT/CLARIN, BNL-CZ, FAIR-CZ, 

Fermilab-CZ. Tabulku zachycující aktuální stav fakultních projektů dostalo celé 

KD.  

 

b) Doc. C. Matyska informoval KD o výběru investic sekčních proděkanů pro akci 

"UK-ICT 2017", dále o možnosti rekonstrukce nemovitostí ve vlastnictví 

magistrátu hl. města Prahy pro účely fakulty pomocí připravované výzvy v OP 

PPR a o materiálu prof. J. Málka a prof. M. Tůmy pro VR MFF týkajícím se 

hodnocení projektu Math-in-HPC.CZ. 

 

Tajemník 

c) Škola bez PET lahví: diskuse ještě probíhá.  
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d) Akce na Malostranském náměstí – po zrušení parkoviště se množí žádosti 

adresované fakultě, typicky na připojení k silové elektřině, ale také na využití 

fasády k pověšení vlajek či transparentů, na umístění kamery do okna apod. 

Vedení fakulty tyto požadavky zamítá a bude zamítat. MFF UK je instituce 

zabývající se vzděláváním a výzkumem; nemá personální ani finanční kapacity na 

to, aby fungovala jako servisní organizace pro pořádání akcí na Malostranském 

náměstí. Stejně tak se fakulta nebude podílet, ať už propagačně nebo poskytnutím 

služby či prostoru, na akcích majících jakýkoliv politický, náboženský, občansko-

aktivistický apod. charakter. Výjimkou jsou případy, kdy je MFF UK nebo UK 

aktivním organizátorem nebo spoluorganizátorem např. kulturní akce.  

 

e) Výstavba pavilonu pro M+I v Troji: dne 9. 3. 2017 končí lhůta po podání nabídek 

na výstavbu pavilonu. Pokud by ještě v této lhůtě přišel nějaký dotaz, prodloužila 

by se lhůta o dobu jeho vyřízení. Tajemník dojednává s JUDr. M. Polickým 

podrobnosti, složení výběrové komise bude pravděpodobně následující:  

za MFF UK - členové: prof. L. Skrbek, Ing. A. Líska; náhradníci: doc. C. 

Matyska, Ing. M. Novák. Za odbornost – členové: Ing. Z. Hošna, Ing. Janoušek, 

Ing. arch. Jaroš; náhradníci: Ing. J. Hrdina, V. Fiala, M. Doležal. Za AS MFF UK 

– člen: prof. R. Grill; náhradník: dr. J. Stráský.  

Tajemník ještě ověřuje účast UK, MFČR a MŠMT ve výběrové komisi. Termín 

jednání komise se předpokládá mezi 15. a 20. březnem 2017. 

Stanovisko kolegia ke složení komise bylo kladné.  

 

f) Prod. L. Skrbek otevřel otázku dalšího fungování restaurace v budově fakulty na 

Malostranském náměstí s ohledem na blížící se termín ukončení nájemní 

smlouvy. Tajemník v této záležitosti již s pí Starostovou osobně projednával 

požadavky sekce a pí Starostová vyjádřila přání setkat se a jednat přímo se 

zástupci informatické sekce. Prod. O. Čepek přislíbil takovou schůzku sjednat, za 

účasti prof. J. Sgalla. 

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:  

i) KD se vrátilo k obecným podmínkám řízení, konkrétně k tomu, v jaké 

podobě žádat přihlášky a doklady uchazečů. Děkan požádal tajemníka o 

získání stanoviska právničky k elektronické formě přihlášky. 

ii) Iniciativní podněty prof. P. Jungwirtha, zaslané děkanovi v únoru: KD se 

s nimi seznámilo a po diskusi se shodlo na tomto: 

 Rozhodnutí o tom, zda má zahraniční uchazeč o akademickou 

pracovní pozici na fakultě umět česky, nebo mu má být dána určitá 

doba, aby se česky naučil, ponechat na vedoucím pracoviště, na 

kterém se daná pozice otevírá. 

 Tzv. otevřené zahraniční konkursy budou inzerovány na internetu, 

neboť to umožňuje nový univerzitní Řád výběrového řízení. 

 K někdejším místům tzv. mladých odborných asistentů se nelze vracet 

(věk je diskriminující hledisko). 
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 Základní jednotkou ve fakultní struktuře je pracoviště - katedra nebo 

ústav, přičemž označení „ústav“ je dané historicky a nezakládá důvod 

pro odlišné nahlížení na něj. Katedra či ústav garantují pedagogické a 

vědecké aktivity fakulty, a proto pracovní pozice musejí být 

vypisovány v přímé vazbě na ně.   

 

b) Obsazení místa vedoucí/ho referátu spolupráce s firmami, transferu technologií a 

kariérního poradenství: komise posoudí přihlášky dne 10. 3. 2017, uskuteční se 

pohovory s adepty. Členy komise jsou prod. V. Baumruk, prod. M. Vlach, Ing. A. 

Líska, doc. C. Matyska, Mgr. L. Veverka a dr. M. Děcký. Dokumentaci 

o uchazečích poskytl prod. M. Vlach celému kolegiu; současně nanesl otázku 

umístění nového pracovníka.  

 

c) Administrativní záležitost s popisem práce dr. O. Kurky: vyřídí tajemník fakulty 

s vedoucím PERS.   

 

d) Uzavírání DPP a DPČ a lhůta jejich zasílání na PERS nejméně jeden den před 

započetím smluvené činnosti:  prod. O. Čepek se dotázal na možnosti výjimky 

(zmocnění uzavřít dohodu v zastoupení statutárního zástupce). Po diskusi byl 

požádán tajemník, aby navrhl metodický pokyn.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Partnerský program: připravují se schůzky s dalšími firmami.  

 

b) Časopis Týden uveřejnil žebříček vysokých škol: mezi přírodovědně zaměřenými 

fakultami obsadila první místo MFF UK. 

 

c) Koncepce Dne otevřených dveří (DOD): návrh poslal prod. M. Vlach, přítomní 

členové KD jej přijali kladně. Návrh, aby se DOD nově uskutečnil v budově na 

Malostranském náměstí, byl schválen.  

Stalo se po KD: Kolegium schválilo termín pro konání DOD, a to čtvrtek 

23. listopadu 2017.  

 

d) Zlaté promoce pro absolventy: prod. M. Vlach dosud neobdržel od RUK 

podrobnější dispozice k akci konané 22. 4., kontaktní osobou za fakultu je dr. K. 

Šolcová Houžvičková. Počet zájemců z jiných fakult o promoci roste (přidala se 

1. LF UK a LFP UK). Absolventů MFF UK je předběžně přihlášeno 85.  

 

e) Výstava akademického sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského nazvaná Život 

v umění mezi orlem a pannou: pozvánka na vernisáž konanou 6. 3. 2017 od 17:00 

hodin v Atriu Poslanecké sněmovny PČR nemůže být z časových důvodů využita.  

 

f) Cena za reprezentaci a propagaci: zvítězil návrh na ocenění projektu Magická 

fyzika: pásmo experimentů s prvky překvapení a krásy. Projekt uskutečnil tým, 

jehož členy jsou prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc., RNDr. Viktor Holubec, Ph.D., a 
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RNDr. Artem Ryabov, Ph.D., všichni z Katedry makromolekulární fyziky MFF 

UK. Cena bude slavnostně předána na fakultním plese 2. 3. 2017.  

Stalo se po KD: Záznam z předání viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-03-cenaprop/ 

 

g) Cena děkana za nejlepší knižní publikace MFF UK – prod. M. Vlach připomněl 

blížící se lhůtu pro podání návrhů (31. 3. 2017). Návrhy na ocenění 

vysokoškolských učebnic a monografií by měly přijít ze sekcí, návrhy týkající se 

kategorií „publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress“ a „publikace 

v popularizačně-propagační edici nakladatelství MatfyzPress“ zajistí prod. M. 

Vlach.  

 

h) MatfyzPress 

i) V odborné edici MatfyzPress byla vydána skripta autora Ivana Netuky: 

Integrální počet – vícerozměrný Lebesgueův integrál.  

http://matfyzpress.cz/matematika/147-integralni-pocet-.html 

 

ii) EET: po mírných provozních problémech byla dne 1. 3. 2017 (tedy 

v řádném termínu) zprovozněna na fakultním e-shopu. 

 

iii) Vedoucí nakladatelství MatfyzPress jedná s internetovým knihkupectvím 

Kosmas o možnosti prodeje e-knih. Pro začátek (na zkoušku) budou 

vybrány dva až tři tituly anglicky psaných studijních materiálů. 

V souvislosti s prodejem e-knih bude také nutné změnit Směrnici děkana 

o ediční činnosti. Prod. M. Vlach předpokládá, že e-knihy budou v tzv. 

chráněném DRM režimu a sociální ochraně s vodoznakem.  

 

e) Prod. M. Vlach dostal výjimku z rozpočtového provizoria, a to na nákup 

plánovaných propagačních předmětů na OMK (jde zhruba o 100 tis. Kč).  

 

f) Smluvní výzkum a jeho změny: ve spojitosti s požadavkem firmy T-mobile na 

uzavření smlouvy o mlčenlivosti se prod. M. Vlach dotázal na administrativní 

postup. Bylo dohodnuto, že takovou smlouvu bude před děkanovým podpisem 

parafovat kromě tajemníka fakulty ještě příslušný sekční proděkan.  

 

i) Rotunda sv. Václava 

i) závěrečná zpráva byla po druhém kole oprav odeslána na MF a zde 

schválena; 

ii) manuál k provozu památky: návrh poslal prod. M. Vlach k připomínkám 

děkanovi, tajemníkovi, prod. L. Skrbkovi a doc. C. Matyskovi.  

 

j) Proběhl Jeden den s fyzikou (JDF), svůj vstup z akce vysílala České televize, 

dopoledne přišlo odhadem 550 návštěvníků, odpoledne jich bylo asi 350. Více 

viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-02-jdf/ 

Vhodný termín JDF a Jednoho dne s matematikou a informatikou (JDMI) 

promýšlí prod. M. Vlach. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-03-cenaprop/
http://matfyzpress.cz/matematika/147-integralni-pocet-.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-02-jdf/
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k) Inovace webovských stránek Knihovny MFF UK je v jednání, prod. M. Vlach se 

sejde s vedoucím knihovny Mgr. J. Kučou a vedoucím OMK Mgr. L. Veverkou. 

 

l) Česká lingvistická olympiáda: smlouva byla po vyjádření děkana MFF UK 

odeslána na FF UK, její znění spěje k definitivní verzi, okamžik podpisu se blíží.  

 

m) Soutěž Náboj: informace o letošním ročníku jsou na fakultním webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-02-naboj/ 

 

n) HackPrague: po ujištění dr. M. Děckého, že jde o seriózní akci, doporučil prod. 

M. Vlach, aby MFF UK vyhověla přání pořadatelů a převzala nad ní záštitu. 

Detaily dojedná s pořadateli akce vedoucí OMK Mgr. L. Veverka.   

 

o) Fakultní víno 

i) Křest vína nového ročníku je letos naplánovaný opět na Den π, tzn. na 

14. března. Akci organizačně zajišťuje prod. M. Vlach a OMK. Patronkou 

ročníku bude paní Taťána Míková.  

ii) Fakultní víno ročník 2016 bude k zakoupení pro zaměstnance fakulty opět 

v e-shopu, ve stejných cenových relacích jako vloni. 

iii) Odbor vnějších vztahů UK požádal jménem JM a pror. M. Kováře o zaslání 

vzorků fakultního vína; koncem března se má konat setkání v moravské 

Lednici, na téma „Univerzitní vína“. MFF UK vyhoví a poskytne jak 

vzorky, tak seznam odborných ocenění, která firma Znovín Znojmo za tato 

vína dostala.  

 

p) Cena Miloslava Petruska za prezentaci: návrh MFF UK, aby byli oceněni řešitelé 

projektu Záchrana a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí, 

byl odeslán na RUK v předepsaném termínu.  

 

q) KD vzalo na vědomí informaci o jednání prod. M. Vlacha s představiteli 

Vysokoškolského sportovního klubu MFF UK.  

 

r) Noc vědců dne 6. 10. 2017: s ohledem na množství akcí konaných 

i naplánovaných doporučil prod. M. Vlach letos se akce nezúčastnit. KD jeho 

názor akceptovalo.   

 

Děkan 

s) Seminář s ČSOB proběhl dne 16. února 2017 v budově na MS, úspěšně. P. Barak 

Chizi poslal děkanovi návrh smlouvy o spolupráci, děkan ji posoudí ve spolupráci 

se zainteresovanými pracovníky fakulty (doc. M. Kopa, doc. M. Nečaský). Více 

o setkání na webu, viz:   

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-02-csob/ 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Příprava nových vnitřních předpisů MFF UK: děkan připomněl, jak je práce na 

návrzích rozdělena mezi členy kolegia a dále silné doporučení předsedy AS UK a 

předsedy Legislativní komise AS UK, aby pracovní verze byly konzultovány 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-02-naboj/
http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/prague-hacks-hackhathon-a-otevrena-data-pro-vsechny--1655663
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-02-csob/
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s pověřenými pracovníky RUK a s pověřenými členy Legislativní komise AS UK 

ještě předtím, než budou předloženy ke schválení senátu fakulty. Tato etapa 

přípravy se má odehrát přibližně do 10. 4. 2017.  Senát fakulty by měl podle 

harmonogramu UK návrhy schválit zhruba do 25. 4. 2017. Děkan požádal členy 

KD, aby návrhy předpisů uložili na webovskou stránku, kterou k tomuto účelu 

nechal zřídit, a to pokud možno do 8. 3. 2017. Na web by měly být umístěny ty 

dokumenty, které již prošly kontrolou právníka/právničky. Děkan předpokládá, že 

návrhy určené ke schválení AS MFF UK možné senátu předložit na přelomu 

měsíců března a dubna.  

Ediční řád fakulty nebude vnitřním předpisem, ale stanoví ho děkan svým 

výnosem (bude to více odpovídat současnému stavu). Návrh vypracuje prod. M. 

Vlach, zohlední přitom např. e-knihy. 

 

b) Jednání AS MFF UK konaného 15. února 2017: 

i) Schváleny jsou tyto dokumenty: 

 Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro rok 

2017, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/zamer2017.pdf 

 Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze 

pro rok 2016, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/plneni2016.pdf 

 

ii) Plánované termíny zasedání senátu fakulty v 1. pololetí 2017: 15. března, 

19. dubna, 24. května. 

 

c) Rektorský sportovní den připadá na středu 17. května 2017. Na stejný den je 

plánované kolegium děkana. Bude vhodně skloubeno.  

 

d) Zasedání kolegia děkana plánované na 15. 3. 2017: svou nepřítomnost ohlásili 

proděkani O. Čepek, F. Chmelík, M. Rokyta, M. Vlach a J. Trlifaj. 

 

e) V týdnu od 6. do 10. 3. 2017 děkana zastupuje prod. J. Trlifaj.  

 

f) Časové plány na podzim 2017: 

Albeř:    3. – 12. září 

Imatrikulace:    úterý 31. října  

Děkanský sportovní den:  středa 8. listopadu 

DOD:     čtvrtek 23. listopadu 

Informační den UK:    sobota 11. listopadu (předběžně). 

 

Zasedání kolegia děkana: 

6. září (na Albeři) 

13. září 

27. září 

4. října (+ odpoledne VR MFF UK) 

(9. – 13. října děkan služebně mimo ČR) 

18. října 

1. listopadu (+ odpoledne VR MFF UK) 

15. listopadu 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/zamer2017.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/plneni2016.pdf
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29. listopadu 

13. prosince 

20. prosince 

27. prosince. 

 

Fakultní koncerty: 

úterý 3. října 

úterý 31. října 

pondělí 4. prosince.  

 

 

 

Zasedání skončilo v 13:45 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 


