
Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 4. září 2013 během soustředění na Albeři 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, M. Vlach, přizván P. Svoboda, na část jednání S. Stehno 
J. Trlifaj 

 
 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 19. 6. 2013.  
 
Děkan ukončil k 1. srpnu 2013 zastupování proděkana pro studijní záležitosti doc. RNDr. Pavlem 
Töpferem, ke stejnému datu se agendy opět ujal doc. RNDr. František Chmelík, CSc. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Směrnice děkana k podávání grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na 

jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení: koncept směrnice 
vypracovaný vedoucí OVZS obdrželi děkan a prod. J. Trlifaj. Předloží ho k projednání 
v kolegiu na schůzi 18. 9. 2013.  

 
b) Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK: prod. Z. Němeček 

byl jmenován do komise pro posouzení návrhu. Podklady z RUK poslal kolegiu. Schůze 
komise je plánovaná na říjen. MFF bude usilovat o změnu návrhu RUK ve smyslu 
původního návrhu MFF, který též schválila VR MFF UK. 

 
c) Projekt European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation (EU-

MATHS-IN): návrh z matematické sekce. Referoval prod. M. Rokyta, po právní poradě a 
schůzce s tajemníkem a zástupci Nečasova centra bude vytvořen úvodní text formou 
memoranda, které bude vyjadřovat vůli podílet se na výše zmíněné vznikající evropské 
struktuře zformováním české sítě aplikovaných matematických pracovišť. Schůzka 
děkana a proděkanů M. Rokyty a J. Trlifaje s prof. J. Málkem a prof. Z. Strakošem je 
dohodnutá na 18. 9. 2013 od 15:00. Do té doby bude hotov nástin memoranda.  

 
d) VR UK schválila 27. 6. 2013 návrh na udělení čestného doktorátu prof. Aravindu 

Joshimu. Jako nejvhodnější termín pro slavnostní promoci se z hlediska rektorova diáře a 
možností příjezdu prof. Joshiho jeví 30. října 2013 odpoledne.  

 
e) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013: konečný termín pro předložení návrhu 
na MŠMT je 30. 9. 2013, ale návrhy se předkládají cestou RUK do 10. září 2013. 
Vedoucí OVZS o tom informovala mailem 29. 7. 2013. Návrh připravuje doc. J. Dolejší 
(sekce F).  

 
f) Fond mobility UK – termín odevzdání návrhů na RUK je stanovený na 18. 10. 2013. 

Vyřizuje OVZS, interní termín na MFF vyprší 11. 10. 2013. 
 

g) Dopis od ředitele Odboru kosmických technologií a družicových systémů Ministerstva 
dopravy (dále MD), který požaduje informace o aktuálním zapojení MFF UK do oblasti 
kosmických aktivit: děkan informoval o své konzultaci s kancléřem UK. Odpověď na MD 
zatím odložil.   

 
h) Nabídka firmy Bloomberg na prezentaci informačního a analytického programu 

Bloomberg terminal (zaslal mailem pror. S. Štech počátkem července 2013): o využití 
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nabídky uvažovali kolegové z matematické sekce, případně ve spolupráci s FSV UK; 
podle sdělení prod. M. Rokyty se nakonec rozhodli nabídku pominout kvůli finanční 
náročnosti.  

 
 

Prod. P. Kolman 
i) Cena Wernera von Siemense 2013. Uděluje se za vědecké výkony i pregraduální a 

postgraduální práce. Podrobnosti dostali členové KD mailem. Po předchozím projednání 
v sekcích se k případným nominacím kolegium vyjádří na schůzi 18. 9. 2013.   

Děkan 
j) Spolupráce s Univerzitou v Oregonu: kolegium vzalo na vědomí informaci děkana o jeho 

návštěvě americké univerzity letos v létě.  Děkana potěšil například fakt, že odborníci 
z Oregonu znají a oceňují kolegy z KDF MFF (jmenovitě doc. L. Dvořáka). O důvod víc 
pokusit se prosadit uzavření smlouvy o spolupráci na univerzitní úrovni.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Zápis předmětů pro ak. rok 2013/2014: mail studijních proděkanů byl rozeslán na 

pracoviště MFF dne 28. 8. 2013. Směrnice děkana č. 4/2011 byla zrušena, zatím bez 
náhrady. Studenti nastupujícího prvního ročníku dostanou na Albeři detailní instrukce od 
SKAS. Podnět ze strany SKAS ohledně možnosti „přestupovat“ mezi studijními kroužky 
vede v patrnosti prod. F. Chmelík, věc prodiskutuje nejprve s dr. P. Zakouřilem.   

 
b) Nabídka TeXové šablony pro studentské práce: kolegium vzalo na vědomí informace 

proděkanů M. Rokyty a P. Kolmana o vývoji jednání s autorem šablony p. P. Olšákem. 
Šablona by mohla být - po menší úpravě, aby vyhovovala univerzitou předepsanému 
jednotnému grafickému vzhledu - na MFF akceptována. Záležitost není definitivně 
uzavřena, s ohledem na právě probíhající diskuse o logu MFF. (Viz bod 6.v) tohoto 
zápisu.) 

 
Prod. P. Kolman 
c) Studium v anglickém jazyce 

• Text smlouvy se studentem pro studium v anglickém jazyce je ve finální fázi. 
Stejný dokument v českém jazyce je hotový.  

• Proděkani P. Kolman a M. Vlach informovali o pomoci OMK a Careemarketu 
zahraničním studentům (hledání zaměstnání, studentská konta a půjčky atd.). 

• Zálohu ve výši 300 EUR uhradilo 9 studentů.  
 

d) Pravidla pro organizaci studia jsou v konceptu, prod. P. Kolman očekává případné 
podněty od členů KD. Na jeho dotaz sdělil prod. M. Rokyta, že za sebe necítí nutnost 
změn v minimálních počtech kreditů potřebných pro zápis do dalšího úseku studia.  

 
Děkan 
e) Schůzka k poplatkům za studium svolaná rektorem UK na 4. 9. 2013: děkana zastoupí 

prod. J. Trlifaj.  
 
f) Jednání se zástupci firmy Erudio a ÚVT UK je dohodnuté na 11. 9. 2013, 9:00 h.  Za MFF 

se ho zúčastní děkan, proděkani V. Baumruk, F. Chmelík, J. Trlifaj, M. Rokyta, O. Čepek 
a P. Kolman, tajemník fakulty a dr. P. Zakouřil. Prod. M. Rokyta s úspěchem nabídl poslat 
kolegiu shrnutí dosavadních zkušeností ze spolupráce s ÚVT a ERUDIO při rozvoji SIS.  

 
g) Ředitel ÚTIA AV ČR prof. J. Flusser navštívil děkana MFF dne 30. 7. 2013, schůzky se 

zúčastnili proděkani M. Rokyta a O. Čepek. Předmětem jednání byly finanční požadavky 
ředitele J. Flussera opírané o školení doktorandů MFF v ÚTIA. Se závěry děkan seznámil 
mailem nejprve sekční proděkany, bližší výklad podal celému kolegiu na schůzi. Fyzikální 
sekce neplánuje obdobné finanční vyrovnání za své doktorandy a i k vyrovnání za 
informatické doktorandy se staví rezervovaně. Děkan deklaroval řešení jako interní 
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záležitost informatické sekce, vedené snahou zlepšit vztahy s pracovištěm AV ČR, 
odborně významnou a pro informatickou sekci důležitou kooperující institucí. Pro všechny 
členy kolegia je přijatelné řešení, kdy informatická sekce poskytne jistou finanční 
kompenzaci za doktorandy, jejichž školicím pracovištěm je ÚTIA a kteří jednoznačně 
prokáží své kvality např. získáním grantu GAUK. Proděkan pro informatickou sekci se 
sejde s ředitelem J. Flusserem.  

 
h) Úspěch fakultní reprezentace na mezinárodní soutěži matematiků – vysokoškoláků 

v Blagoevgradu, podrobněji na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-08-imc/ 

Studenti MFF Miroslav Olšák a Ondřej Bartoš na IMC 2013  získali v individuální soutěži 
v konkurenci 321 účastníků ze 72 univerzit celého světa osmé a desáté místo, a přispěli 
tak významně i k dělenému sedmému místu naší školy v soutěži týmů. 
Děkan plánuje pozvat oba studenty a vedoucího týmu RNDr. Tomáše Bártu, Ph.D., 
k osobnímu setkání, počátkem října. Přítomni budou proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj.  
 

i) Hodnocení oboru Fyzika v rámci tzv. U-Multiranku: prod. V. Baumruk připomněl, že MFF 
přijala účast v tomto oborovém hodnocení. Podklady připravuje, ve spolupráci se 
studijním oddělením a za průběžného kontaktu s dr. Šťastnou z RUK, proděkan pro 
fyzikální sekci.   

 
j) Testy znalosti středoškolské matematiky: prod. M. Rokyta podal čerstvou informaci 

o výsledcích studentů fyziky na právě probíhajícím albeřském kurzu, přehled nechal 
kolovat. Ve srovnání s loňskem jsou výsledky lepší, slibně se jeví studenti oboru 
Aplikovaná fyzika. Celkovou zprávu o výsledcích všech studentů, kteří se letošním zápisu 
na Albeři testům podrobí,  předloží prod. M. Rokyta na příští schůzi KD.   

 
k) Dohoda o vzájemném „zpřístupnění“ výuky mezi MFF UK a FIT a FEL ČVUT:  prod. F. 

Chmelík uvedl, že záležitost vede mezi úkoly, které je třeba dovést k úspěšnému konci.  
 
l) Dohoda MFF UK a Filozofické fakulty UK o vzájemné spolupráci při uskutečňování 

bakalářských studijních oborů Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci 
s některými humanitními studijními obory: prod. P. Kolman sdělil, že smlouva byla 
oboustranně podepsána.  

 
m) Karolinka: prod. P. Kolman informoval o tom, že byla připravena anglická karolinka pro 

studijní obory otevřené v anglickém jazyce v letošním ak. roce. Tištěna verze bude 
k dispozici především zahraničním studentům a osobám zapojeným do programu; 
elektronická verze je k dispozici na fakultním webu. 

 
n) Studentská anketa za ZS 13/14: proběhne papírovou formou. SKAS informuje nastupující 

studenty na Albeři. Děkan ve spolupráci s prod. F. Chmelíkem vypracují modus operandi, 
jak anketu připravit a pokud možno se vyhnout úskalím, která provázela minulé ankety. 
Děkan jmenuje komisi, která bude za anketu odpovědná.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) MFF nevyužije nabídku FTVS UK na odkoupení vozu Nissan.   
 
b) Kolegium souhlasilo, aby děkan předložil Akademickému senátu MFF následující návrh, 

na převedení hospodářského výsledku MFF ve schvalovacím řízení za rok 2012 takto: 
-   převedení zisku v částce 487 122 Kč ve prospěch nerozděleného zisku MFF; 
- převedení vnitrouniverzitního zisku v částce 5 469 060,24 Kč ve prospěch 
vnitrouniverzitního hospodářského výsledku. 
Jde se o nutnou formální účetní operaci (po podání daňového přiznání za UK, červen 
2013), která podléhá schválení AS. 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-08-imc/
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c) Kvestor UK požádal do 5. 9. 2013 o stanovisko k tzv. elektronickým tržištím. Vyjádření 
připravil tajemník fakulty ve spolupráci s právničkou. KD dostalo návrh odpovědi mailem, 
akceptovalo jej.  

 
d) KD vzalo na vědomí, že v průběhu letních prázdnin došlo na MFF ke dvěma pojistným 

událostem.  
 

e) Upozornění pí A. Kotěšovcové, že malostranskou budovu MFF vyhledávají turisti i pro 
volně přístupné toalety: kolegium předběžně akceptovalo návrh řešení, který přednesl 
tajemník - ve dveřích za vstupem do budovy bude instalováno čidlo, které dovolí vstup 
jen na čipové karty. V době promocí bude umožněn volný přístup. S realizací návrhu 
tajemník vyčká do doby, než věc projedná prod. O. Čepek v kolegiu informatické sekce. 

 
f) Kolegium schválilo vyjádření k možnosti podat znalecký posudek z oboru ekonomika a 

kybernetika – MFF není zapsána v Seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem 
spravedlnosti, a nemůže tedy posudek vypracovat.  

Děkan 
g) Akce financované z FRM: mail pror. M. Tichého z 26. 8. 2013 rozeslal děkan celému KD. 

Pror. M. Tichý požádal, zda by mohl dostat do 5. 9. 2013 informace o akcích, které bude 
fakulta realizovat ve zbývající části roku 2013 z FRM a které by bylo možné financovat ze 
státního rozpočtu. Vzhledem ke krátkému časovému úseku, který zbývá pro realizaci 
akce, se může jednat jen o nákupy strojů/přístrojů. Prod. Z. Němeček požádal 29. 8. 
kolegium o návrhy, jak nabídku využít. Výsledkem je, že MFF nemá žádný vhodný 
projekt.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Pavilon v Troji: prod. Z. Němeček jednal v červenci t.r. s Ing. Pavlíkovou na MŠMT, 

děkan navštívil v přibližně stejnou dobu náměstkyni MŠMT Ing. Evu Bartoňovou. Děkan 
obdržel dne 2. 9. aktuální verzi investičního záměru MFF (po vyžádaných doplněních), 
očekává, že z RUK na MŠMT bude investiční záměr předán v těchto dnech. KD vzalo na 
vědomí informaci děkana o komplikaci s Pražskou teplárenskou.  

 
b) Informace pror. M. Tichého o parametrech "výzvy 3.4" VaVpI pro pražské VVŠ: oficiální 

vyhlášení výzvy je očekáváno  v září t.r. Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. Z. 
Němečka o námětech ze sekcí MFF na využití očekávané výzvy: rýsují se tři projekty na 
financování stavebních akcí z „evropských“ zdrojů: i) na opravu střechy malostranské 
budovy včetně nového ochozu; ii) na opravu obvodového pláště budovy a střechy býv. 
Vývojových dílen v Troji (střecha je v havarijním stavu, projekty jsou zpracované; v rámci 
oprav se počítá se serverovnou); iii) na zakoupení a adaptaci objektu v Sokolovské ulici 
pro potřeby matematické sekce. Ke třetímu projektu se blíže vyjádřil prod. M. Rokyta. 
Prod. Z. Němeček upozornil na relativně vysokou finanční spoluúčast fakulty na 
projektech (téměř 40 %). Dále doporučil najmout ve výběrovém řízení firmu, která na 
základě požadavků MFF návrh projektů sepíše. KD doporučilo zformulovat zadání 
projektů, Z: prod. Z. Němeček, SB.  

 
c) Starobylá rotunda sv. Václava v malostranské budově: dne 29. 8. 2013 se konala 

schůzka za účasti děkana, vedoucího SB, prod. M. Vlacha, dr. K. Houžvičkové Šolcové a 
Ing. Z. Hošny;  přítomní prodiskutovali podání projektu do tzv. norských fondů. Finanční 
podpora by umožnila uvést rotundu do takového stavu, kdy ji bude možno otevřít pro 
veřejnost (nikoliv denně, ale například na svátek sv. Václava apod.) bez rizika, že 
návštěvnící poškodí dochovanou mozaiku nebo jiné cenné části stavby. Celkový odhad 
nákladů činí 5 mil. Kč, spoluúčast MFF zhruba 1 mil. Kč. Výzva k podávání projektů je 
očekávána v říjnu t.r., lhůta pro podání návrhů vyprší v lednu 2014. Předpokládaný 
harmonogram umožňuje vyjasnit/splnit ještě některé body, např. vyhlášení části rotundy 
za národní kulturní památku, stavební povolení apod.  

 
d) Rozvojové projekty pro veřejné vysoké školy na rok 2014 
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K tématu rozvojových projektů se děkan sešel 1. 7. 2013 s prod. Z. Němečkem a doc. P. 
Svobodou, na zasedání KD o návrzích projektů, centralizovaných a institucionálních, 
referoval doc. P. Svoboda. Připravené jsou zatím tyto návrhy centralizovaných projektů: 
•  Budování Pražské školy doktorských studií chemických a fyzikálních věd spadajícího 

do programu č. 2, zaměření c); předkladatelem projektu je VŠCHT v Praze, 
spoluřešitelem UK v Praze (PřF a MFF); Z: prod. V. Baumruk 

• Podpora a rozvoj dovedností studentů a zaměstnanců MFF UK v závislosti na 
možnostech pracovního uplatnění; Z: prod. M. Vlach, doc. P. Svoboda, dr. K. 
Houžvičková Šolcová 

• Využití moderních zobrazovacích metod ve výuce fyziky a materiálového výzkumu; Z: 
doc. P. Svoboda, prof. V. Sechovský.  

 
Text vyhlášení vnitřní fakultní soutěže o prostředky institucionálního rozvojového plánu 
v tematickém okruhu II Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů 
navrhnou prod. Z. Němeček a doc. P. Svoboda.  

 
e) Operační programy Vzdělání pro konkurenceschopnost: byla zveřejněna výzva MŠMT, 

programy jsou otevřeny i pražským vysokým školám (odhadem 200 mil. Kč), termín pro 
podání projektů vyprší 24. 9. t.r. Prod. M. Vlach ve spolupráci s dr. K. Houžvičkovou 
Šolcovou jednal s RUK. Na RUK byly zaslány anotace projektu na vzdělávání 
středoškolských učitelů, zhruba na 5 mil. Kč, přičemž prod. M. Vlach předpokládá 
kooperaci s PřF UK, LF UK v Hradci Králové a pravděpodobně i dalších fakult UK. 
Teprve po předběžném vyjádření ze strany RUK bude předložen finální návrh k dalšímu 
jednání.  

 
Děkan 
f) Kampus Albertov: manažerka Ing. Dvořáková podala výpověď, na Jobs.cz je zveřejněný 

inzerát na manažera projektu Kampus Albertov. Pan rektor původně svolal Monitorovací 
výbor na 16. 7. 2013, ale uskutečnila se pouze schůzka u kvestora UK; zúčastnil se jí 
děkan. Příští jednání děkanů MFF, PřF a 1.LF se uskuteční rovněž u kvestora UK, a to 
10. 9. 2013.   

 
g) Materiál MŠMT Návrh na poskytnutí účelové podpory projektům velkých infrastruktur pro 

výzkum, experimentální vývoj a inovace CZECRIN a JHR – v rámci připomínkového 
řízení poslal pror. M. Tichý dne 25. 7. 2013 děkanovi MFF k vyjádření; ve stanoveném 
krátkém termínu děkan po konzultaci s prod. Z. Němečkem panu prorektorovi sdělil 
souhlas s podporou projektů. 

 
h) Ministerstvo obrany má v úmyslu uvolnit objekt Invalidovna v Praze 8, děkany UK o tom 

informoval svým dopisem pan rektor. KD doporučilo, aby děkan na RUK sdělil, že MFF 
nemá o případné využití objektu zájem.    

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Vláda schválila od 1. 8. 2013 zvýšení minimální mzdy z 8 tis. Kč na 8,5 tis. Kč. Dopad na 
rozpočet MFF není velký, detaily sdělil tajemník.   

 
b) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o personální situaci v reprostředisku. Ke konci 

srpna t.r. ukončila svůj pracovní poměr na MFF pí Helena Kutková, vedoucí pracoviště. 
Od 2. 9. t.r. nastoupil na její místo Ing. Svatopluk Stojan. Jde o překlenovací řešení (0,75 
úvazku do 31. 12. 2013). Odpověď na otázku, zda oddělit reprostředisko od vydavatelství 
Matfyzpress, si žádá zevrubnější diskusi. Prod. M. Vlach nastínil novou koncepci 
vydavatelství (ideálně k realizaci od 1. 1. 2014) a předal ji nejprve děkanovi; po jeho 
připomínkách pošle svůj reformní návrh celému kolegiu.   

 
c) Kolegium vzalo bez námitek na vědomí, že děkan udělil ze střediska 901 mimořádnou 

finanční odměnu těm pracovníkům fakulty, kteří se podíleli na přípravě přijímacích 
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zkoušek (na přípravě příkladů, na opravování testů apod.). KD se shodlo v názoru, že 
pedagogický dozor při přijímacích zkouškách odměňován nebude.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Děkanský sportovní den MFF vyhlášený na 23. října 2013: kolegium prodiskutovalo za 

účasti vedoucího KTV PaedDr. S. Stehna program a organizaci dne.  
 
b) Kalendář zážitků pro střední školy a veřejnost v ak. roce 2013/14 – viz: 

         http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pk1314.htm 
 

c) KD schválilo text příkazu děkana k organizaci DOD, jak jej rozeslal prod. M. Vlach. Výnos 
byl vydán a je na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz09.htm 
 

d) FotoFest (28. 11. 2013): informace např. na Technet.cz, Zachyťte krásu vědy a ukažte 
své nadání na soutěži FotoFest, viz: 

http://technet.idnes.cz/fotofest-krasa-vedy-049/tec_foto.aspx?c=A130819_161344_tec_foto_kuz 
Kolegium vzalo na vědomí podrobnější informace prod. M. Vlacha vztahující se 
k chystané akci. 

 
e) OCTOPUS (Oběh Chlazení a TOPení ÚSporně): Lidové noviny otiskly článek o tomto 

systému dne 4. 9. 2013, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/octopus/lnoctopus.pdf 

 
f) Efektivita propagačních akcí fakulty: prod. M. Vlach usiluje o zpětnou vazbu akcí, jistě 

tomu napomůže provázání činnosti STUD s OMK a OVVP.  
 
g) Ve stádiu pokročilých příprav je koncepce tzv. fakultních škol. 

 
h) Spolupráce s Českou televizí 

i) Pořad Svět podle Kláry: pilotní díl prošel prvním schvalovacím kolem.  
ii) ČT chce natáčet na Karlově v neděli 8. 9. 2013, zhruba hodinu, záběry budou 

určené pro pořad Turbulence. KD nemělo námitky, jen je třeba zajistit přítomnost 
odpovědného pracovníka MFF. 

iii) Populárně naučný cyklus Rande s Fyzikou: prod. M. Vlach jedná s ČT o možném 
převodu vlastnických práv na MFF, příp. vydání DVD cyklu ve spolupráci obou 
institucí.   

 
i) Rubrika Českého rozhlasu zaměřená na zvídavé děti/mládež s názvem zVědavosti: 

angažuje se Mgr. M. Děcký, RNDr. V. Žák, Mgr. C. Brom. Kromě toho během prázdnin 
vystoupili v médiích v různých pořadech např. doc. L. Dvořák, doc. M. Rotter, doc. P. 
Sladký, doc. J. Dolejší a další. 

 
j) Informační tabule v budovách MFF: připravuje se instalace jedné tabule, která bude 

umístěna na děkanátě. Zkušenost ukáže, zda bude užitečné umístit tabule do všech 
fakultních budov. 

 
k) Koncertní křídlo v refektáři: KD vzalo s potěšením na vědomí, že k 4. 9. t.r. bylo ve sbírce 

vybráno zhruba 80 % z fakultou hrazené poloviny ceny nástroje (251 400 Kč).  
 

l) Propagace MFF: prod. M. Vlach seznámil kolegium s náměty na pořízení nových, 
luxusnějších propagačních předmětů.   

 
m) Firma Dobrý web: prod. M. Vlach si vyžádal novou nabídku (po provedeném faceliftu 

fakultního webu je třeba stávající nabídku změnit). Součástí smlouvy s firmou bude 
dohoda o mlčenlivosti.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pk1314.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz09.htm
http://technet.idnes.cz/fotofest-krasa-vedy-049/tec_foto.aspx?c=A130819_161344_tec_foto_kuz
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/octopus/lnoctopus.pdf
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n) Spolek Matfyzák: bylo dosaženo určité restrukturalizace spolku, MŠMT potvrdilo nové 

stanovy instituce jako spolku studentů a přátel MFF UK. Prod. M. Vlach vybídl členy 
kolegia k nominacím do kontrolního orgánu spolku a rady starších. Dále nechal kolovat 
novou Matfyzáckou kuchařku, kterou spolek ve spolupráci s OMK letos vydal. 

 
o) Veletrh vzdělávání Gaudeamus: pror. M. Šobr odepsal na návrh sloganů ze strany MFF, 

že všechny jsou akceptovány, s výjimkou jednoho - Buďte v nejlepší společnosti! 
 

p) Den firem: příprava akce je v proudu; současně prod. M. Vlach usiluje o zprůhlednění 
finančního vztahu mezi MFF a firmou CareerMarket, která akci spolupořádá.  

 
q) Rozbíhá se spolupráce s firmami (Prague Studio, Casino Kartáč, Preciosa a další). 

Hledají se mechanismy na dělení peněz.  
 
r) Spolek Alumni: přípravný výbor se sejde 12. 9. 2013 na Karlově, návrh stanov je téměř 

hotový.   
 

s) Firma Insider: prod. M. Vlach jednal se SB o umístění plakátů, od firmy Insider očekává 
návrh smlouvy o spolupráci. K návrhu se vyjádří, kromě jiných, požární technik.   

 
t) Fakulta Roku 2013/2014 (třetí ročník projektu): děkan ponechal na úvaze prod. M. 

Vlacha, zda se MFF do projektu zapojí. 
Stalo se po KD: MFF UK se zúčastní. 

 
 
u) Informační den Univerzity Karlovy: bude se konat 23. 11. 2013, prod. M. Vlach potvrdil na 

RUK účast MFF. Koordinací fakultní účasti a doprovodných programů byla pověřena 
PhDr. A. Havlíčková, odborná část týkající se studijní agendy se připravuje ve spolupráci 
s vedoucí STUD.  

 
v) Spolupráce s firmou Preciosa: prod. M. Vlach navštívil v minulých dnech Liberec, 

smlouva je prakticky připravena k podpisu. Více podrobností na schůzi kolegia dne 18. 9. 
Prod. M. Vlach by do věci rád angažoval OVZS.  

 
w) Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze:  

dnem 15. 7. 2013 vstoupilo v platnost Opatření rektora UK č. 17/2013. Prod. M. Vlach 
seznámil kolegium s tím, jak se nová pravidla dotknou MFF (důsledky opatření jsou ještě 
zhoršeny tím, že v univerzitním výnosu nebylo stanoveno žádné přechodné období). Po 
diskusi kolegium schválilo poslat panu rektorovi společný dopis děkana, předsedy AS 
MFF a předsedkyně SKAS MFF, obsahující žádost o upřesnění pojmu „logo“ ve vztahu 
k MFF a udělení výjimky na užívání stávajícího fakultního znaku jako loga MFF.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Předseda AS UK poslal předsedovi AS MFF potvrzené originály vnitřních předpisů, 
kterými se mění Statut MFF UK v Praze a Volební a jednací řád AS MFF UK. Oba vnitřní 
předpisy byly univerzitním senátem schváleny dne 24. 5. 2013.  

 
b) Fakultní koncert (druhý klavírní, po inauguračním konaném 22. 10. 2013): je naplánován 

na 24. října 2013, bude se konat v refektáři, účinkovat budou houslista František Novotný 
a klavírista Vladimír Hollý. Hosté obou koncertů budou pozváni na sklenku vína, zajistí 
restaurace Profesní dům.   

 
c) Plán schůzí kolegia děkana do konce roku 2013: děkan potvrdil termíny 18. 9., 2. 10., 16. 

10. a 30. 10. 2013. Data listopadových a prosincových zasedání patrně doznají změny, 
KD se konkrétně dohodne na schůzi 18. 9. 
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d) Děkan se zúčastnil zahájení mezinárodní konference Preconditioning of Iterative 
Methods – Theory and Applicaton (PIM) konaného dne 1. 7. 2013. Konference byla 
pořádána při příležitosti životního jubilea prof. RNDr. Ivo Marka, DrSc., kromě jiného 
dlouholetého vedoucího Katedry numerické matematiky MFF UK.   

 
e) Děkan se zúčastnil zahájení mezinárodní konference The International Conference on 

Physics Education ICPE-EPEC 2013, kterou pořádala KDF, dne 5. 8. 2013.  
 

f) Děkan se zúčastní slavnostního předání Ceny předsedy Grantové agentury České 
republiky dne 9. 9. 2013.  

 
g) Děkan se plánuje zúčastnit setkání děkanů Deans of Science at Coimbra Group 

Universities pořádaného 14. března 2014 v Krakově. 
 

h) Slevové kupóny na vybraná představení do Národního divadla platí do 31. 12. 2013 a 
jsou sekčním proděkanům k dispozici na sekretariátě děkana.  

 
i) Software Labview: prod. M. Vlach informoval, že ve fyzikální sekci se sešlo několik 

názorů na zakoupení licence; fakultní licence by stála 250 tis. Kč, univerzitní 460 tis. Kč. 
Prod. V. Baumruk zjistí názor pror. M. Tichého na možnost, že by licenci koupila 
univerzita.  

 
 
Zasedání skončilo v 15:27 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis ze 2. schůze kolegia děkana konané dne 18. září 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek (na dopolední část jednání), V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, 
A. Líska, Z. Němeček (na dopolední část jednání), M. Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného 4. 9. 2013.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Směrnice děkana k podávání grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na 

jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení: připomínky k návrhu 
z července t.r. si vyměnili děkan s prod. J. Trlifajem, po jejich prodiskutování s vedoucí 
OVZS předloží výsledné znění návrhu kolegiu děkana na příští schůzi.   

 
b) Jarníkovská přednáška dne 2. 10. 2013: prof. J. Nešetřil svou přednášku nazval Limity 

struktur. Pozvánky byly rozeslány podle seznamu zpracovaného prod. M. Rokytou.  
 

c) Nominace na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve 
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013: kolegium schválilo, aby za 
MFF byl na RUK předložen návrh ocenit výzkumný tým RNDr. Ruperta Leitnera, DrSc., 
za výsledek „První měření směšovacího úhlu 013 v experimentu Daya Bay“ dosažený 
v rámci výzkumného záměru MSM 0021620859. 

 
d) Univerzitní post-docs:  na tři vypsaná témata byly v předepsaném termínu odeslány na 

RUK tři žádosti o podporu z Fondu UK (na každé téma jedna).  
 

e) Akademická mobilita 2014: na pracoviště byla odeslána výzva k podávání pracovních 
programů na krátkodobé pobyty na zahraničních partnerských univerzitách v rámci 
smluvní spolupráce. Termín předložení programů na OVZS je stanoven na 30. 10. 2013. 

 
f) Dne 6. 9. 2013 byly předány na MŠMT návrhy projektů VES 14 (v programech 

KONTAKT, INGO, COST) z MFF. Poté, co MŠMT muselo ukončit využívání aplikace e-
Projekt, se významně zkomplikovala příprava a podávání návrhů projektů.  Zadávací 
dokumentace umožňuje různé výklady, nejsou sjednoceny podmínky v zadávacích 
dokumentacích MŠMT a AV ČR pro česko-japonskou spolupráci apod. Podmínky 
prokazování způsobilosti v jednotlivých programech se významně liší a v některých 
programech (INGO, COST, EUPRO, EUREKA) vyžadují soustavnou spolupráci a 
vzájemnou informovanost fakult a rektorátu o počtu a názvech podávaných projektů. 

 
g) Dne 16. 9. 2013 vyhlásilo MŠMT veřejnou soutěž ve VaV v programu GESHER/MOST, 

pracoviště MFF dostala potřebné informace. Je třeba, aby případní uchazeči z MFF 
informovali o svém zájmu zúčastnit se soutěže v dostatečném předstihu OVZS (zajištění 
potřebných dokumentů). 

 
h) Habilion: prod. J. Trlifaj vyzkoušel program jako předseda habilitační komise, podařilo se 

mu daný případ dovést do stadia „vyplnění data projednání ve VR fakulty“.  
 

i) Fulbright distinguished chair: zájemci existují, přihlášky eviduje americká strana. 
Předvýběr provede americká strana (Council for International Exchange of Scholars), 
konečný výběr pak společně česká Fulbrightova komise a MFF UK. Jedná se o vědecké 
a výukové pozice na MFF UK ve školním roce 2014/15.  
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j) Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem 
podle oborově specifických požadavků: materiál z RUK je oproti ústně schválené verzi 
zkreslený, a proto kolegium pověřilo prod. Z. Němečka na věc oficiálně upozornit, jakmile 
k tomu bude formální příležitost. Podle sdělení prod. Z. Němečka není tento návrh 
zařazený na program zasedání VR UK v září t.r. 

 
k) ERC projekty: do druhého kola postoupil doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., už s afiliací 

k MFF.  
 

l) Členství Univerzity Karlovy v síti FUSENET: děje se prostřednictvím MFF UK, a to 
v osobě prof. RNDr. Milana Tichého, DrSc. Členství je spojeno s poplatkem, který přislíbil 
prod. V. Baumruk zaplatit z prostředků fyzikální sekce.   

 
m) Studentské granty firmy Preciosa: jednání s OVZS bylo užitečné a přineslo řadu cenných 

připomínek k vyhlášení soutěže a také příslib, že soutěž bude administrovat OVZS. 
Vyhlášení soutěže prod. M. Vlach předpokládá od 1. 10. 2013, v komisi pro posouzení 
projektů budou za MFF prod. J. Trlifaj, sekční proděkani, prod. M. Vlach a Mgr. M. Děcký.  

 
n) Čestný doktorát UK prof. A. Joshimu: KD vzalo na vědomí, že kolegium rektora UK 

schválilo pro konání promoce termín 30. října 2013, 14:00 hodin.  
 
Děkan 
o) Změny ve Vydavatelství MatfyzPress – prod. M. Vlach zpracuje děkanovy připomínky ke 

svému návrhu na reformu vydavatelství a výsledek pošle všem členům kolegia.   
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Univerzitní ceremoniály 

i) Imatrikulace se budou konat 7. 11. 2013, dvě skupiny: v 9:00 a 11:00. 
Stalo se po KD: děkan se omluvil na schůzi VR FI MU v Brně, aby se osobně 
zúčastnil imatrikulací. 

ii) Bakalářské promoce ve dnech 18., 19. a 20. 11. 2013: účast děkana a proděkanů 
bude teprve dohodnuta.  

iii) Promoce absolventů doktorského studia dne 20. 11. 2013, dvě skupiny: v 10:30 a  
12:00. Účast děkana, nebo jeho zastoupení některým z proděkanů budou 
dohodnuty později.  

iv) Magisterské promoce 11.12. 2013, předběžně čtyři skupiny: 9:00, 10.30, 12:00 a 
13.30; zastoupení děkana bude dohodnuto příště. 

 
b) Fakultní příručka týkající se doktorského studia, stanovení garantů: prod. F. Chmelík 

připravuje aktualizaci. 
 

c) Prod. F. Chmelík konstatoval, že digitální zadávání stipendií prostřednictvím SIS 
nefunguje stoprocentně, a proto nebude zatím navrhovat jeho povinné využívání. 
Technické záležitosti projedná s dr. P. Zakouřilem a až bude systém zcela spolehlivý, 
bude se dále uvažovat o povinnosti ho využívat. 

 
d) Pravidla pro organizaci studia na MFF: na dotaz prod. J. Trlifaje sdělil prod. F. Chmelík, 

že zatím platí dvě opatření rektora UK a Směrnice děkana č. 7/2010; práce na novém 
vnitřním předpisu probíhá a jsou předpoklady pro předložení návrhu do AS MFF 
nejpozději v prosinci 2013. 

 
e) Přijímací řízení do doktorského studia dvakrát ročně: studijní proděkani budou v rámci 

přípravy vnitřních předpisů zkoumat možnost vypisování přijímacího řízení do 
doktorského studia ve dvou termínech – v letním a v zimním semestru. Kolegium vnímá 
tuto myšlenku jako pozitivní, nicméně je třeba bedlivě zvážit technické i další okolnosti.  
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Prod. P. Kolman 
f) SIS a dvoufázový zápis studentů: kolegium pověřilo prod. P. Kolmana, aby navrhl 

technické řešení pro situaci, kdy studenti nemají možnost zapsat se na předměty sami 
(míněno pro výjimečné a opodstatněné případy). Nabízí se udělit oprávnění takového 
zápisu učitelům.  

 
g) Směrnice o výplatě stipendií: návrh na úpravu Směrnice děkana č. 7/2013 a důvodovou 

zprávu poslal prod. P. Kolman předem. Kolegium ji doporučilo předložit v navrženém 
znění Akademickému senátu MFF na jeho schůzi 9. 10. 2013. Současně se dohodlo na 
tom, že bude užitečné věnovat se diskusi o výši prospěchových stipendií, o jejich 
diferenciaci Z: prod. P. Kolman ve spolupráci s garanty studijních programů, T: 16. 10. 
2013.  Zavedení finančního stipendijního bonusu za kvalitní publikaci – diskusi 
z předchozího akademického roku připomněl a návrh do měsíce připraví prod. M. Rokyta. 

 
h) Poplatky za studium 

i) Prod. J. Trlifaj zastoupil děkana na schůzce svolané panem rektorem na 4. 9. t.r.  
ii) Návrhy dílčí Změny Statutu UK a jeho 6. přílohy: tajemník AS UK zaslal příslušné 

dokumenty; stanovisko k návrhům může fakulta vyjádřit nejpozději do 30. 9. 2013, 
12:00 hodin. Děkan požádal prod. P. Kolmana, aby stanovisko zpracoval.  

 
i) KD dostalo pro informaci tabulky o pedagogické vytíženosti pracovišť MFF v LS 

2012/2013, jak je vypracovalo STUD.  
 

j) Prod. P. Kolman připraví návrh na výši poplatků MFF spojených se studiem (tzv. delším, 
dalším a studiem v angličtině). Po prodiskutování v kolegiu předloží děkan výsledný 
návrh kancléři UK. Termín pro odeslání na RUK je 30. 9. 2013.  

 
k) Dne 25. 9. 2013 se uskuteční Orientation Day pro studenty zapsané ke studiu 

v anglickém jazyce.  Nové posluchače přivítá děkan. 
 

l) Probíhá příprava akreditace magisterského studia; prod. P. Kolman nastínil časový 
harmonogram: kolegium dostane podklady během října 2013, pak budou předloženy 
fakultnímu senátu, v prosinci vědecké radě MFF, poté na RUK. Rektorát má tříměsíční 
lhůta pro postoupení žádosti o akreditaci Akreditační komisi a Akreditační komise má tři 
měsíce na zpracování. 

 
m) KD vzalo na vědomí, že byla schválena žádost MFF o posunutí termínu pro podávání 

přihlášek ke studiu o jeden měsíc, tj. do konce března. Vyrozumění z RUK zatím přišlo 
mailem.   

 
Děkan 
n) Prod. M. Rokyta poslal podrobnou zprávu o testech ze středoškolské matematiky na 

letošní Albeři, dodatečně doplněnou o podrobnější údaje vztahující se ke studentům, kteří 
prošli přijímací zkouškou, a studentům přijatým bez zkoušky. Zpráva je vystavena mezi 
dokumenty kolegia děkana, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2013.pdf 
Děkan doporučil začít vyhodnocovat úspěšnost studentů MFF v  korelaci s výsledky 
albeřských testů. Podle informace prod. M. Rokyty, který o věci hovořil s doc. M. 
Kulichem, je podstatné určit ukazatele, které mají být sledovány (kolik studentů složí 
zkoušku napoprvé atd.). 
 

o) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty o jednání s dr. Gregorem (FSV UK) 
ohledně plateb za vzájemnou výuku. Zástupci fakult se shodli na řešení dobře přijatelném 
pro obě strany. Detaily probere prod. M. Rokyta s tajemníkem fakulty. Kolegium 
souhlasilo s návrhem, že FSV nemusí platit za pronájem prostor na MFF, pokud v nich 
zajišťují výuku studentů FSV matematice učitelé  MFF.  

 
p) Výběrové řízení konané v rámci Dotačního programu MŠMT pro oblast poskytování 

vládních stipendií k podpoře studia uskutečňovaného v anglickém jazyce veřejnými 
vysokými školami: prod. M. Rokyta seznámil kolegium se zkušeností IES FSV (společně 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2013.pdf
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s CERGE), která byla velmi podobná zkušenosti MFF – předložené projekty byly 
ministerstvem ŠMT zamítnuty. O podporu lze žádat jednou za čtyři roky. Kolegium 
považuje za užitečné spojit pro příští pokus síly v rámci UK a obrátit se jak na MŠMT, tak 
případně na Ministerstvo zahraničních věcí.   

 
q) Schůzka s reprezentanty ÚVT UK (Mgr. Maňásek) a firmy ERUDIO (dr. Šimek): heslovité 

závěry sepíše děkan v koordinaci s prod. M. Rokytou. Schůzky se zúčastnila většina 
členů vedení, tedy byla informována bezprostředně.  

 
r) Studentská anketa za ZS 2013/14 proběhne papírovou formou. Děkan ustaví pro 

přípravu a vyhodnocení ankety zvláštní komisi, do jejíhož čela jmenuje doc. P. Töpfera. 
Za vedení fakulty bude komisi zastřešovat prod. F. Chmelík. Prod. M. Vlach doporučil 
jmenovat do komise doc. H. Valentovou. Děkan osloví fakultní AS, aby nominoval své 
zástupce do komise.  

 
s) Výsledky studentské ankety za LS 2012/13: KD doporučilo vyhlásit nejlépe hodnocené 

pedagogy dne 2. 10. 2013, po Jarníkovské přednášce. Výběr nejlepších pedagogů 
provedou děkan a prod. F. Chmelík.   

 
t) Pozvánka na otevření nového studijního programu Europaneum dne 26. 9. 2013: za MFF 

se zúčastní proděkani F. Chmelík a J. Trlifaj.   
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Žádost prof. J. Hajiče a doc. M. Lopatkové o dvoutřetinovou slevu z ceny za zapůjčení 

učeben a refektáře v malostranské budově MFF pro konání čtyřtýdenního workshopu na 
přelomu měsíců července a srpna 2014: kolegium požádalo prod. O. Čepka, aby 
s představiteli ÚFAL projednal systémovější řešení (obvykle kolegium jedná o 50% slevě, 
ve zvlášť zdůvodněných případech o zapůjčení zdarma).  

 
b) Pochozí terasa v malostranské budově: KD vzalo na vědomí děkanovy dotazy k návrhu 

rozpočtu a stanovisko arch. P. Štěpána, o které ho jako autora rozpočtu požádal na 
pokyn pana děkana tajemník fakulty.   

 
c) Pavilon v Troji - stavební povolení: KD vzalo na vědomí informaci o dosavadním výsledku 

jednání s firmou Pražská teplárenská.   
 

d) Natáčení pořadu Turbulence: s ohledem na bezpečnostní riziko spojené s natáčením na 
střeše výškové budovy MFF v Troji, kde není zábradlí,  nedoporučil tajemník fakulty udělit 
k natáčení souhlas.  

 
e) KD vzalo na vědomí, že v průběhu letních prázdnin došlo na fakultě ke dvěma pojistným 

událostem:  (i) Při bouřce a vichřici v červenci došlo k polámání větví a poničení skel, 
událost byla hlášena pojišťovně. (ii) V polovině srpna došlo k odcizení dvou horských kol 
ze střechy auta, zaparkovaného na dvoře Ke Karlovu 5.  

 
Děkan 
f) Evropská patentová přihláška prof. V. Matolína – dotaz patentové a známkové kanceláře 

Hák, Janeček & Švestka, zda má být uhrazen udržovací poplatek a má se pokračovat 
v řízení před Evropským patentovým úřadem: prod. V. Baumruk záležitost probral s prof. 
V. Matolínem a doporučil poplatek uhradit, z prostředků fyzikální sekce a KFPP. V tomto 
smyslu vydá děkan pokyn patentové kanceláři. Děkan připomněl, že stále neexistuje 
interní fakultní úmluva o dělení případného zisku mezi centrum a sekci F. Sejde se kvůli 
tomu s prod. V. Baumrukem a prof. V. Matolínem.  

 
g) Prod. M. Vlach sdělil, že byl osloven ze strany Úřadu patentového vlastnictví žádostí 

o možnost uveřejnit na fakultním Facebooku informace o výukovém kursu, zaměřeném 
na obeznámení studentů, jak patentovat duševní vlastnictví. Kolegium souhlasilo 
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s podmínkou, že se nejedná o placené kursy ani o jinou skrytou reklamu; dalo by 
přednost aktivitě, na které se MFF spolupodílí. 
Stalo se po KD: Výzva ÚPV byla zveřejněna na fakultním profilu Facebooku a Google+, 
kurz je zdarma. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Pavilon v Troji: investiční záměr byl dne 5. 9. 2013 postoupen z RUK na MŠMT. MFF 

stále čeká na územní rozhodnutí.  
 
b) V areálu Troja způsobuje velké potíže uzavření výjezdu z areálu do ulice 

V Holešovičkách. Prod. Z. Němeček a pror. M. Tichý se  19. 9. t.r. zúčastní jednání 
ohledně studie na vybudování tunelu Blanka a případně uplatní za UK výhrady, pokud by 
mělo docházet k problémům při výjezdu a vjezdu do areálu.   

 
c) Serverovna v Troji zamýšlená v rámci připravovaného pavilonu: prod. Z. Němeček se dne 

18. 9. 2013 sejde s vybranými zástupci počítačových domén MFF, aby s nimi 
prodiskutoval, jaké parametry by měla moderní serverovna mít. Na sepsání projektu se 
budou podílet Mgr. P. Vlášek a reprezentanti trojských pracovišť sekce F.   

 
d) Projekty VaVpI stále nejsou oficiálně vyhlášené. Prod. Z. Němeček poslal kolegiu návrh 

projektového záměru MFF pro Operační program VaVpI: Inovace infrastruktury pro výuku 
a výzkum v oborech matematika, fyzika a informatika a na schůzi komentoval očekávané 
finanční možnosti fakulty, UK a MŠMT.  

 
e) Centralizované rozvojové projekty: děkan obdržel rozhodnutí rektora UK o tom, které 

z navržených projektů budou předloženy ministerstvu školství za Univerzitu Karlovu. MFF 
uspěla na této úrovni se dvěma návrhy, konkrétně to jsou Podpora a rozvoj dovedností 
studentů a zaměstnanců MFF UK v závislosti na možnostech pracovního uplatnění (940 
tis. Kč) a Budování Pražské školy doktorských studií chemických a fyzikálních věd – 
PRAGS (společně s VŠCHT, 4550 tis. Kč). Věc komentoval prod. M. Vlach.  

 
f) Institucionální rozvojové projekty: vyhlášení vnitřní fakultní soutěže na realizaci TO je na 

webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm 

 
Děkan 
g) Děkan seznámil KD s nabídkou firmy na spolupráci např. při formulování projektů 

financovaných z tzv. norských fondů, projektů VaVpI. KD vzalo na vědomí. Firma, které 
MFF zadá formulaci uvažovaných projektů, bude vybrána na základě interního 
výběrového řízení.  

 
h) Odpověď na Ministerstvo dopravy ohledně zapojení MFF do kosmického výzkumu. 

Informoval děkan o výsledku konzultace s kancléřem UK. MFF pošle Ministerstvu 
dopravy základní požadovaná data.  

 
i) Prod. M. Rokyta kontaktoval zástupce vlastníka domu v Sokolovské ul. a plánuje se 

s ním sejít k prohlídce této nemovitosti. Dům je na prodej a svým umístěním přímo 
naproti karlínské budově MFF se matematické sekci jeví jako přitažlivý. Na KD bylo 
dohodnuto, že prohlídky se zúčastní děkan, proděkani M. Rokyta, J. Trlifaj, Z. Němeček, 
tajemník fakulty a vedoucí SB. Termín domluví prod. M. Rokyta.   

 
j) Informační tabule: prod. M. Vlach sdělil, že v budově Ke Karlovu 3 bude tabule umístěna 

na oknem vrátnice.   
 

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích/ředitelů na MFF: děkan 
požádal sekční proděkany, aby mu návrhy za své sekce poslali v obvyklém termínu do 
30. 9. 2013. Kolegium pak rozhodne o obsahu inzerátu na své schůzi 2. 10. 2013. 

 
b) Prod. Z. Němeček upozornil na nový univerzitní mzdový předpis. Podle znalosti prod. M. 

Rokyty platí některé tabulky již od roku 2014. Tajemník fakulty konstatoval, že nejvíce 
administrativních nároků vyplývá z nových platových tříd a rozpětí pro pracovníky 
děkanátu. Děkan zamýšlí probrat s tajemníkem případné úpravy osobního ohodnocení 
pracovníků děkanátu.   

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Děkanský sportovní den už má upoutávku na fakultním webu. Přibyla další kritéria pro 

nominaci studentů pro klání proti vedení fakulty - spolek Matfyzák uspořádá 15. 10. 2013 
šachový turnaj.  

 
b) Prod. M. Vlach uvedl, že studenti by uvítali besedu s některým z významných absolventů 

MFF, nejlépe na Albeři. Děkan se přikláněl k názoru, že pokud takovou akci uspořádat, 
tak v Praze, aby byla otevřena většímu publiku a studentům nejen prvního ročníku.  

 
c) První ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního zdělávání Gaudeamus 

Slovakia 2013: koná se v Nitře ve dnech 14. – 17. 10. 2013. Děkana zastoupí prod. F. 
Chmelík.  

 
d) Návrh smlouvy s IBM pošle prod. M. Vlach k posouzení právničce. 

 
e) Česká lingvistická olympiáda (společná idea MFF a FF): dokumenty, které jsou potřebné 

pro zřízení nové instituce, dostal k internímu připomínkovému kolu prod. M. Vlach, za 
velké časové nouze. Do konce září 2013 totiž musejí být dokumenty hotové, aby bylo 
možné požádat o zařazení do programu excelence MŠMT. V řešení je též mezifakultní 
dohoda mezi MFF a FF UK. 

 
f) Aktivity ČEZ – soutěž Už vím proč, která má být vyhlášena  od 1. 10. 2013: požadavek 

ČEZ, aby MFF zabezpečila odbornou garanci soutěže, přestože není předem určen 
objem soutěžních projektů, které by měli pracovníci MFF posoudit, není pro fakultu 
přijatelný. Prod. M. Vlach v tomto smyslu organizátory informoval. Připustil případnou 
odbornou garanci finále soutěže.   

 
g) Matfyz Feat: dne 15. 9. 2013 bylo uzavřeno přijímání přihlášek. V plánu je vyhlášení 

obdobné výzvy v příštím roce (ve smyslu podpory v rámci připravované koncepce 
fakultních škol – „minigrantový“ systém pro SŠ). 
Stalo se po KD: V týdnu po 23. 9. byly žádosti  vyhodnoceny, podpořeno jich bude 
celkem 8. Čerpání je nutno dokončit do konce listopadu. 

 
h) Nové, hodnotnější propagační předměty: prod. M. Vlach předběžně získal dr. D. 

Hruškovou pro nápad vydat faksimile cenných starých tisků z fondu knihovny MFF.   
 

i) Matfyz.cz: první testování v sekci I proběhlo, budou provedeny další úpravy.   
 

j) Schůzka přípravného výboru spolku absolventů Matfyz Alumni: jsou dohodnuty mírné 
změny stanov, nyní se hledají vhodné osoby do orgánů spolku. 

 
k) Do funkce staršiny (rozuměj vedoucího kontrolního orgánu spolku) reformovaného spolku 

Matfyzák bude nutno nanominovat fakultního zástupce. Prod. M. Vlach nadhodil některá 
jména pracovnic HOSP, do týdne by uvítal nápady členů KD. 
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l) Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze:  
RUK potvrdil příjem stanoviska MFF a přislíbil se jím zabývat.   

 
m) Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) a Centralizované 

rozvojové projekty (CRP): prod. M. Vlach shrnul výsledky jednání s RUK. Předpokládané 
rozpočty jsou krácené, protože na projektu se bude podílet více řešitelů; celková suma 
OPVK činí cca 2,4 mil. Kč, CRP pak cca 900 tis. Kč, termín na úpravy do 19. 9. 2013. 
Plnění OPVK bude garantovat PřF UK, plnění CRP pak bude garantovat RUK. V případě 
získání projektu navrhne prod. M. Vlach využít finanční prostředky i na částečné krytí 
úvazků pracovníků OMK a OVVP, kteří se na sepisování podílejí. 
Stalo se po KD: Termíny odevzdání byly prodlouženy do začátku října.  

 
n) Koncertní křídlo: finanční sbírka je velmi úspěšná, je vybráno zhruba 85 % potřebné 

sumy. Pozvánky na inaugurační koncert (obsahující žádost o R.S.V.P.) a jejich rozeslání 
poštou zajistí OMK. Pozvánky budou jmenovitě adresované. 

 
o) Propagační komise MFF: prod. M. Vlach prodiskutuje se sekčními proděkany koncept 

činnosti komise, případně zcela nové složení propagační komise.   
 

p) FotoFest se blíží, v tuto chvíli je zaznamenáno zhruba 140 přihlášek. 
 

q) Dobrý web: kolegium vzalo na vědomí informace prod. M. Vlacha o dosavadních 
závěrech jednání s firmou a finančních podmínkách. Po uzavření Smlouvy o dílo tak 
může začít analýza současné struktury fakultního webu, která by mohla být dokončena 
do ledna 2014; na designovou strukturu bude angažováno 10 studentů, vedle toho 
zaměstnanci z Pracovní skupiny pro web. Lze také předpokládat oslovení fakultní 
veřejnosti s prosbou o spolupráci a výzvu k účasti v on-line testování. 

 
r) Šedesáté výročí Gymnázia Christiana Dopplera: oslava spojená s vernisáží obrazů 

absolventa školy Nikoly Čulíka se koná 25. 9. 2013, z MFF se zúčastní děkan, dr. A. 
Havlíčková a BcA L. Svoboda.  
Prod. M. Vlach při této příležitosti zmínil, že návrh koncepce fakultních škol, kterou 
vypracovává tým pod vedením dr. A. Havlíčkové, už dostává přijatelnou podobu; do 
diskuse budou v blízké budoucnosti zapojena didaktická pracoviště MFF. Koncepce musí 
dospět do konečného tvaru nejpozději koncem ledna 2014, aby mohla být uvedena 
v život od akademického roku 2014/2015.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Změna v plánu schůzí: kolegium souhlasilo s termínem 6. 11. 2013 místo původně 
plánovaného 13. 11. 2013.  

 
b) Prod. V. Baumruk se omluvil na schůzi KD 2. 10. 2013, kvůli pracovní cestě do zahraničí.   
 
c) Prod. M. Vlach bude příští týden jednat o možnostech spolupráce mezi MFF a Čs. čas. 

pro fyziku.  
 

d) Čaj se senátory a senátorkami: uskuteční se po schůzi VR MFF dne 2. 10. 2013 od 19:00 
hodin na Karlově. Děkan využije této příležitosti, aby se s AS setkal, protože ze zasedání 
senátu 9. 10. 2013 se musí omluvit kvůli zahraniční cestě.    

 
e) Děkan sdělil, že prof. Pavel Jungwirth, nový člen VR MFF, nabídl pronést příspěvek na 

téma selfbreeding. S ohledem na dost zaplněný program říjnového zasedání VR by 
děkan tento bod zařadil na schůzi listopadovou.  
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f) Prod. M. Rokyta oznámil, že dne 30. 10. 2013 od 17:20 hodin v posluchárně K1 pronese 
přednášku s názvem Rétorika v kostce dr. Jana Vlčková z PedF UK. Akci pořádá 
matematická sekce. 

 
g) Prod. V. Baumruk informoval, že na 23. 9. 2013 je svolaná Vědecká rada Kampusu 

Albertov. Děkan doplnil, že 26. 9. 2013 se na MFF sejdou děkani MFF, PřF a 1.LF a pan 
kvestor, aby neformálně vyslechli uchazeče o pozici manažera Kampusu Albertov. 

 
h) Prod. M. Rokyta připomněl, že v předpisech MFF není popsána formální procedura pro 

odvolání členů různých komisí, zatím se očekává/vyžaduje, aby takový člen, žije-li, podal 
písemnou demisi. Prod. F. Chmelík vede věc v patrnosti.  

 
i) Pořad České televize Rande s Fyzikou: prod. Vlach jedná o možnostech vydání knihy a 

DVD v Edici ČT ve spolupráci obou institucí, tj. Česká televize a MFF. 
 
 
Zasedání skončilo v 15:00 hodin. 
 
Zapsala:  
T. Pávková 



 

 

Zápis z 3. schůze kolegia děkana konané dne 2. října 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. 
Trlifaj, M. Vlach 
V. Baumruk 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
Zápis ze schůze konané dne 18. 9. 2013 schválilo KD dodatečně.   
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Směrnice děkana k podávání grantových projektů, nakládání s podporou: KD návrh 

schválilo, znění je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm 

  
b) DORA (Declaration on Research Assessment): podnět z matematické sekce, zda se 

MFF/UK nemají k deklaraci připojit, předloží k úvaze děkan vědecké radě MFF na 
zasedání 2. 10. 2013.  Informace o deklaraci viz: 

http://am.ascb.org/dora/ 
 

c) Návrh na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky 
ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013 výzkumnému týmu doc. 
RNDr. Ruperta Leitnera, DrSc., za výsledek „První měření směšovacího úhlu 013 
v experimentu Daya Bay“ byl po projednání v kolegiu rektora UK postoupen (spolu 
s dalším návrhem z PřF) na MŠMT. 

 
d) Vyhlášení 11. kola soutěže GA UK je obsahem Opatření rektora č. 19/2013. Přihlášky 

nových projektů lze podávat od 7. října 2013, konečný termín pro předání návrhů na 
GAUK je 20. 11. 2013, interní termín MFF je 13. 11. 2013 na OVZS. OVZS připraví 
seznamy návrhů po sekcích, předá sekčním proděkanům, proděkan pro vědu sekčním 
proděkanům zašle přístupové údaje do aplikace GAUK. 
Žádosti o pokračování projektů: konečný termín: 21. 1. 2014, interní termín 14. 1. 2013. 
Závěrečné zprávy - konečný termín: 8. 4. 2014, interní termín 1. 4. 2014. Vyúčtování 
končících projektů bude účelné provést také nejpozději k 15. 1. 2014 (kvůli souladu 
účetních dat).  
Po schválení termínů kolegiem OVZS vyhlásí 11. kolo GAUK standardním způsobem, 
přiloženy budou doplňující informace, které budou rovněž dostupné ze stránky 
http://www.mff.cuni.cz/veda/ . 
 

e) OVZS připraví a zašle na pracoviště harmonogram předkládání dílčích/průběžných a 
závěrečných zpráv o řešení grantů. Typicky bude interní termín o týden předcházet 
termín konečný. Vyúčtování projektů bude účelné ukončit nejpozději k 15. 1. 2014 (viz 
předchozí bod). 

 
f) Dne 8. 10. 2013 od 9. 30 se v Zelené posluchárně RUK uskuteční seminář Možnosti 

zahraničních stáží pro doktorandy (v rámci projektu Rozvoj kompetencí a informační 
podpora doktorandů na UK) a od 13.00 hod. tamtéž seminář LLP Erasmus aneb Jak na 
to? – informace zaslána i na studijní odd.  MFF.  

 
g) Vyhlášení  výběrového řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-

polských vztahů pro rok 2014 (Česko-polské forum) - informace byla zaslána na 
pracoviště mailem, interní termín pro předložení návrhů na OVZS k zajištění podpisu 
statutárního zástupce je 9. 10. 2013. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm
http://am.ascb.org/dora/
http://www.mff.cuni.cz/veda/
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h) Finanční a správní kontroly projektů TAČR (Centrum kompetence, MFF spolupříjemce, 
spoluřešitel prof. J. Franc, projekt ALFA; MFF příjemce, řešitel doc. Dian). Podklady 
zajišťují řešitelé/spoluřešitelé ve spolupráci  zejména s HO, OVZS a PERS. 

 
i) Zveřejnění Tezí výzvy 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center, viz: 

http://www.msmt.cz/file/31628/ . 
Vyhlášení výzvy se předpokládá v říjnu 2013 a ukončení příjmu žádostí v lednu 2014. 

 
j) Pro pražské vysoké školy, které dříve nemohly čerpat z fondů EU, je připravena dotace 

ve výši 2 mld. Kč -  MŠMT vypsalo výzvu (VaVpI - technické a přírodovědné). Prod. Z. 
Němeček informoval o finančních podmínkách projektů, bude třeba prověřit správnost 
výkladu některých podmínek soutěže, dále zajistit ve výběrovém řízení firmu, která 
návrhy projektů pro MFF sepíše atd. Dne 2. 10. 2013 se v této záležitosti sejdou prod. Z. 
Němeček, tajemník fakulty a Ing. Široký. Podstatné  bude rozhodnutí, jak velkou finanční 
spoluúčast si může MFF dovolit.  

 
k) Čestný doktorát Univerzity Karlovy prof. Aravindu Joshimu – slavnostní promoce se 

uskuteční 30. 10. 2013 od 14 hod. Podklady pro brožuru, pozvánku, diplom, laudatio a 
sponzi předány na RUK, raut zajištěn. Promotorem bude prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. Na 
úhradě rautu bude participovat FF UK částkou 30 tis. Kč. Zajištění důstojné účasti 
v auditoriu bude úkolem zejména pro informatickou sekci MFF.  

 
l) Strouhalovská přednáška dne 8. ledna 2014: prod. V. Baumruk navrhne přednášejícího. 

 
m) Prod. M. Rokyta nechal kolovat text memoranda o záměru zřídit síť českých pracovišť 

aplikované matematiky, která by se stala součástí v dohledné době vzniknuvší evropské 
sítě; na text memoranda lze hledět jako na definitivní za  MFF. 

 
n) Preciosa a studentská soutěž o 300 tis. Kč: prod. M. Vlach sdělil, že 3. 10. 2013 bude 

soutěž zveřejněna na fakultním webu.   
 

o) Na Technické univerzitě v Liberci se uskutečnil seminář, který spolupořádala firma 
Preciosa, seminář se konal za účasti MFF, VŠB a mnoha dalších firem. Akci lze 
z pohledu MFF hodnotit jako vynikající (prod. M. Rokyta, prod. O. Čepek tlumočili názory 
prof. Z. Strakoše a prof. J. Flussera), což se projevilo mj. v zájmu o spolupráci mezi 
Preciosou a MFF.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Slavnostní ceremoniály 2013 

• imatrikulace 7. 11.: zúčastní se děkan;   
• bakalářské promoce: 18. 11. se zúčastní děkan, 19. 11. prod. J. Trlifaj, 20. 11. prod. 

V. Baumruk; sekční proděkani zabezpečí účast dvou vhodných pedagogů do taláru; 
• promoce absolventů doktorského studia 20. 11.: zúčastní se děkan; 
• magisterské promoce 11. 12. (9:00 skupina M, 10:30 skupina M plus 2 Uč, 12:00 

skupina I, 13:30 skupina F a zbytek I) – čeká na dohodu o případné změně 
plánovaného termínu schůze KD.  

 
b) Ceny pro studenty 

i) Bolzanova cena: 30. září vyprší termín na odevzdání přihlášek do soutěže, celkem 
je navrženo 5 prací (3 z programu I, 2 z F a 0 z M, přičemž 4 jsou práce diplomové 
a jedna doktorská). KD souhlasilo s předložením všech návrhů. Posoudí je zvláštní 
univerzitní komise, jejímž členem za MFF je prof. L. Skála. Kolegium schválilo, aby 
prof. L. Skála fakultu reprezentoval v komisi i nadále.  

ii) Cena děkana za nejlepší studentské práce: evidované návrhy se jeví jako kvalitní, 
bakalářské jsou 2 z programu F, 4 z I a 4 z M, diplomové práce jsou 4 z F, 4 z I a 2 
z M. Prod. F. Chmelík vyzve členy hodnotící komise, aby se s návrhy seznámili, 
poté se komise sejde a předloží děkanovi svá doporučení.   

http://www.msmt.cz/file/31628/
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iii) Do 15. 10. 2013 lze podávat návrhy na cenu rektora, bližší informace na 

univerzitním webu, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-110.html 

 
iv) Směrnice děkana č. 7/2006, statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální 

fakulty UK za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci: s ohledem na vývoj SIS 
(vkládání posudků a dalších dokumentů do elektronické databáze) doporučil prod. 
F. Chmelík výnos novelizovat. Kolegium souhlasilo a pověřilo prod. F. Chmelíka 
vypracováním návrhu na modifikaci.   

 
b) Opatření rektora UK č. 10/2013, činnost garantů studijních programů, oborových garantů 

a oborových rad, účinné od 1. 10. 2013: prod. F. Chmelík připraví návrh, který děkan 
předloží VR MFF na jejím zasedání 4. 12. 2013. Návrh bude předtím konzultovat se 
sekčními proděkany a členem Akreditační komise prof. P. Höschlem (např. vyjasnění 
termínů „program“ a „obor“ ve vztahu k pojmu „garant“).  

 
c) K dotazu prod. O. Čepka, kam mají pracoviště zasílat hlášení o pobytech studentů 

v zahraničí trvajících déle než 1 měsíc: stačí mailem vedoucí STUD. Upozornění: student 
nesmí mít přerušené studium!   

 
d) Mgr. M. Vyšinka upozornil vybrané členy KD na odkaz, viz: 

http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-
2013/otevreno/#zp5 
Nominace MFF na Ceny veřejnosti 2013 – kategorie Otevřeno je pěkná, ještě hezčí by 
bylo, kdyby fakulta získala nenulový počet hlasů. (V okamžiku získání informace 
o nominaci bylo již patrně hlasování ukončeno.) 
 

 
Prod. P. Kolman 
e) Studium v anglickém jazyce 

i) Ve středu dne 25. 9. 2013 byli na MFF UK uvedeni první studenti v nově 
otevřených anglických oborech. Více na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2013-09-vitani/ 
ii) První den výuky ukázal na drobné nedostatky, např. v počítačových laboratořích. 

Prod. P. Kolman navrhl zavedení systému umožňujícího sjednocený přístup do 
labů; v současné době má každá laboratoř svou vlastní správu a student tam musí 
mít samostatný účet. Také bude užitečné centrálně vyřešit mailovou adresu pro 
studující v AJ, pokud možno jednotnou, protože by to mělo navíc i propagační 
účinek. Kolegium se k tématu vrátí na některém z dalších jednání. 

iii) Finance vybrané jako školné (přes 35 tis. EUR): děkan souhlasil s návrhem prod. 
Z. Němečka, aby část prostředků šla na úhradu zvýšených nákladů studijního 
oddělení a část byla použita na úhradu zvýšených nákladů pracovišť zajišťujících 
výuku. Konkrétní návrh vypracuje do příští schůze prod. P. Kolman. (Analogicky by 
děkan rád postupovat i v případě prostředků vybraných v rámci kursů ERASMUS.) 

iv) IQ testy dopadly průměrně, nikdo ze studentů nevybočoval. 
v) Web: v součinnosti s vedoucím OMK vznikla stránka se základními informacemi 

o studiu. Schází anglická verze stránek fakultní knihovny.   
 

f) Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2014/15: připravuje se návrh MFF.   
 

g) RUK písemně potvrdil souhlas s prodloužením termínu pro přijímání přihlášek do 
bakalářského studia na MFF do konce března.  

 
h) Děkan zaslal kancléři UK návrh na stanovení výše poplatků za studium na MFF (tzv. 

další studium, delší studium, studium v anglickém jazyce), jak ho po diskusi KD zpracoval 
prod. P. Kolman.  

 
i) K návrhům na změny předpisů UK vztahujícím se k poplatkům spojených se studiem, 

konkrétně dílčí Změně Statutu UK (10. změně) a dílčí Změně přílohy č. 6 Statutu UK (6. 

http://www.cuni.cz/UK-110.html
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2013/otevreno/#zp5
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2013/otevreno/#zp5
http://www.mff.cuni.cz/admission/
http://www.mff.cuni.cz/admission/
http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2013-09-vitani/
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změně) nemělo vedení MFF námitky. V předepsaném termínu to děkan sdělil tajemníkovi 
AS UK. Stejné stanovisko vyjádřil také předseda AS MFF.  

 
j) Kontrolní zpráva o uskutečňování studijního oboru Deskriptivní geometrie se zaměřením 

na vzdělávání - (dvouoborové) Bc. studium včetně personálního zabezpečení: zpráva 
byla v požadované lhůtě odeslána tajemníkovi Akreditační komise. Zprávu připravili - na 
základě údajů poskytnutých doc. J. Bečvářem - proděkani P. Kolman a M. Rokyta. 

 
k) Zapisování předmětů do SIS: ze dvou variant předložených prod. P. Kolmanem schválilo 

kolegium tu, kdy učitel bude mít přiděleno právo zapsat na své předměty v první fázi 
zápisu studenty, kteří sami takovou možnost v této fázi zápisu nemají.  

 
Děkan 
l) Dopis děkana určený studentkám a studentům MFF při příležitosti nového akademického 

roku byl rozeslán mailem a zveřejněn na webu. 
 
m) Úvodní kurz středoškolské matematiky (akad. rok. 2013/14): kolegium dostalo 

závěrečnou zprávu od prod. M. Rokyty. Účastníkům se kurz líbil, prod. M. Rokyta 
navrhnul udělení mimořádné odměny přednášejícím kurzu.   

 
n) Výsledky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programů ke dni 30. 9. 2013 – studium v českém jazyce: kolegium vzalo na vědomí 
tabulky, které mu na děkanovu výzvu poskytl prod. P. Kolman.  

 
o) Požadavek ředitele ÚTIA AV ČR, aby v dodatku k diplomu bylo uvedeno také pracoviště 

Akademie, pokud tam byl doktorand školen: prod. F. Chmelík prověří, zda RUK věc 
zařídil. Stalo se po KD: požadovaný text v dodatku k diplomu bude. 

 
p) Doplňující přijímací řízení – dotaz studenta, zda MFF neuvažuje o takovém kroku: názor 

členů kolegia nebyl jednotný, děkan věc zvažuje, rozhodne po konzultaci s RUK. 
Stalo se po KD: Děkan doplňující přijímací řízení nevyhlásí. 

 
q) Prod. M. Vlach uvedl, že poté, co proběhly ve fyzikální sekci státní zkoušky, vzešla z této 

sekce myšlenka uvažovat o najmutí fakultního psychologa; blíže zatím informoval jen 
děkana. O financování by se dalo jednat s Kariérně-poradenským centrem MFF. 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo následující rozpočtovou úpravu: 
 

Odkud Kam Částka v Kč Fin.prostř. Poznámka 
RUK 700-01/PROVOZ 957 500 neinvestice školitelé – mzdy 
RUK 700-01/PROVOZ 259 250 neinvestice školitelé – pojištění. 

 
b) Žádosti o zapůjčení prostor 

i) Nadační fond Karla Janečka požádal o bezplatné zapůjčení refektáře na předávání 
cen Neuron 2013 dne 5. 11. 2013. KD vyhovělo.  

ii) Žádost Mgr. M. Vyšinky o zapůjčení zasedací místnosti ve druhém patře budovy 
Ke Karlovu 3 pro semináře Akademického centra studentských aktivit (ACSA), 
celkem na 6 termínů: po diskusi se KD rozhodlo nabídnout firmě ACSA pronájem 
zasedací místnosti v suterénu téže budovy, za cenu 3000,- Kč za každý ze šesti 
běhů semináře.  

iii) Společnost Cz.nic požádala o zapůjčení refektáře na konání konference Internet a 
technologie 13.2 dne 30. 11. 2013, bez nároku na slevu. KD souhlasilo, včetně 
toho, že MFF bude uvedena jako partner konference.   

iv) Žádost prof. J. Hajiče a doc. M. Lopatkové o slevu z ceny za zapůjčení učeben a 
refektáře pro konání čtyřtýdenního workshopu na přelomu měsíců července a 
srpna 2014: kolegium schválilo cenu za pronájem v celkové výši 412 500 Kč. 
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v) Zkoušky a koncert hudebního uskupení Sebranka: kolegium souhlasilo 
s bezplatným zapůjčením malostranské posluchárny S8 (každé úterý od 19:30) a 
pak refektáře na vánoční koncert 17. 12. 2013.   

 
c) Tajemník přeposlal sekčním proděkanům mail vedoucí HOSP týkající se případné 

„výměny“ provozních financí za investiční. Pravděpodobně se bude týkat jen fyzikální 
sekce.   

 
d) Žádost reklamní agentury o možnost umístit její plátěnou reklamu na střechu 

katedrového objektu v Troji kolegium obecně nepodpořilo, tím spíše, že reprezentant 
firmy neposlal bližší popis.  

 
e) Děkanský sportovní den vyhlášený na 23. 10. 2013 bude probíhat podobně jako 

rektorský sportovní den, tzn. není dnem pracovního volna a provoz pracovišť včetně 
děkanátu bude zajištěn, byť v minimálním režimu. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výběrové řízení na řešení projektů TO v rámci Institucionálního plánu MFF UK: vnitřní 

soutěž byla vyhlášena na projekty Tematického okruhu II: Profilace a inovace studijních 
programů na úrovni předmětů/kurzů. Bylo podáno celkem 6 projektů, jejichž předkladateli 
byli – bez titulů – Z. Drozd, M. Lopatková (2 projekty), P. Kolman, K. Máthis a J. Robová. 
Celkový objem prostředků představoval necelé 4 mil. Kč. Kolegium návrhy posoudilo 
v souladu s kritérii FRVŠ pro rok 2012 s tím, že přednost dalo komplexním projektům. 
K realizaci byly vybrány 4 projekty, a to předkladatelů Z. Drozda, P. Kolmana, M. 
Lopatkové a J. Robové v celkové výši 1,9 mil. Kč neinvestičních prostředků. Prod. Z. 
Němeček projedná s autory přiměřené zkrácení finančních nároků jejich projektů.    

 
b) Výzva k podání projektů VaVpI byla veřejně vyhlášena dne 1. 10. 2013 na webu, viz: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-3-4 
Prod. Z. Němeček seznámil KD s vývojem přípravy projektů na MFF (nová serverovna 
v Troji zamýšlená pro užívání přinejmenším trojskou částí fyzikální sekce, pro zálohování 
dat děkanátu, případně pro účely dalších sekcí – záleží na jejich zájmu; rekonstrukce 
pláště a střechy budovy bývalých VD; zakoupení domu v Sokolovské ul.). 

 
c) Co se týče výstavby pavilonu v Troji, podle neformálních informací byl investiční záměr 

postoupen expertní skupině MŠMT. Pražská teplárenská, a.s., vzala zpět své negativní 
stanovisko k žádosti o stavební povolení. Doklady, které se firma domnívala, že ji 
opravňují k uzavření smlouvy o uvalení věcného břemene, se nepodařilo nalézt. MFF 
tedy navrhne požadavek na věcné břemeno z návrhu smlouvy vypustit.   

 
d) Prod. O. Čepek se pozastavil nad výší rozpočtu na zavedení kabelů do suterénu 

v malostranské budově (275 tis. Kč, firma vybraná na základě výběrového řízení). Podle 
mínění prod. Z. Němečka jde o cenu celé zakázky včetně doprovodných prací.  

 
e) Dům na Sokolovské ul., nabízený k prodeji: prohlídka dne 30. 9. 2013 se kvůli neúčasti 

zástupce majitele neuskutečnila, a proto se uskuteční v náhradním termínu 7. 10. 2013. 
Dům je v památkové péči.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) KD schválilo návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst v sekcích 
MFF a funkcí ředitele/vedoucích pracovišť MFF. V této souvislosti kolegium diskutovalo 
o zatím omezených možnostech pronikavěji otevřít pracoviště fakulty zahraničním 
odborníkům. 
 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-3-4
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b) Na dotaz děkana, jak funguje reprografické středisko pod vedením Ing. S. Stojana, dal 
prod. M. Vlach pozitivní odpověď.   

 
c) Vedení fakulty vzalo na vědomí nový Mzdový předpis UK. Dokument je na webu, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-4343-version1-uzvimzdyuk.pdf 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Vydání seriálu Rande s Fyzikou v edici ČT: jednání s ČT probíhají.  
 
b) Veletrh vzdělání konaný v Malajsii: MFF se zúčastní nepřímo, zasláním informačních 

materiálů prostřednictvím zástupců velvyslanectví.  
 
c) Na fakultním webu přibylo tlačítko na stránku s telefonním seznamem zaměstnanců.  

 
d) Reforma vydavatelství MatfyzPress: členové KD obdrželi návrh prod. M. Vlacha, seznámí 

se s ním a na příští schůzi kolegia prodiskutují. Výsledný návrh předloží děkan 
Akademickému senátu MFF.  

 
e) Projekt Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) – návrh 

projektu Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky 
a popularizace výzkumu a vývoje, vznikajícího ve spolupráci několika fakult UK a dalších 
subjektů, dostalo KD předem a nemělo proti němu žádné námitky. Děkan vyjádří svůj 
souhlas písemně rektorovi UK.  

 
f) Koncertní křídlo v refektáři: sbírka Adoptuj své Hertze byla nad očekávání úspěšná, 

potřebné prostředky na zaplacení poloviny ceny nástroje jsou z velké části vybrané. OMK 
rozesílá pozvánky na inaugurační koncert konaný 22. 10. 2013 a určený přednostně 
z kapacitních důvodů významnějším donátorům. V plánu je ještě jeden inaugurační jarní 
koncert. 

 
g) Jeden den s Informatikou: prod. M. Vlach navrhl, aby pracovníci, kteří se zasloužili 

o zdařilý průběh této propagační akce a o její přípravu, dostali mimořádné odměny 
z rozpočtu sekcí M a I.  

 
h) Veletrh vzdělání Gaudeamus v Brně: požadavky vyřídí prod. M. Vlach, hlavní 

koordinátorkou akce je vedoucí OVVP dr. Havlíčková. 
 

i) Text o MFF v otevřené encyklopedii Wikipedie je třeba upravit. Věc je v řešení s dr. 
Martinem Perglem.  

 
j) Časopis iForum si 1. 10. 2013 připomněl desáté výročí své existence. Za MFF se akce 

zúčastnil vedoucí OMK Mgr. L. Veverka. 
 

k) Projekt České spořitelny Elixír do škol: participují pracovníci KDF, doc. Leoš Dvořák a dr. 
I. Dvořáková. 

 
l) 100 vědců do středních škol (projekt vedený v ÚI AV ČR): za MFF přislíbil spoluúčast 

koordinovat Mgr. Martin Děcký. 
 

m) Spolek Matfyzák připravuje fakultní ples 2014 a Beánii, vybírá termíny. Kolegium 
schválilo návrh prod. M. Vlacha, aby MFF přispěla na konání plesu sumou 100 tis. Kč 
z centra plus 45 tis. Kč z prostředků proděkana pro PRopagaci.  
Stalo se po KD: Beánie se uskuteční dne 29. 10. 2013. s účastí počítá děkan, zúčastní se 
i prod. F. Chmelík.  

 

http://www.cuni.cz/UK-4343-version1-uzvimzdyuk.pdf
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n) Česká lingvistická olympiáda: žádost o zařazení do seznamu soutěží v rámci Programu 
Excelence byla na MŠMT podána, práci na smlouvě mezi MFF a FF se dosud nepodařilo 
završit. Věc je v jednání. 

 
o) Dobrý web: připomínky k návrhu smlouvy vyžadují schůzku právníků obou smluvních 

stran.   
 
p) Studentská anketa 

i) Výsledky ankety za LS 2012/2013: jména oceněných pedagogů vyhlásí děkan dne 
2. 10. 2013 po skončení Jarníkovské přednášky.  

ii) Děkan připravuje jmenování komise pro studentskou anketu, požádá AS MFF 
o zástupce do této komise.   

 
Děkan 
q) Společnost Hex-Rays, která vyvinula a prodává diskompilátor a disassembler IDA, 

vypsala soutěž o jeho nejlepší rozšíření. V této soutěži získal Milan Boháček, doktorand 
na KA MFF, prvé místo svými Hexrays_tools, které umožňují výrazně lepší promítnutí 
odhalených datových struktur do pseudokódu jazyka C.  

 
r) Kniha Atlas geometrie autorského kolektivu z KDM MFF zaznamenala výrazný úspěch, 

např. Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, cenu nakladatelství Academia 
v kategorii „původní vědecká nebo populárně naučná práce“, dále druhé místo v soutěži 
Slovník roku 2013, v kategorii „encyklopedické dílo“. Více na webu, viz např.: 
http://www.hlavkovanadace.cz/cena_2012.php 
http://www.academia.cz/ceny-nakladatelstvi-academia.html 
 

s) Gymnázium Na Vítězné pláni (GVP) dne 24. 9. 2013 slavnostně otevřelo rekonstruované 
učebny hudební výchovy. Modernizace byla umožněna v rámci partnerského projektu 
OPPA Hudební akustika – most mezi uměním a vědou společným úsilím Gymnázia a 
MFF UK. Děkana zastoupil na slavnosti prod. M. Vlach, dále se zúčastnil prof. L. Pick, 
absolvent GVP.  

 
t) Gymnázium Christiana Dopplera si připomnělo 60 let své existence na slavnosti konané 

dne 27. 9. 2013, za MFF se jí zúčastnili děkan, dále zástupce OVVP (dr. A. Havlíčková) a 
OMK (BcA. L. Svoboda).  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) V souvislosti s nadcházející volbou kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy 
v Praze se v pátek 18. října 2013 od 10:00 hodin uskuteční v Modré posluchárně 
předvolební zasedání AS UK, na které jsou zváni všichni zájemci z řad členů akademické 
obce, zaměstnanci fakult a dalších součástí UK.  
Volební zasedání AS UK je svoláno na pátek 25. října 2013 od 10:00 hodin do 
Vlasteneckého sálu Karolina. 
Děkan MFF se zásluhou iniciativy prof. B. Gaše setkal se dvěma kandidáty na funkci 
rektora UK (prof. T. Zimou a doc. M. Stehlíkem), schůzka s prof. S. Štechem je 
naplánovaná na 14. 10. 2013. 
 

b) Čaj se senátory děkan sezval na 2. 10. 2013, 19:00 hodin. Předběžně na něm seznámí 
přítomné se záležitostmi, které předložil senátu k projednání na zasedání 9. 10. 2013. 
Děkan se nebude moci zúčastnit schůze 9. 10. osobně, zastoupí ho prod. J. Trlifaj.  
    

 
Zasedání skončilo ve 13:23 hodin. 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.hlavkovanadace.cz/cena_2012.php
http://www.academia.cz/ceny-nakladatelstvi-academia.html


Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 16. října 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

O. Čepek, V. Baumruk (na část jednání), P. Kolman (na dopolední část jednání), J. 
Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
F. Chmelík 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:11 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného 2. 10. 2013.  
 
 
KD vzalo na vědomí, že děkan přijal před schůzí kolegia studenty Ondřeje Bartoše a Mirka Olšáka, 
kteří se letos s velkým úspěchem zúčastnili mezinárodní soutěže matematiků – vysokoškoláků 
v Blagoevgradu. Přijetí se zúčastnili proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj a vedoucí soutěžního týmu fakulty 
RNDr. T. Bárta, Ph.D. Setkání bylo velmi příjemné. 
  
Kolegium dále blahopřálo kolegům z ÚČJF, a to v souvislosti s tím, že letošní Nobelova cena za fyziku 
byla udělena za mimořádné výsledky teoretiků i experimentátorů v oblasti částicové fyziky. Na objevu 
Higgsova bosonu mají podíl také vědci z MFF UK. Členové KD, stejně jako  AS MFF UK, současně 
ocenili práci prod. M. Vlacha a vedoucího OMK, díky které byla na fakultním webu včas a na kvalitní 
úrovni umístěna  informace o udělení této Nobelovy ceny, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-10-higgs/ 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Návrh na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky 

ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013 výzkumnému týmu doc. 
RNDr. Ruperta Leitnera, DrSc., za výsledek „První měření směšovacího úhlu 013 
v experimentu Daya Bay“ byl po projednání v kolegiu rektora UK postoupen (spolu 
s dalším návrhem z PřF) na MŠMT. Návrhy budou posouzeny příslušnou komisí dne 22. 
10. 2013.  

 
b) OVZS připravilo a odeslalo prostřednictvím vedoucích pracovišť MFF UK harmonogram 

předkládání dílčích/průběžných a závěrečných zpráv o řešení grantů.  
 

c) Strouhalovská přednáška 2014: prod. V. Baumruk včas oznámí, kdo přednášku pronese.  
 

d) Výzva RVVI k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů a 
na členy Expertních panelů, viz: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255  
Návrhy na členy panelů předkládají právnické osoby, instrukce z rektorátu týkající se 
harmonogramu a způsobu předkládání návrhů na RUK budou sděleny v blízké době. 
Konečný termín pro doručení návrhů na RVVI je 10. 12. 2013. 

 
e) Žádost Technologické agentury ČR o nominaci kandidátů UK do poradních orgánů  

TAČR pro programy ALFA a GAMA: do stanoveného termínu 11. 10. 2013 neobdrželo 
OVZS žádné fakultní návrhy k přeposlání na RUK (návrhy podávaly vysoké školy 
prostřednictvím České konference rektorů). 

 
f) Program brazilské vlády Věda bez hranic: v červnu 2013 MFF projevila předběžný zájem 

zúčastnit se tohoto programu. RUK nyní žádá dostat fakultou nabízené doktorské 
programy v angličtině a seznam garantů těchto programů. Finanční možnosti MFF UK již 
specifikovala v červnu (školné 5000 EUR pro Bc. a Mgr. studium a 6000 EUR pro PhD 
studium). Požadované podklady je třeba zaslat v el. podobě na OVZS nejpozději do 18. 
října 2013. Z: sekční proděkani.   

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-10-higgs/
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255
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g) Fond mobility UK: prod. J. Trlifaj seznámil kolegium s návrhy MFF UK. Dotazem na RUK 

bylo ověřeno, že student může žádat o podporu z FM vícekrát. Pokud je ovšem aktuálně 
více žádostí, než kolik je jich možné uspokojit, dostávají přednost ti žadatelé, kteří o 
podporu usilují poprvé. Prod. J. Trlifaj sestaví finální pořadí žádostí z MFF. 

 
h) Dne 18. 11. 2013 od 15.00 hod. se koná porada proděkanů pro zahraniční styky. 

 
i) Soutěž o cenu Siemens: termín pro podávání návrhů byl prodloužen do konce října 2013.  

 
j) Univerzitní kritéria pro habilitace a jmenovací řízení: prod. J. Trlifaj měl 15. 10. 2013 

příležitost hovořit o dané problematice s pror. I. Jakubcem. Vedení UK vede připomínky 
MFF v patrnosti a akceptuje je, ale současně se snaží sjednotit požadavky z oblasti 
přírodních věd s požadavky věd lékařských. Návrh bude předložen k projednání v kolegiu 
rektora, poté na poradě děkanů a ještě poté ve VR UK.  

 
k) ERC projekty: koncem roku 2013 bude vyhlášena výzva ERC Starting Grants, navazovat 

bude výzva ERC Consolidator Grants. RUK připravuje setkání/školení potenciálních 
žadatelů dne 14. 11. 2013, na pozvání. Prod. J. Trlifaj věc sleduje.  

 
l) Audit ERC projektu doc. D. Kráľe: zpráva o závěrech auditu zatím není k dispozici, MFF 

by ji měla dostat do konce října.  
 

m) SIS – formuláře pro přijetí zahraničních hostů na MFF: provedená úprava v SIS odpovídá 
zadání schválenému vedením fakulty - formulář nepožaduje datum narození přijímaného 
hosta, ale údaje vztahující se k jeho cestovnímu pasu – ale nikoli důsledně na 
formulářích všech typů přijetí/zahraniční spolupráce.  

 
n) Studentské výzkumné projekty MFF UK a Preciosa, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/veda/gs/ 
Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o jednáních s novým ředitelem firmy 
Preciosa. 
Děkan informoval, že firma Microsoft má zájem o přednášky na MFF UK – angažovat se 
přislíbil Mgr. M. Děcký. Prod. M. Vlach uvedl, že styky s Microsoft patrně dospějí 
k uzavření smlouvy (podobně jako s IBM).  

 
Děkan 
o) Výzva ředitele Odboru kosmických technologií a družicových systémů Ministerstva 

dopravy, aby UK nominovala svého zástupce do zvláštní pracovní skupiny, jejímž úkolem 
bude formulovat nový Národní kosmický plán: děkan MFF UK doporučil rektorovi UK, aby 
navrhl prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc. 

 
p) Stalo se po KD: Pror. S. Štech zaslal mailem informaci, že vedení UK se rozhodlo se 

uspořádat dne 13. listopadu 2013 v prostorách Karolina seminář na téma Aktuální 
informace o financování praktického využití výsledků vědy, výzkumu a vývoje v novém 
programovacím období 2014-2020. Seminář se zaměří zejména na program Horizont 
2020 a relevantní operační programy SF EU – OP Věda, výzkum, vzdělávání (VVV), OP 
Praha – Pól růstu (PPR) a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (PIK). 
Předáno prod. J. Trlifajovi.  

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman 
a) Námět/nabídka jednoho z absolventů MFF UK, aby služby SIS byly pro studenty 

rozšířeny o automatickou nabídku při výběru předmětů, které si zapisují (něco na způsob 
nákupního košíku): do SIS se příliš nehodí, ani formulace takového požadavku by nebyla 
triviální, přesto děkan o věci neformálně promluví se SKAS při Čaji se senátory.  

 

http://www.mff.cuni.cz/veda/gs/
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b) Posunutí termínu státních závěrečných zkoušek studentů posledního ročníku tak, aby 
i tito posluchači mohli absolvovat všechny zapsané přednášky: kolegium pověřilo studijní 
proděkany, aby v tomto smyslu připravili - po konzultaci se sekčními proděkany - návrh 
na harmonogram příštího akademického roku.  

 
c) Stipendia: prod. P. Kolman vypracoval návrh, který ještě před schůzí kolegiu rozeslal. 

Navržená tendence (dvě hladiny výše stipendia) byla kolegiem přijata, bude vzata 
v úvahu při sestavování novely Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK.   

 
d) Příprava vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na MFF: KD schválilo 

harmonogram:   
 říjen 2013: příprava výchozí verze (studijní proděkani, garanti studijních 

programů, STUD; schůzka proběhla 15. 10. 2013); 
 listopad 2013: AS MFF bude neformálně obeznámen s pracovní verzí návrhu a 

otevřena diskuse;  
  prosinec 2013: první čtení návrhu v AS; 
 leden 2014: druhé čtení. 

Prod. F. Chmelík podá na schůzi KD dne 30. 11. 2013 informaci, jak zamýšlí řešit otázku 
garantů OR, K-komisí pro obhajoby doktorských disertací atd. Proděkani J. Trlifaj a M. 
Rokyta doporučili učinit i tyto záležitosti součástí jediných Pravidel pro organizaci studia. 
Kolegium diskutovalo také o tom, zda zrušit papírové studentské indexy (odpadla by 
kontrola na studijním oddělení), nebo je zachovat (pojistka v situaci, když selže SIS, 
navíc historický dokument), a po hlasování (5 pro zrušení, 3 proti; dodatečná poznámka: 
prod. F. Chmelík, byl-li by přítomen, hlasoval by pro zachování indexu) ponechalo na 
prod. P. Kolmanovi, aby také toto vzal v úvahu při sestavování předpisu. Prezentaci 
bakalářské práce při obhajobě považuje KD za velmi žádoucí.  

 
e) Příprava žádosti o novou akreditaci (NavMgr F a I): děkan se pokusí dojednat s PAS 

MFF posunutí termínu pro předložení podkladů).   
Stalo se po KD: byl dohodnut termín Čaje se senátory a částečně schůze AS na 27. 11. 
2013.  
 

f) Zprávu o výsledcích testů studijních předpokladů z matematiky (tzv. „IQ testy“, na Albeři 
provádí L. Hanyková) pro posluchače 1. ročníku MFF UK (2013/2014) dostali všichni 
členové KD.  Je také zveřejněna na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/ 
 

g) Prod. P. Kolman se vzdálil ze schůze KD kvůli jednání na PřF UK. 
 

Děkan 
h) Studentská anketa 

Podněty členů AS MFF na zasedání 9. 10. 2013: prod. M. Rokyta pošle sekčním 
proděkanům výsledky poslední ankety v el. formě. O tom, co a jak bude zveřejňováno a 
jak se bude nakládat např. se slovními připomínkami studentů, rozhodne nově ustavená 
Komise pro studentskou anketu. Kolegium schválilo návrh děkana na složení této 
komise, výsledek je na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm 
  

i) Děkan vydal, po projednání v AS MFF dne 9. 10. 2013, Směrnici děkana č. 12/2013, 
výplata stipendií, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer12.htm 
 

j) Prod. Z. Němeček se dotázal na vyplácení odměn školitelům, kteří ve lhůtě dovedli svého 
doktoranda k úspěšné obhajobě disertační práce; jeden ze školitelů na KFPP zatím 
marně čeká. Podle informace prod. J. Trlifaje došlo k administrativnímu zádrhelu na RUK.  

 
k) Prod. M. Rokyta sdělil, že nová RDSO 4M9 si dne 14. 10. 2013 zvolila za předsedu prof. 

RNDr. Viktora Beneše, DrSc.  
 

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer12.htm
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b) Posunutí termínu státních závěrečných zkoušek studentů posledního ročníku tak, aby 
i tito posluchači mohli absolvovat všechny zapsané přednášky: kolegium pověřilo studijní 
proděkany, aby v tomto smyslu připravili - po konzultaci se sekčními proděkany - návrh 
na harmonogram příštího akademického roku.  

 
c) Stipendia: prod. P. Kolman vypracoval návrh, který ještě před schůzí kolegiu rozeslal. 

Navržená tendence (dvě hladiny výše stipendia) byla kolegiem přijata, bude vzata 
v úvahu při sestavování novely Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK.   

 
d) Příprava vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na MFF: KD schválilo 

harmonogram:   
 říjen 2013: příprava výchozí verze (studijní proděkani, garanti studijních 

programů, STUD; schůzka proběhla 15. 10. 2013); 
 listopad 2013: AS MFF bude neformálně obeznámen s pracovní verzí návrhu a 

otevřena diskuse;  
  prosinec 2013: první čtení návrhu v AS; 
 leden 2014: druhé čtení. 

Prod. F. Chmelík podá na schůzi KD dne 30. 11. 2013 informaci, jak zamýšlí řešit otázku 
garantů OR, K-komisí pro obhajoby doktorských disertací atd. Proděkani J. Trlifaj a M. 
Rokyta doporučili učinit i tyto záležitosti součástí jediných Pravidel pro organizaci studia. 
Kolegium diskutovalo také o tom, zda zrušit papírové studentské indexy (odpadla by 
kontrola na studijním oddělení), nebo je zachovat (pojistka v situaci, když selže SIS, 
navíc historický dokument), a po hlasování (5 pro zrušení, 3 proti; dodatečná poznámka: 
prod. F. Chmelík, byl-li by přítomen, hlasoval by pro zachování indexu) ponechalo na 
prod. P. Kolmanovi, aby také toto vzal v úvahu při sestavování předpisu. Prezentaci 
bakalářské práce při obhajobě považuje KD za velmi žádoucí.  

 
e) Příprava žádosti o novou akreditaci (NavMgr F a I): děkan se pokusí dojednat s PAS 

MFF posunutí termínu pro předložení podkladů).   
Stalo se po KD: byl dohodnut termín Čaje se senátory a částečně schůze AS na 27. 11. 
2013.  
 

f) Zprávu o výsledcích testů studijních předpokladů z matematiky (tzv. „IQ testy“, na Albeři 
provádí L. Hanyková) pro posluchače 1. ročníku MFF UK (2013/2014) dostali všichni 
členové KD.  Je také zveřejněna na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/ 
 

g) Prod. P. Kolman se vzdálil ze schůze KD kvůli jednání na PřF UK. 
 

Děkan 
h) Studentská anketa 

Podněty členů AS MFF na zasedání 9. 10. 2013: prod. M. Rokyta pošle sekčním 
proděkanům výsledky poslední ankety v el. formě. O tom, co a jak bude zveřejňováno a 
jak se bude nakládat např. se slovními připomínkami studentů, rozhodne nově ustavená 
Komise pro studentskou anketu. Kolegium schválilo návrh děkana na složení této 
komise, výsledek je na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm 
  

i) Děkan vydal, po projednání v AS MFF dne 9. 10. 2013, Směrnici děkana č. 12/2013, 
výplata stipendií, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer12.htm 
 

j) Prod. Z. Němeček se dotázal na vyplácení odměn školitelům, kteří ve lhůtě dovedli svého 
doktoranda k úspěšné obhajobě disertační práce; jeden ze školitelů na KFPP zatím 
marně čeká. Podle informace prod. J. Trlifaje došlo k administrativnímu zádrhelu na RUK.  

 
k) Prod. M. Rokyta sdělil, že nová RDSO 4M9 si dne 14. 10. 2013 zvolila za předsedu prof. 

RNDr. Viktora Beneše, DrSc.  
 

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer12.htm
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b) Posunutí termínu státních závěrečných zkoušek studentů posledního ročníku tak, aby 
i tito posluchači mohli absolvovat všechny zapsané přednášky: kolegium pověřilo studijní 
proděkany, aby v tomto smyslu připravili - po konzultaci se sekčními proděkany - návrh 
na harmonogram příštího akademického roku.  

 
c) Stipendia: prod. P. Kolman vypracoval návrh, který ještě před schůzí kolegiu rozeslal. 

Navržená tendence (dvě hladiny výše stipendia) byla kolegiem přijata, bude vzata 
v úvahu při sestavování novely Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK.   

 
d) Příprava vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na MFF: KD schválilo 

harmonogram:   
 říjen 2013: příprava výchozí verze (studijní proděkani, garanti studijních 

programů, STUD; schůzka proběhla 15. 10. 2013); 
 listopad 2013: AS MFF bude neformálně obeznámen s pracovní verzí návrhu a 

otevřena diskuse;  
  prosinec 2013: první čtení návrhu v AS; 
 leden 2014: druhé čtení. 

Prod. F. Chmelík podá na schůzi KD dne 30. 11. 2013 informaci, jak zamýšlí řešit otázku 
garantů OR, K-komisí pro obhajoby doktorských disertací atd. Proděkani J. Trlifaj a M. 
Rokyta doporučili učinit i tyto záležitosti součástí jediných Pravidel pro organizaci studia. 
Kolegium diskutovalo také o tom, zda zrušit papírové studentské indexy (odpadla by 
kontrola na studijním oddělení), nebo je zachovat (pojistka v situaci, když selže SIS, 
navíc historický dokument), a po hlasování (5 pro zrušení, 3 proti; dodatečná poznámka: 
prod. F. Chmelík, byl-li by přítomen, hlasoval by pro zachování indexu) ponechalo na 
prod. P. Kolmanovi, aby také toto vzal v úvahu při sestavování předpisu. Prezentaci 
bakalářské práce při obhajobě považuje KD za velmi žádoucí.  

 
e) Příprava žádosti o novou akreditaci (NavMgr F a I): děkan se pokusí dojednat s PAS 

MFF posunutí termínu pro předložení podkladů).   
Stalo se po KD: byl dohodnut termín Čaje se senátory a částečně schůze AS na 27. 11. 
2013.  
 

f) Zprávu o výsledcích testů studijních předpokladů z matematiky (tzv. „IQ testy“, na Albeři 
provádí L. Hanyková) pro posluchače 1. ročníku MFF UK (2013/2014) dostali všichni 
členové KD.  Je také zveřejněna na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/ 
 

g) Prod. P. Kolman se vzdálil ze schůze KD kvůli jednání na PřF UK. 
 

Děkan 
h) Studentská anketa 

Podněty členů AS MFF na zasedání 9. 10. 2013: prod. M. Rokyta pošle sekčním 
proděkanům výsledky poslední ankety v el. formě. O tom, co a jak bude zveřejňováno a 
jak se bude nakládat např. se slovními připomínkami studentů, rozhodne nově ustavená 
Komise pro studentskou anketu. Kolegium schválilo návrh děkana na složení této 
komise, výsledek je na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm 
  

i) Děkan vydal, po projednání v AS MFF dne 9. 10. 2013, Směrnici děkana č. 12/2013, 
výplata stipendií, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer12.htm 
 

j) Prod. Z. Němeček se dotázal na vyplácení odměn školitelům, kteří ve lhůtě dovedli svého 
doktoranda k úspěšné obhajobě disertační práce; jeden ze školitelů na KFPP zatím 
marně čeká. Podle informace prod. J. Trlifaje došlo k administrativnímu zádrhelu na RUK.  

 
k) Prod. M. Rokyta sdělil, že nová RDSO 4M9 si dne 14. 10. 2013 zvolila za předsedu prof. 

RNDr. Viktora Beneše, DrSc.  
 

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer12.htm


Kolegium děkana MFF 16. října 2013 
 
 

4 
 

l) Multirank oboru fyzika (Bc. a NMgr. studium): prod. V. Baumruk informoval, že formulář je 
za MFF vyplněný a připravený k odeslání. Druhou částí multiranku je speciální 
studentská anketa. Prod. V. Baumruk se poradí s dr. P. Zakouřilem, jak anketu provést 
(zaslání kódů studentům). Motivační průvodní mail/list podepíše děkan nebo studijní 
proděkan. K výběru vzorku studentů – KD souhlasilo neoslovovat studenty prvního 
ročníku, protože ještě nemají potřebnou delší zkušenost. 

 
m) Požadavek AS MFF, aby na webu fakulty byl zveřejněn výsledek jeho hlasování 

o podpoře jednomu z kandidátů na funkci rektora UK: kolegium nepovažovalo za vhodné 
zveřejňovat jakékoli části zápisu z jednání AS MFF dříve, než je zápis senátem schválen.  

 
n) Otázku, zda pořádat Doktorandský týden, odsunulo kolegium na příští schůzi.    

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Účtování zdrojů přečerpaných v důsledku vyplacených náhrad za dovolené: po diskusi 

mezi sekčními proděkany bylo rozhodnuto, že stejně jako v loňském roce se bude 
účtovat plošně na vrub sekcí. 

 
b) Bude provedeno zaúčtování na vrub nedaňových nákladů sekcí 0,3 % (ze mzdové 

základny sekce) dotvoření sociálního fondu za období měsíců 1.-9./2013 (sekce F:  
396 603,- Kč; sekce I: 178038,- Kč; sekce M:  171 335,- Kč; děkanát: 122 688,- Kč). 
Poslední čtvrtletí 2013 bude doúčtováno do období 12/2013. 

 
c) Tajemník připomněl dodržování zásad při přeúčtování, zejména že nelze přeúčtovat 

náklad vzniklý před datem účinnosti zdroje, a dále je nutné průběžně sledovat a ověřovat 
stav zdroje, aby nedocházelo k jeho přečerpání mnoha položkami (podrobněji v e-mailu 
zaslaném tajemníkem členům KD dne 4. 10. 2013). 

 
d) Bude vydán příkaz tajemníka č. 1/2013, k zajištění zpracování účetní závěrky za rok 

2013.  
Stalo se po KD: výnos je na webu, viz: 

 http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1301.htm 
 

e) Správa majetku UK v Praze nabídla k odprodeji jako nepotřebný majetek dva osobní 
automobily Škoda Superb. MFF UK nemá o nabízené vozy zájem.  

 
f) Tajemník informoval o záměru porazit smrk vedle vchodu do budovy Ke Karlovu  5 ještě 

do konce letošního roku a pak v průběhu prvního čtvrtletí 2014 porazit dvě břízy rostoucí 
podél schodiště na Albertov. Na stav stromů jsou zpracovány odborné posudky včetně 
souhlasu k jejich odstranění ze strany příslušných orgánů MČ Praha 2. Dále bude 
poražen jeden akát mezi budovami Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5; tento strom neroste na 
pozemku MFF a jeho odstranění je v kompetenci TSK Praha. 

 
g) V pátek 25. 10. 2013 bude dokončeno zpracování závěrky hospodaření za 1. až 3. 

čtvrtletí 2013 a ihned zasláno ekonomické komisi AS MFF k připomínkám, aby konečná 
verze mohla být předložena ke schválení senátem dne 6. 11. 2013. 

 
h) Na dotaz prod. J. Trlifaje, zda už vedoucí správy budov sdělil nějaké poznatky ze 

svého jednání se statikem o stavu budovy na Sokolovské ulici, o jejíž koupi má zájem 
matematická sekce, odpověděl tajemník záporně.   

 
i) Úhrada stravenek: prod. O. Čepek znovu navrhl, aby finance za stravenky mohly být 

zaměstnancům strhávány rovnou z jejich mzdy, protože by se tím ušetřily cesty do 
pokladny fakulty a manipulace s hotovostí. Tajemník fakulty zjistí, zda je splnění 
požadavků reálné. Dále prověří, zda funguje bezhotovostní odesílání záloh na služební 
cesty pracovníků na jejich účet. Při této příležitosti uvedl, že stížnost jednoho 
z doktorandů fyzikální sekce ohledně zálohy na CP byla vyřízena jako oprávněná.    

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1301.htm
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4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI: soutěž byla vyhlášena minulý týden. Celkem jde o sumu 2 mld. Kč, jednotlivé 

požadavky nesmějí spadat pod hranici 20 mil. Kč, podmínkou je doložit, že alespoň 1,2 % 
z požadované částky činí transfery do regionů. KD vzalo na vědomí podrobnou informaci 
prod. Z. Němečka o dosavadních krocích směrem k RUK (odeslání nástinu čtyř projektů) 
a doporučilo na fakultních požadavcích nic neměnit, včetně projektu na koupi domu na 
Sokolovské ul. Postup pro výběrové řízení na sepsání projektů navrhnou prod. Z. 
Němeček a tajemník fakulty.  
 

b) Pavilon v Troji: investiční záměr byl postoupen expertní komisi. Společnost Pražská 
teplárenská písemně odvolala své původně negativní stanovisko k žádosti MFF o udělení 
územního rozhodnutí.  
.  

 
Děkan  
c) Interní soutěž TO: ve smyslu vyhodnocení došlo k úpravě projektů a k jejich podání na 

RUK. Všichni vybraní řešitelé upravili své návrhy na dohodnuté částky. Suma návrhů činí 
1,9 mil. Kč.  

 
d) KD vzalo na vědomí informaci děkana o závěrech užšího kola pohovorů s adepty na 

místo manažera Kampusu Albertov, konaného na RUK.   
 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst v sekcích MFF a funkcí ředitele/vedoucích 
pracovišť MFF: děkan požádal sekční proděkany o návrhy na složení komisí pro 
výběrové řízení, T: do 6. 11. 2013. Inzeráty vyjdou v Lidových novinách dne 15. 10. 2013, 
jejich obsah je současně uveřejněn na úřední desce fakulty, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20131015va.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20131015vb.htm 

uzávěrka přihlášek připadá na 13. 11. 2013,16:00 hod. 
 

b) Nabídka tzv. startovacího bytu UK byla rozeslána na pracoviště.   
 
c) Prodlužování pracovních smluv akademických pracovníků: sekční proděkani dospěli ke 

shodě, že odborný asistent má celkem 9 let (3x3 roky) a případné prodloužení u OA, kteří 
nastoupili před novelou občanského zákoníku v dobré víře, že mají na habilitaci 2x5 let, 
je užitečné a rozumné, pokud se dá očekávat, že habilitační řízení bude zahájeno během 
jednoho roku.  

 
 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Soutěž FotoFest: své snímky přihlásilo mnoho autorů, bude tedy z čeho vybírat.  

 
b) Veletrh vzdělávání Gaudeamus: prezentace MFF UK v Bratislavě byla úspěšná, 

poděkování patří kromě jiných koordinátorce dr. A. Havlíčkové.  
 

c) Beánie se bude konat 29. 10. 2013, pozvání od organizátorů přijali děkan a proděkani M. 
Rokyta a F. Chmelík.  

 
d) Děkanský sportovní den: KD vzalo na vědomí průběžnou informaci vedoucího KTV.   

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20131015va.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20131015vb.htm
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e) Koncertní křídlo v refektáři: inaugurační koncert určený hlavně pro donátory bude 
proveden 22. 10. 2013; s ohledem na omezenou kapacitu sálu a množství přispěvatelů 
bude přidán ještě jeden koncert, v jarním termínu. Děkan by rád uspořádal zvláštní 
koncert pro studenty, ovšem na realizaci v termínu blízkém 17. listopadu je lhůta příliš 
krátká, neboť pracovní kapacita OMK je pohlcena množstvím dalších úkolů. Co se týče 
poskytování volných hodin klavíristům, pravidlo dohodne prod. M. Vlach s kol. A. 
Krškovou a děkanem.  

 
f) Česká lingvistická olympiáda: podle vyjádření Filozofické fakulty UK pro ni není návrh 

smlouvy předložený Matematicko-fyzikální fakultou přijatelný. Prod. M. Vlach proto vybídl 
zástupce FF, aby vypracovali vlastní návrh (řád soutěže apod.). 

 
g) Spolek Matfyzák chce pořádat večerní školu tance, jednou týdně od 19:30 v posluchárně 

S1 nebo S8. Kolegium souhlasilo, s tím, že o všech praktických aspektech rozhodne 
tajemník (např. že během kursu je zakázán alkohol a posluchárna bude po skončení 
kursu uvedena do původního stavu). 

 
h) Dobrý web: s výrazným přispěním JUDr. M. Semíkové vznikla smlouva, díky které jsou 

dohodnuta všechna podstatná ujednání. Provést celou analýzu webu se ale do konce 
kalendářního roku patrně nepodaří.   

 
i) Matfyzfeat: do soutěže se přihlásilo celkem 8 projektů, pravděpodobně dne 15. 11. 2013 

proběhne slavnostní prezentace výsledků za účasti prod. V. Baumruka.  
 

j) Propagační komise: do 31. 12. 2013 děkan jmenuje nové složení komise, zhruba 
12členné. Návrhy na složení komise očekává od sekčních proděkanů. 

 
k) Dárkové propagační předměty: KD projednalo průběžnou informaci prod. M. Vlacha a 

sdělilo mu svá doporučení.  
 

l) Fakultní školy při MFF UK:  prod. M. Vlach předem poslal návrh koncepce, vzorový návrh 
statutu, dotazník pro SŠ jako podklad pro udělení Statutu Fakultní školy při MFF UK. KD 
schválilo koncepci jako celek a doporučilo oslovit také školy s výukou v anglickém jazyce. 
Podrobnosti proberou jednotliví členové kolegia přímo s prod. M. Vlachem, který poté 
přednese věc vedoucím didaktických pracovišť fakulty, aby vyjádřili svůj názor a navrhli 
vhodné pracovníky pro její uskutečnění. Zaangažován bude také doc. P. Svoboda, 
v souvislosti s rozvojovým projektem.   

 
m) KD vzalo na vědomí reakci pana rektora na připomínky MFF k Pravidlům pro jednotné 

způsoby grafického užívání znaku univerzity a změny Statutu UK. Panem rektorem 
navržené schůzky k prodiskutování těchto připomínek se zúčastní děkan a prod. M. 
Vlach, případně další osoby, bude-li si to přát pan rektor.   

 
n) Vydavatelství MatfyzPress: prod. M. Vlach předem poslal návrh Statutu vydavatelství 

MatfyzPress, návrh edičního řádu MFF UK a také směrnice děkana k ediční činnosti 
MFF. Své připomínky k dokumentům sdělili děkan a prod. J. Trlifaj. Po diskusi kolegium 
vyjádřilo obecný souhlas s návrhy a pověřilo prod. M. Vlacha probrat realizační 
podrobnosti s tajemníkem fakulty a vedoucí HOSP. Návrh edičního řádu bude, po 
finalizaci s právničkou, předložen fakultnímu senátu.    

 
o) Rozvojový centralizovaný projekt Podpora a rozvoj dovedností studentů a zaměstnanců 

MFF UK v závislosti na možnostech pracovního uplatnění (hl. řešitel RNDr. K. 
Houžvičková Šolcová z OVVP) byl odevzdán.  

 
 
 
8. RŮZNÉ 
 

a) KD vzalo na vědomí informaci děkana o závěrech jednání AS MFF dne 9. 10. 2013. AS 
vyhověl děkanovu návrhu a změnil plánovaný termín své schůze na 6. 11. 2013. Dále 



Kolegium děkana MFF 16. října 2013 
 
 

7 
 

děkan navrhl, aby fakultní senát svolával svá jednání na první středu v měsíci, po 
zasedání VR MFF.  
 

b) Slavnostní zasedání při příležitosti 60. výročí založení 3. lékařské fakulty UK se konalo 
dne 3. 10. 2013, MFF UK reprezentoval děkan. Kolegiu sdělil své postřehy z hlavních 
projevů, velmi ocenil vystoupení pana rektora.   

 
c) Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku pořádaná Akademickou farností 

Praha v kostele Nejsvětějšího Salvátora se konala 8. 10. 2013, děkana MFF na ní 
zastoupil prod. J. Trlifaj.  

 
d) Pozvánku na Koncert pro republiku pořádaný dne 28. 10. 2013 děkan letos využít 

nemůže, z důvodu svých již pevných plánů tak nemohou učinit ani členové vedení.   
 

e) Prod. M. Rokyta informoval, že záležitost s tzv. Studentskou organizací Matematicko-
fyzikální fakulty na adrese ke Karlovu 2027/3, 120 00, Praha 2, je zřejmě vyřešena; 
alespoň na to ukazuje skutečnost, že na stránce: 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/ 
lze nalézt informaci, že uvedené občanské sdružení zaniklo. Děkan podá o tomto zjištění 
zprávu kancléři UK a poděkuje mu - a panu kvestorovi - za součinnost při řešení. 
 

Zasedání skončilo v 16:40 hod. 
 
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/


Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 30. října 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého jednání konaného dne 16. 10. 2013.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Strouhalovská přednáška: kolegium schválilo změnu v termínu konání přednášky - od 

příště se bude konat na jaře. V roce 2014 to bude 5. března a pronese ji RNDr. Tomáš 
Mančal. Ph.D., z Fyzikálního ústavu UK.  

 
b) Po udělení Nobelovy ceny za fyziku za rok 2013 se uskuteční 10. prosince 2013 mezi 16. 

a 18. hodinou v refektáři na MS popularizační akce pro akademickou obec za účasti 
médií, s přednáškami kolegů z ÚČJF.  

 
c) Pror. I. Jakubec zaslal děkanovi žádost o spolupráci při analýze habilitačních 

a jmenovacích řízení UK, konkrétně o doplnění seznamu habilitačních řízení a řízení ke 
jmenování profesorem za roky 2002-2012. T: do konce listopadu 2013, Z: OVZS.   

 
d) Výzva RVVI k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů a 

na členy Expertních panelů, viz: 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255  
Sekčním proděkanům byl odeslán mail s instrukcemi a harmonogramem předkládání 
návrhů. Seznam navržených odborníků za sekci, kteří vyplní on-line formulář přístupný 
na: 
http://ovhp.isvav.cz/?lang=cs  (pro fakultní kandidáty) 
http://ovhp.isvav.cz/?lang=en  (pro zahraniční kandidáty) 
předají sekční proděkani nejpozději do 25. listopadu 2013 na OVZS k dalšímu řízení. 

 
e) ERC granty: setkání potenciálních žadatelů organizované rektorátem UK 14. 11. 2013 – 

účast vhodných pracovníků z MFF sleduje prod. J. Trlifaj.  
 

f) Na zasedání VR MFF UK 6. 11. 2013 vystoupí s příspěvkem na téma konkursů a 
kariérního postupu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ředitel ústavu RNDr. 
PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. Členové KD obdrželi abstrakt vystoupení, aby je mohli 
v sekcích propagovat. Pro tuto příležitost přenese VR své jednání od 17 hodin do 
posluchárny M1.  

 
g) Program brazilské vlády Věda bez hranic: v požadovaném termínu byl na RUK odeslán 

k dalšímu řízení seznam oborů doktorského studia nabízených na MFF UK v angličtině, 
včetně garantů programů, a témata vhodná pro pobyt post-docs na MFF UK v rámci 
programu. Dokumenty a návrhy shromážděné z UK budou předloženy k posouzení 
zahraniční straně a v kladném případě budou zahájena jednání směřující k uzavření 
mezivládní dohody na realizaci programu s ČR. 

 
h) Na základě výzvy Sciex-NMS, programu česko-švýcarské spolupráce ve výzkumu, byly 

v termínu předloženy dva návrhy na podporu pobytu (post)doktorandů na švýcarských 
univerzitách. 

 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255
http://ovhp.isvav.cz/?lang=cs
http://ovhp.isvav.cz/?lang=en
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i) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o jeho jednání s prof. J. Málkem ve věci 
projektu European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation (EU-
MATHS-IN). 

 
j) Ceny Neuron: programu dne 5. listopadu 2013 včetně závěrečného slavnostního předání 

Cen se zúčastní děkan.  
 

k) Analýza vědecké činnosti na MFF UK, zpracovaná oddělením analýz RUK, je hotová. 
Závěr, který má být později zveřejněn, upraví prod. J. Trlifaj.  

 
l) Rektor UK se přihlásil k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem 

v přírodních a humanitních vědách; toto stvrdil svým dopisem do Berlína.  
 

m) American Mathematical Society začala v jí vydávaných časopisech používat novou, 
přesnější metodu pro zachycení impaktu jednotlivých článků. Využívá systém Altmetric, 
který kromě citací a recenzí navíc zachycuje i počet sdílení článku, jeho ohlasy na 
sociálních sítích, apod. 

 
n) Prod. M. Vlach získal informaci, že dne 27. 11. 2013 ve 13:00 hodin budou v Modré 

posluchárně vyhlášeni nejlepší řešitelé projektů GAUK. Lze očekávat, že mezi nimi 
budou také projekty z MFF UK.   

 
Děkan 
o) Časopis Acta Universitatis Carolinae – Mathematica et Physica (dále AUC): prod. M. 

Rokyta velmi pečlivě vypracoval a kolegiu poslal podklady shrnující situaci okolo 
časopisu. Po jeho úvodním komentáři a následné diskusi kolegium doporučilo vydávání 
žurnálu ukončit. Příslušné formální kroky k tomuto cíli připraví prod. J. Trlifaj a předloží je 
děkanovi ke konečnému schválení.  

 
p) Slavnostního předávání dekretů novým docentkám a docentům dne 27. 11. 201, 14:00 

hodin, se osobně zúčastní děkan.  
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Kolegium přijalo doporučení komise složené z garantů studijních programů a sekčních 

proděkanů (pod vedením prod. F. Chmelíka) na udělení Cen děkana MFF UK za nejlepší 
bakalářskou nebo diplomovou práci za školní rok 2012/2013. Ceny budou slavnostně 
předány na zasedání VR MFF UK dne 4. prosince 2013.   

 
b) Kolegium vzalo na vědomí zprávu vedoucí OVVP PhDr. Aleny Havlíčkové o účasti na 

veletrhu Gaudeamus Slovakia v Nitře, kde spolu s prod. F. Chmelíkem a dalšími kolegy 
reprezentovala MFF UK. Prod. F. Chmelík zdůraznil nejdůležitější ukazatele návštěvnosti 
veletrhu. PhDr. Havlíčková i prod F. Chmelík doporučili zúčastnit se této akce i v příštím 
roce.  

 
c) Při příležitosti své návštěvy na Fakultě přírodních věd Univerzity Konštantína Filozófa 

v Nitře převzal prod. F. Chmelík pamětní medaili, kterou slovenská škola udělila 
Matematicko-fyzikální fakultě UK při příležitosti 20. výročí svého založení. 

 
d) Probíhá sběr návrhů na studentské fakultní granty. S ohledem na to, že Mgr. J. Bulín již 

není členem SKAS, požádal prod. F. Chmelík, cestou děkana, SKAS o návrh jejího 
nového reprezentanta v Radě pro udělování studentských fakultních grantů. 
Stalo se po KD: Děkan jmenoval, na návrh SKAS, novým členem Rady Mgr. Vojtěcha 
Tůmu a současně uvolnil Mgr. J. Bulína.  
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e) Prod. M. Vlach upozornil, že Pracovní skupina pro web také postrádá nového zástupce 
SKAS. 

 
f) Prod. F. Chmelík nemůže děkana zastoupit na magisterských promocích dne 11. 12. 

2013, protože jeho účast je žádána při obhajobě doktorské disertace v INSA Lyon. Na 
promocích se tedy vystřídají proděkani J. Trlifaj (dopoledne) a Z. Němeček (odpoledne).   

 
Prod. P. Kolman 
g) Schůzka se zástupci přírodovědeckých fakult (PřF MU v Brně, Přírodovědecká fakulta 

JČU v Českých Budějovicích, PřF UP v Olomouci, PřF UK v Praze a MFF UK v Praze) se 
konala v Praze dne 16. 10. 2013. Bylo dohodnuto společné stanovisko ohledně 
učitelských oborů. Studijní proděkani je zformulují do písemné podoby, aby mohlo být 
odesláno Akreditační komisi.  

 
h) Podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů v akad. roce 2014/2015: 

kolegium probralo návrh prod. P. Kolmana a sdělilo své připomínky. Děkan předběžně 
seznámí členy AS MFF UK s hlavními body podmínek na dnešním Čaji.  

 
i) Pravidla pro organizaci studia 

i. Kolegium se seznámilo s prvním nástinem dokumentu vypracovaného prod. P. 
Kolmanem. Další verzi návrhu upravenou ve smyslu debaty členů kolegia předloží 
prod. P. Kolman do příští schůze KD. Děkan využije Čaje se senátory 
k prodiskutování některých otázek (kontrola úseku studia v 1. ročníku).   

ii. Doktorské studium - garanti: rozprava vyústila v závěr, že kolegium považuje za 
užitečné a žádoucí, aby funkce předsedy RDSO a garanta byly sloučeny, a to 
hlavně kvůli jednoduššímu rozdělení pravomocí. KD nepřehlíží, že existují RDSO, 
kde lze tohoto cíle dosáhnout jen za cenu jistých personálních problémů, a proto 
danou věc neuzavřelo s definitivní platností.  

  
j) Výhled akreditací na kalendářní rok 2014 (požadavek od RUK). Z: Petr Kolman. 
 
Děkan 
k) Doktorandský týden je součástí povinné výuky schválené v rámci akreditace, tedy ho 

bude MFF UK pořádat i nadále. Děkan požádal o mínění kolegií fakultních sekcí, jakým 
způsobem konání zajistit po stránce personální i programově. T: 27. 11. 2013.  

 
l) Studentská anketa: děkan věc prodiskutoval s prod. F. Chmelíkem a doc. P. Töpferem 

dne 29. 10. 2013, na 1. 11. 2013 svolal první jednání nově ustavené Komise pro 
studentskou anketu.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Závěrka hospodaření k 30. 9. 2013: návrh byl rozeslán kolegiu a předán Ekonomické 

komisi AS MFF UK. Dne 31. 10. 2013 jej s EK projednají tajemník a Ing. D. Lanková.   
 
b) V Troji došlo nedávno ke škodní události – ze skladu na helium bylo odcizeno horské 

kolo. Otázkou je, proč se tam nacházelo.  
 

c) Kolegium souhlasilo s bezplatným zapůjčením malostranského refektáře pro akci 
pořádanou prof. J. Nešetřilem dne 4. 12. 2013.   

 
d) Plán stavebních oprav a úprav 2014: své požadavky mohou pracoviště zasílat na správu 

budov do poloviny listopadu 2013.   
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4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. Z. Němeček 
a) Pavilon v Troji: setrvalý stav.  
 
b) VaVpI: kolegium vzalo na vědomí informaci o postupném upřesňování postupu UK, 

k tomuto účelu byla dokonce zřízena zvláštní komise. Pravděpodobně budou nakonec 
podávat své projekty fakulty jednotlivě. Co se týká MFF UK, z hlediska časových 
možností se jeví jako reálná oprava střechy a půdní vestavba (MS), plášť a střecha VD 
(Troja). Složitější je situace okolo zamýšlené nové serverovny v Troji (limit příkonu el. 
proudu) a zcela malé vyhlídky jsou na zakoupení domu na Sokolovské ulici, neboť 
finance VaVpI jde použít jen na rekonstrukci. Otevřené zatím zůstává, jak zajistit sepsání 
projektů.  

 
Děkan 
c) Konkurs na manažera projektu Kampus Albertov vyhrál Ing. Petr Sláma, MBA. Nastoupí 

od 1. 11. 2013, smlouvu s ním uzavře kvestor UK.  
 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF UK (dále jen konkursy) 
i) KD vzalo na vědomí informaci děkana, že obdržel žádost o informace ohledně 

podmínek konkursu vypsaného na místo odborného asistenta na KAM.  
Stalo se po KD: Pisatel svou žádost rozšířil o informace týkající se konkursu na 
funkci ředitele IÚUK a poslal ji Akademickému senátu MFF UK.   

ii) Děkan ustavil, na základě návrhu prod. V. Baumruka, konkursní komisi pro 
obsazení míst ve fyzikální sekci. Prod. O. Čepek předložil návrh na složení komisí 
pro obsažení míst v informatické sekci a děkan jej akceptoval.  
Stalo se po KD: Děkan jmenoval komise pro řízení v matematické sekci, takže byly 
kompletně ustaveny všechny komise pro vypsané výběrové řízení.   

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Analýza webu je zahájena firmou Dobrý web.  

i) Workshop s pracovníky fakulty, zejména se členy Pracovní skupiny pro web, je 
naplánovaný na 13. 11. 2013 od 9:00 hodin. Vzhledem k potřebě, aby se 
zúčastnilo 10 pracovníků, deleguje každá sekce po jednom až dvou dalších 
vhodných účastnících, Z: sekční proděkani.  

ii) Workhop s 10 studenty fakulty a studenty ze středních škol proběhne 8. 11. 2013.  
 

b) Den otevřených dveří – přípravy jsou v běhu. Kromě odpoledního „tradičního programu“ 
budou na Malé Straně workshopy významných fotografů pro soutěžící FotoFest. 

 
c) FotoFest: bylo přihlášeno 418 fotografií. Na základě anonymního hodnocení vybral 

Programový výbor 82 fotografií, které byly postoupeny k hodnocení porotě. Těchto 82 
fotografií bude vystaveno na Dni otevřených dveří. 16 fotografií nejlépe hodnocených 
porotou bude ve fakultním kalendáři na rok 2014. 

 
d) Proběhl Děkanský sportovní den, lze jej považovat za úspěšný. Dr. S. Stehno připravil 

zprávu o konání akce. 
 

e) Uskutečnil se jeden z prvních inauguračních koncertů klavíru v rámci akce Adoptuj své 
Hertze. Pozváni byli významnější a první dárci. Slavnostní křest nového nástroje 
proběhne na dalším koncertě, který se bude konat nejspíš v prvním čtvrtletí roku 2014. 
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f) Dne 18. října 2013 proběhla v rámci smluvní spolupráce (Partnerský program pro firmy) 
exkurze do pražské centrály IBM; zajistilo OVVP. Studenti se mohou zapojit do 10. 11. 
2013 do tzv. “internship“ a „trainee“ programů. IBM rovněž připravuje pro zájemce z MFF 
UK program podpory rozvoje vlastních start-up projektů. V plánu je též zapojení studentů 
studujících v AJ do podobných exkurzí v budoucnu. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-10-ibm/ 

 
g) Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2013 se MFF UK zúčastnila "2013 European Education Fair 

Taiwan", a to ve společném stánku objednaném "Czech Economic and Cultural Office 
v Taipei" za účasti Bc. S. Veselého (STUD). Kromě této prezentace proběhla řada 
jednání, např. o spolupráci MFF UK s Taiwanem v oblasti vzdělávání, dále 
s Tchaipejskou hospodářskou a kulturní kanceláří, Chung Yuan Christian University a 
National Tsing Hua University (možnost výměnných pobytů). 

 
h) V jednání je spolupráce s firmou Siemens Nixdorf (vstoupení do Partnerského programu), 

zařizuje dr. Šolcová Houžvičková (OVVP). 
 

i) Družstva MFF UK výrazně zvítězila v národním kole mezinárodní soutěže 
v programování ACM ICPC. Týmy MFF UK obsadily první tři příčky stupínku vítězů. 
Středoevropské regionální kolo CERC ACM proběhne 15. až 17. 11. 2013 v polském 
Krakově.  

j) Úspěšná kniha Atlas geometrie se dočkala dotisku. Prvotní idea knihy vznikla na MFF UK 
v autorském kolektivu dr. Ivana Saxla (dnes již zesnulého) společně s pracovníky KDM 
(dr. A. Šarounová, dr. P. Surynková ad.) a zástupců ČVUT.  

k) Tým z MFF UK (ÚFAL) překonal v kvalitě automatického překladu z angličtiny do češtiny 
dnes běžně rozšířený Google Translate. Na úspěch podrobněji upozornil server 
HNFuture. 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Slavnostního udělení zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy ruské básnířce, 
překladatelce a obhájkyni lidských práv N. J. Gorbaněvské se zúčastnili děkan a prod. J. 
Trlifaj. Konalo se 22. 10. 2013 v Karolinu.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 13:05 hodin. 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 
 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-10-ibm/
http://cerc.tcs.uj.edu.pl/
http://cerc.tcs.uj.edu.pl/


 

 

 

Zápis z 6. schůze kolegia děkana konané dne 6. listopadu 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček (na 
část jednání), M. Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého jednání konaného dne 30. 10. 2013.  
 
 
Fakultní kalendář na rok 2014: prod. M. Vlach ukázal kolegiu ty fotografie zaslané do soutěže 
FotoFest, které odborná porota vybrala mezi nejlepších 16. Kolegium souhlasilo, aby z tohoto užšího 
výběru byly vybrány snímky do kalendáře a aby jedna posloužila současně pro tištěné PF 2014.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Čestný doktorát prof. A. K. Joshimu byl předán v Karolinu dne 30. 10. 2013. Slavnost 

proběhla důstojně.  
 
b) Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu ALFA TAČR bylo oznámeno na pracoviště 

fakulty, od případných navrhovatelů je žádána informace o úmyslu zúčastnit se soutěže. 
Návrhy se podávají on-line v informačním systému VaVaI TAČR. Je třeba zajistit interní 
kontrolní a archivační mechanismy podle Směrnice děkana č. 11/2013. K internímu 
termínu 13. 12. 2013 zašlou navrhovatelé i spolunavrhovatelé na adresu 
ovzs@dekanat.mff.cuni.cz „pdf“ verzi návrhu pro kontrolu a archivaci a zároveň 
z aplikace vygenerované Potvrzení o odeslání návrhu v aplikaci (k odeslání datovou 
schránkou) a v tištěné podobě první stranu návrhu s podpisy vedoucího pracoviště a 
příslušného proděkana vyjadřující souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci. 
Předpokládá se, že požadovaná míra podpory pro řešení projektu na MFF bude vždy 
100%.  

 
c) Dne 12. listopadu 2013 od 13 hod. se na RUK uskuteční pracovní setkání správců 

aplikace Granty a projekty na Univerzitě Karlově. Setkání se zúčastní zástupce OVZS.  
 

d) RUK pořádá dne 13. 11. 2013 dopoledne v Modré posluchárně seminář "Aktuální 
informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 
2014-2020". Semináře se zúčastní zástupce OVZS. Prod. O. Čepek dal k úvaze, zda by 
se semináře neměl zúčastnit také prod. Z. Němeček.  

 
e) Dne 27. listopadu 2013 od 13 hod. do 17 hod. se bude konat v Modré posluchárně 

Karolina doktorandská konference, která je součásti oslav 20. výročí založení Grantové 
agentury UK. Na konferenci budou prezentovány výsledky řešitelů projektů GAUK, které 
byly v minulých obdobích vyhodnoceny jako mimořádně dobré. Za MFF se zúčastní 
děkan.  

 
f) K podávání návrhů na členy expertních panelů nemá zatím RUK žádná další upřesnění, 

trvá tedy dříve projednaný interní postup: do 25. listopadu 2013 sekční proděkani zašlou 
na OVZS jmenný seznam kandidátů za svou sekci. Seznam kandidátů za MFF 
podepsaný děkanem předá OVZS na RUK k dalšímu řízení. 

 
g) Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci smluvní spolupráce s Univerzitou Köln 

(pro doktorandy), T.: 27. 11. 2013 na OVZS, a Univerzitou Wien (pro doktorandy a post-
docs – nová forma meziuniverzitní spolupráce), T: 3. 2. 2014 na OVZS. 

 

mailto:ovzs@dekanat.mff.cuni.cz
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h) Dne 12. října 2013 byla podepsána meziuniverzitní dohoda s Université du Luxembourg, 
ke které se MFF připojila dvěma tématy:  
Security, trust, cryptography (prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.), 
Computer Science (prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.).  
Dodatek ke smlouvě týkající se účasti MFF UK na této dohodě podepíše děkan. 

 
i) Časopis AUC Mathematica et Physica: děkan seznámil kolegium s obsahem čísla 1 roč. 

54(2013), které mu na vyžádání poskytl vedoucí redaktor doc. J. Milota. Objednávku na 
vydání tohoto čísla zatím děkan nepodepsal. Požádal prod. V. Baumruka, aby o záměru 
zrušit časopis ještě jednal s šéfredaktorem doc. O. Jelínkem.   
Stalo se po KD: Děkan podepsal objednávku výše uvedeného čísla a současně spolu 
s prod. J. Trlifajem napsali pror. I. Jakubcovi návrh, aby vydávání časopisu AUC bylo 
k 31. 12. 2013 ukončeno.  
Prod. V. Baumruk se 14. 11. 2013 sešel s doc. O. Jelínkem, hlavním editorem AUC 
Mathematica et Physica; kol. Jelínek nemá námitky proti tomu, aby vydávání časopisu 
bylo ukončeno, neboť chápe důvody, které k tomu vedou.  
 

j) Kolegium schválilo návrh Dodatku smlouvy mezi MÚ AV ČR, v.v.i., a MFF UK o Digital 
Mathematical Library (DML). Konečnou verzi připraví k děkanovu podpisu prod. M. 
Rokyta.  

 
Děkan 
k) Příprava SVV 2014: podle děkanova názoru jsou v projektech na rok 2013 velmi 

nerovnoměrně čerpány odměny a stipendia. Děkan společně s prod. J. Trlifajem a 
sekčními proděkany podrobí věc podrobnějšímu zkoumání, tak aby návrhy nových 
projektů na rok 2014 případně odrážely nový náhled vedení a aby byly organizovány po 
sekcích. Typicky by měli být do projektů zapojeni doktorandi, méně už studenti 
magisterského studia.  

 
l) Stalo se po KD: Cenu ministra za VaVaI převzal 21. 11. 2013 doc. R. Leitner. Více na 

webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-11-leitner/ 

 
 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Na slavnostní promoci absolventů rigorózního řízení dne 3. 12. 2013 ve 13:30 hodin 

děkana zastoupí prod. F. Chmelík.  
 

b) Rada pro udělování fakultních studentských grantů: na návrh SKAS děkan z Rady uvolní 
Mgr. Jakuba Bulína a nově jmenuje Mgr. Vojtěcha Tůmu.   
Stalo se po KD: Děkan předal jmenovací dekret kol. V. Tůmovi na zasedání senátu 6. 11. 
2013.  

 
Prod. P. Kolman 
c) Eurydice site visit dne 19. 11. 2013 na RUK (pozvání pror. S. Štecha): s ohledem na 

pracovní vytížení se prod. P. Kolman omluvil. Za MFF se zúčastní dr. K. Šolcová.  
 
d) Zpráva o přijímacím řízení na MFF UK v roce 2013 je ve stádiu dokončení, prod. P. 

Kolman podá předběžnou zprávu na schůzi AS MFF UK dne 6. 11. 2013.  
 

Stalo se po KD: zpráva je vystavena na webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr13.pdf 

 
e) Prod. P. Kolman poslal děkanovi návrh Společného stanoviska děkanů přírodovědně 

zaměřených fakult českých škol k požadavkům Akreditační komise na studijní plány 
učitelských přírodovědných oborů. Text ještě není definitivní.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-11-leitner/
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr13.pdf
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f) Výhled nových akreditací MFF: prod. P. Kolman uvedl, že kromě bakalářského programu 

Bioinformatika (prezenční forma, společně s PřF UK) se žádná žádost nepřipravuje.  
 
g) Návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského programu Informatika, Fyzika a 

dále Učitelství matematiky, Učitelství deskriptivní geometrie: kolegium vzalo na vědomí 
informaci prod. P. Kolmana o aktuálním dění (včetně usnesení SKAS ze dne 30. 10. 
2013 ohledně akreditace programu Informatika, jemuž bohužel nepředcházel žádný 
pokus ze strany SKAS kontaktovat proděkana pro koncepci studia). Debata o akreditaci 
se očekává na schůzi AS MFF dne 6. 11. 2013, definitivní podklady senát dostane 18. 
11. 2013, tj. 9 dní před svým plánovaným mimořádným zasedáním.  

 
h) Schůzka studijních proděkanů svolaná na RUK koliduje prod. F. Chmelíkovi s výukou. 

Dohodne se s prod. P. Kolmanem, zda MFF zastoupí on, nebo případně vedoucí STUD 
dr. D. Macharová.  
Stalo se po KD: Schůzky se kvůli zaneprázdnění dr. D. Macharové zúčastnil pouze prod. 
P. Kolman. 

 
i) Pravidla pro organizaci studia: prod. P. Kolman předložil druhou pracovní verzi 

dokumentu, jak vznikla po rozpravě s členy kolegia děkana. Na schůzi AS MFF UK dne 
6. 11. 2013 ji představí v hrubých rysech, hlavně upozorní na navrhované změny.  

 
Děkan 
j) Děkan požádá o přijetí předsedkyni Akreditační komise (kvůli jednoznačnému výkladu 

standardů AK, konkrétně jde požadavky, které by měli splňovat garanti studijních 
programů a oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia). 

 
k) Kolegium vzalo na vědomí podnět SKAS, aby byly pořizovány videozáznamy přednášek 

na MFF. Protože se jedná o záležitost mající mnoho aspektů, souhlasilo KD s tím, že do 
příští schůze děkan navrhne vhodného styčného důstojníka pro diskusi se SKAS; bude to 
osoba mimo okruh členů vedení fakulty.  

 
l) Dne 1. 11. 2013 prvně zasedala nová Komise pro studentskou anketu. Anketa za zimní 

semestr proběhne papírovou formou (dotazníky budou rozdávány ve dnech 13. až 19. 
12. 2013), slovní připomínky se budou zadávat elektronicky prostřednictvím SIS. Komise 
v současné době připravuje tisk anketních lístků.  Doc. H. Valentová navrhne způsob, jak 
hodnotit výuku ve fyzikálním praktiku, podobně dr. S. Stehno navrhne, jak hodnotit výuku 
tělesné výchovy. Výsledky minulé ankety: sekční proděkani dostali tabulky a po své linii 
je budou distribuovat vedoucím pracovišť. Každý jednotlivý učitel by se měl dovědět své 
hodnocení. Prod. M. Rokyta poskytne sekčním proděkanům úplnou tabulku s výsledky 
ankety.   

 
m) Děkanský sportovní den proběhl úspěšně. Pracovníkům KTV, kteří akci zajistili, byly 

přiznány mimořádné odměny. Vedoucí KTV poslal děkanovi stručné hodnocení s návrhy 
pro případné konání sportovního dne v roce 2014. Závěry probere děkan s prod. M. 
Vlachem a pak předloží návrh celému kolegiu děkana.  

 
n) Podmínky pro přijímání do doktorského studia: prod. P. Kolman připravuje návrh, který po 

prodiskutování s garanty a dalšími kolegy předloží Akademickému senátu MFF UK.  
S předběžným zněním podmínek seznámí prod. P. Kolman AS MFF UK dne 6. 11. 2013.  

 
o) Účelové stipendium na podporu cesty do zahraničí: fakulta výjezdy podporuje, a tudíž 

kolegium schválilo možnost poskytnout studentům, jejichž náklady nejsou kryty z jiných 
zdrojů, až do výše 15 tis. Kč. Příspěvky budou hrazeny z rozpočtu sekcí, své žádosti 
mohou podávat i studenti zařazení v programu Erasmus. Žádosti se budou podávat 
příslušnému sekčnímu proděkanovi. Fond mobility není vhodným zdrojem pro relativně 
malé částky podpory.  

 
p) Účelové stipendium podruhé: na prod. M. Rokytu se obrátil s žádostí o finanční podporu 

student bakalářského programu, který pojede na zahraniční konferenci; publikaci zatím 
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žádnou nemá, organizátor konference mu doporučil požádat o příspěvek fakultu. KD se 
shodlo v názoru, že účelové stipendium není nárokové a že je na úvaze sekčního 
proděkana, po případném přihlédnutí k návrhu vedoucího studentské práce, zda jej udělí. 
Mělo by se tak dít v případě studenta mimořádných kvalit, důkazem čehož je například 
publikace. Děkan delegoval rozhodnutí na sekční proděkany. 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Závěrka hospodaření k 30. 9. 2013 byla projednána s Ekonomickou komisí AS a po 

doplnění o připomínky byla rozeslána členům kolegia děkana. Součástí stanoviska 
komise jsou i čtyři okruhy dotazů, na něž vedení fakulty odpoví přímo na zasedání senátu 
dne 6. 11. 2013. 

 
b) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty o administrativních nejasnostech, k nimž 

došlo při proplacení faktury od reprografického střediska, aniž byla konečná částka 
signována odpovědným pracovníkem matematické sekce. Prod. M. Rokyta se dohodl se 
zástupci reprografického střediska a hospodářského oddělení na mechanismu, který by 
měl podobným nejasnostem předejít. 

 
c) Kolegium projednalo žádosti o pronájem refektáře s tímto výsledkem: 

i)    žádost doc. RNDr. P. Málka, CSc., o pronájem na 1. 9. 2014 pro zahájení 
konference ISPMA 13 - schválena; bez požadavku slevy; 

ii)   žádost prof. RNDr. B. Maslowského, DrSc., o pronájem na 9. 12. 2013, pro akci 
pořádanou společně MFF UK a Českou matematickou společností – schválena, 
pronájem zdarma; 

iii)   žádost RNDr. Ing. J. Richtera o pronájem na 21. 6. 2014, na vlastní svatební obřad - 
schválena, za poplatek ve výši 2.000,- Kč vč. DPH; 

iv)   žádost prof. RNDr. J. Šafránkové, DrSc., o pronájem na 8. 1. 2014, pro oslavu 60. 
výročí založení nynější KFPP – schválena, pronájem zdarma.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Děkan 
a) VaVpI: jednání svolaného pror. M. Tichým na 4. 11. 2013 do Zelené posluchárny se 

zúčastnili děkan a prod. Z. Němeček. Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. Z. 
Němečka o vývoji dění a o současných možnostech MFF UK. Podstatné bude 
profesionální sepsání projektů.  
Materiály ze semináře obdržel děkan elektronicky.   

 
b) Na 13. 11. 2013 v 15:00 na MŠMT je ohlášena prezentace investičního záměru na 

výstavbu trojského pavilonu. Za MFF UK se jí zúčastní prod. Z. Němeček, dále prof. J. 
Hajič a arch. J. Jaroš.  
Prod. Z. Němeček dostal od prof. J. Hajiče požadavek, který je mimořádně energeticky 
náročný (mirror databáze ze San Diega a výpočetní cluster).   
Stalo se po KD: Investiční záměr byl Komisí expertů doporučen a MŠMT jej vzápětí 
zaregistruje. Pak ho postoupí na ministerstvo financí, které vydá konečné rozhodnutí 
o financování.  

 
c) Dům v Karlíně: prod. M. Rokyta informoval, že na základě znaleckého posudku statika je 

nereálné usilovat o koupi domu v Sokolovské ulici v Praze pro potřeby matematické 
sekce. Bylo zjištěno, že střešní konstrukce a některé zdi nejsou v dobrém stavu, další 
překážkou se ukázala skutečnost, že na dům je uvaleno zástavní právo, což majitel při 
předběžných jednáních s MFF zatajil. 
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy: písemnou námitku vůči kvalifikačním požadavkům na obsazení místa 
odborného asistenta na KAM a vůči délce lhůty pro podání přihlášek na funkci ředitele 
IÚUK projedná adresát, tj. AS MFF UK, na svém zasedání 6. 11. 2013. Děkan dostal 
kopii podání a poskytl ji všem členům KD pro informaci. Je připraven referovat na 
zasedání senátu o vedení agendy výběrového řízení.  

 
b) Potvrzení o svém studiu nemusejí studenti osobně nosit ze studijního oddělení do 

mzdové účtárny, protože cestu z patra do patra jim ušetří pracovníci děkanátu. To je 
preferovaná metoda a děkan o ní dnes bude informovat akademický senát.  

 
c) Zaměstnávání akademických pracovníků - penzistů 

Prod. M. Rokyta shrnul dosavadní praxi, jak byla dodržována, a uvedl několik 
protipříkladů ze současnosti. Zmínil dopisy předchozího děkana prof. Z. Němečka, 
doporučující určitý postup. I stávající kolegium považuje za rozumný následující postup:   
S profesorem, který dovršil věk 67 let, je od 1. ledna roku následujícího po roce, ve 
kterém tohoto věku dosáhl, je uzavřena smlouva zpravidla na dobu určitou, s výší úvazku 
50 %, hrazená z institucionálních prostředků.  
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Preciosa: prod. M. Vlach organizuje další jednání, a to v týdnu po 9. 12. 2013.   
 
b) Smlouva s firmou Insider je uzavřena.  

 
c) Dobrý web: ve spolupráci s pracovníky, které doporučili sekční proděkani, a s členy 

Pracovní skupiny pro web, proběhne workshop z důvodu přípravy analýzy fakultního 
webu. Paralelně proběhne workshop se studenty MFF UK a SŠ studenty.  

 
d) Ve dnech 24. 10. až 28. 10. 2013 byla MFF UK spolu s dalšími univerzitami ČR 

prezentována v rámci vzdělávacího veletrhu 2013 European Education Fair Taiwan, a to 
za přispění České ekonomické a kulturní kanceláře v Taipei. Prezentovány byly materiály 
studijních programů z ČVUT v Praze, VŠE v Praze, TU Liberec, MU v Brně aj. Osobní 
zastoupení měla jenom MFF UK (Bc. Stanislav Veselý, STUD). Osobní účast lze 
považovat za velmi přínosnou, zejména z důvodů získání kontaktů. Bc. Veselý též 
navštívil Chung Yuan Christian University v Chung Li a National Tsing Hua University 
v Hsinchu, kde přednesl přednášky v rámci výuky přímo studentům informatiky. 
Předjednána byla možnost spolupráce na propagaci a možnost výměnných pobytů.   

 
e) Ceny Neuron byly předány, více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-11-neuron/ 
 

f) Jednání o spolupráci s firmou Siemens Niexdorf se jeví slibně. Další jednání povede dr. 
K. Šolcová Houžvičková (OVVP). Firma má zájem o zapojení do diskuze nad 
Partnerským programem. 

 
g) Koncertní křídlo: fakulta už zaplatila „svou“ polovinu z ceny.  

 
h) Prod. M. Vlach informoval, že se uskutečnila schůzka týkající se databáze AESOP (dr. A. 

Havlíčková a dr. M. Mareš). Cílem snažení je sjednotit do konce letošního prosince 
veškeré databáze korespondenčních seminářů a využít je pak k rozesílání propagačních 
zásilek. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-11-neuron/
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i) Finále MatfyzFeat dne 22. 11. 2013 se za vedení fakulty zúčastní prod. V. Baumruk, 
předsedou poroty byl ustanoven doc. P. Svoboda. 

 
j) Exkurse studentů z VU Amsterdam proběhla na MFF UK dne 5. 11. 2013 a ačkoli byla 

podpořena formální žádostí děkana holandské školy, stejně měla charakter návštěvy 
turistů, a nikoli skutečných zájemců o studium na fakultě. KD souhlasilo, aby příště 
v podobném případě bylo vyžadováno od zahraniční strany vyslat pedagogický doprovod. 

 
k) Nové složení propagační komise: prod. M. Vlach čeká na návrh od matematické sekce.  

 
l) Reorganizace vydavatelství MatfyzPress se posouvá do roku 2014, protože ještě 

neskončily všechny potřebné debaty, např. s předsedou ediční komise fakulty doc. M. 
Zeleným. Jako orientační termín změny uvedl prod. M. Vlach datum 1. 6. 2014, 
předcházet musí projednání v AS MFF UK. Tajemník prodlouží pracovní smlouvu s Ing. 
S. Stojanem, opět dočasně.   

 
m) Tzv. fakultní školy: prod. M. Vlach početně zredukuje návrh vedoucí OVVP na složení 

pracovní skupiny a předloží jej děkanovi.  
 

n) Prod. M. Vlach konstatoval, že zásluhou spolupráce s firmami dosáhl fakultní resort 
propagace příjmu ve výši zhruba 400 tis. Kč. 

 
o) Prod. M. Vlach informoval, že Katedra didaktiky fyziky se stala garantem středoškolské 

části vědeckotechnické soutěže Pohár vědy – Kvark 2014.  
 

p) Šedesáté výročí založení CERN bude slavnostně připomenuto také v Praze, a to 
pravděpodobně v dubnu či květnu 2014. Přípravy na MFF UK včas započnou. Bližší 
informace budou známy po cestě vedoucího OMK Mgr. L. Veverky do CERN.  

 
q) Internetový zpravodaj Vysoké školství ve světě: informaci o zpravodaji rozeslala T. 

Pávková všem členům KD. Děkan ponechal na jejich úvaze, jak s informací naloží.  
 

Děkan 
r) Logo MFF UK: schůzka u pana rektora je dohodnuta na pátek 22. 11. 2013, 12:30 hodin. 

Za MFF UK se jí kromě děkana zúčastní prod. M. Vlach a předseda AS doc. J. Dolejší.  
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan  
i) se zúčastní slavnostního zasedání VR ČVUT dne 26. 11. 2013; 
ii) se zúčastnil dne 5. 11. 2013 akcí konaných v rámci 4. ročníku slavnostního udílení 

Cen Neuron.  
 
b) Ve dnech 11. až 15. 11.2013 děkana zastupuje prod. J. Trlifaj.  

 
c) Příští schůze KD bude ve středu 27. 11. 2013. Týž večer zasedá AS MFF UK – senát tím 

vyhověl děkanovu přání sejít se mimořádně kvůli projednání žádosti MFF UK o akreditaci 
navazujících magisterských programů Informatika a Fyzika. 

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



Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 27. listopadu 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach; j.h. P. Vlášek 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:18 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané dne 6. 11. 2013.  
 
Děkan seznámil kolegium s podstatnými závěry porady děkanů, které se zúčastnil 25. 11. 2013. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
 
Prod. J. Trlifaj 
a) 4. veřejná soutěž programu ALFA TAČR: o účast v soutěži projevili zájem (bez titulů): J. 

Hajič, F. Zavoral, B. Vidová-Hladká, P. Hnětynka a T. Halenka. 
 
b) Z pracovního setkání správců aplikace Granty a projekty na Univerzitě Karlově, které se 

za MFF UK zúčastnila vedoucí OVZS, vyplynulo, že tato aplikace by mohla řešit situaci 
s archivováním návrhů projektů a dokumentů k přijatým projektům. Rovněž by mohla 
sloužit ve fázi předkládání návrhů k jejich schvalování vedoucími pracovišť a proděkany. 
Současné vedení UK nepředpokládá povinné nasazení aplikace na všechny fakulty, 
zatím ji využívají ve zkušebním režimu čtyři fakulty, další tři o nasazení uvažují. KD 
doporučuje počkat před nasazením aplikace na MFF UK na vyhodnocení testovacího 
provozu PřF UK.  

 
c) Kolegium vzalo na vědomí návrhy na členy verifikačních a expertních panelů (seznam byl 

k dispozici předem).  
 
d) Vyhlášení Soutěže specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2014: v polovině 

listopadu t.r. bylo otevřeno nové kolo, bližší informace na webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-3362.html 
Kolegium diskutovalo o interním vyhlášení soutěže. 
Stalo se po KD: po konzultaci prod. J. Trlifaje s pror. P. Volfem byla soutěž vyhlášena, 
v předepsané lhůtě do 30. 11. 2013, tak, že kompletní návrhy projektů je třeba doručit 
v tištěné podobě na OVZS nejpozději do 24. ledna 2014 a  do téhož data zaslat 
elektronickou verzi na adresu 
granty@dekanat.mff.cuni.cz  
 
Podrobné informace k podávání návrhů a příslušné formuláře jsou dostupné na 
http://www.cuni.cz/UK-3362.html  
Celkový objem finančních prostředků určených na projekty SVV 2014 zůstává stejný jako 
v roce 2013. Výše finančních prostředků na jednotlivé projekty se odvine od počtu 
doktorandů účastnících se na projektu a bude stanovena příslušnými sekčními 
proděkany. 
 

e) GAUK: kolegium vzalo na vědomí přehled podaných přihlášek.  Tabulka následuje.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cuni.cz/UK-3362.html
mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz
http://www.cuni.cz/UK-3362.html
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Nové návrhy GAUK 2014  

    Počet 
Požadováno celkem 
v tis. Mzdy Stipendia Režie 

Fyzikální sekce   99 25947 1419 8588 3361 
Informatická sekce   31 6345 552 2846 816 
Matematická sekce   7 867 64 352 111 
  Celkem 137 33159 2035 11786 4288 

 
 
f) Vyhlášení veřejné soutěže GAČR ve VaV k podávání česko-rakouských projektů na 

principu Lead Agency, soutěžní lhůta začíná 15. prosince 2013 a končí 12. února 2014, 
kdy je třeba projekty podat na FWF. Potenciální uchazeči z MFF UK nechť o svém zájmu 
informují do konce roku OVZS, aby s nimi mohly být koordinovány administrativní 
záležitosti návrhů (interní kontrola, odsouhlasení na pracovišti a sekci, podpis 
statutárního zástupce).  

 
g) Grant ERC: KD vzalo na vědomí informaci o jednání s doc. M. Kouckým, Ph.D., 

o podmínkách a podpoře řešení projektu ze strany MFF UK.  
 

h) Univerzitní post-docs: výsledek řízení byl doručen 26. 11. 2013, MFF získala jedno místo, 
pro uchazeče z fyzikální sekce.  

 
i) Konec AUC: návrh na ukončení edice zaslali děkan a prod. J. Trlifaj jako společný dopis 

pror. I. Jakubcovi.  
 

j) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o závěrech porady s pror. Škrhou 
o zahraničních stycích UK v roce 2013. Na poradě byl také předložen záznam ze setkání 
zástupců univerzit s představiteli MV a MZV týkajícího se udělování českých víz 
zahraničním studentům. Prod. J. Trlifaj předal tento záznam prod. P. Kolmanovi.    

 
k) Kritické připomínky k fungování systému Habilion projedná prod. J. Trlifaj s autory 

aplikace. Děkan upozornil na potíže se SIS (např. při prohlížení cestovních příkazů) a 
požádal tajemníka fakulty, aby odd. PSíK vydalo uživatelskou „kuchařku“. Děkan dostal 
také podněty, aby FIS byl učiněn pro uživatele přívětivější.  

 
l) Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy (viz: http://www.cuni.cz/UK-4005.html), tzv. 

Berlínská deklarace: prod. Z. Němeček rozeslal kolegiu mail pror. S. Štecha. Pan 
prorektor požádal o nominaci pracovníků MFF UK do dvou pracovních skupin: i) do 
skupiny pro definování kritérií kvalitní vydavatelské činnosti na UK; ii) do skupiny, která 
bude mít za úkol předložit popis nového univerzitního repozitáře. T: do 30. 11. 2013. 
Stalo se po KD: do skupiny sub i) byl navržen doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D., a do 
skupiny sub ii) byla navržena PhDr. Petra Hoffmannová. 

 
m) Kolegium schválilo návrh výnosu děkana o pravidelné revizi knihovních výpůjček 

zaměstnanců fakulty z Knihovny MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz11.htm 

 
Děkan 
n) Konference GAUK dne 27. 11. 2013 od 13:00 hodin: MFF UK zastoupí prod. J. Trlifaj. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Jmenování garantů studijních programů a oborů: kolegium doporučilo předložit návrh 

k projednání VR MFF UK na zasedání 4. 12. 2013.  
 

http://www.cuni.cz/UK-4005.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz11.htm
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b) Studentské granty: návrh úpravy předpisu zatím nebyl ze strany AS UK schválen. Prod. 
F. Chmelík zaslal kolegiu předběžnou soupisku přihlášek projektů, o udělení grantů 
rozhodne kolegium na příští schůzi. Kolegium doporučilo, aby prod. F. Chmelík inicioval 
úpravu příslušného předpisu v tom smyslu, že granty jsou určené pro studenty 
bakalářského a magisterského studia;  doktorandi žádají o GAUK.  

 
c) Hodnocení doktorského studia – tabulky vyžadované každoročně ze strany RUK 

vypracovalo studijní oddělení, kolegium je doporučilo předložit VR MFF UK. 
 

d) Informační den UK: MFF UK se akce jako každoročně zúčastnila. 
 

 
Prod. P. Kolman 
e) Akreditace I, F, Učitelství matematiky, Učitelství deskriptivní geometrie: návrh žádosti byl 

předložen AS MFF UK a zařazen na program dne 27. 11. 2013. Vědecká rada dostane 
návrh ke schválení na zasedání 4. 12. 2013.  
 

f) Návrh podmínek pro přijetí do doktorských studijních programů pro akademický rok 
2014/2015: byl předložen AS MFF UK a zařazen na program dne 27. 11. 2013. 

 
g) Pravidla pro organizaci studia: prod. P. Kolman seznámil AS MFF UK s principy návrhu. 

Bylo založeno vnitrofakultní fórum, které je dostupné z domény mff.cuni.cz na stránce 
http://forum.karlin.mff.cuni.cz/viewforum.php?f=55. V úvodním příspěvku prod. P. Kolman 
zveřejnil samotný návrh textu a doplnil ho svým komentářem, viz: 
http://forum.karlin.mff.cuni.cz/viewtopic.php?f=55&t=321. Komentáře vítá do 29. 11. 
2013.  
Prod. P. Kolman se sešel s kancléřem UK, je mu vděčen za upozornění na drobné 
nedostatky v navrhovaném textu. Výsledný dokument předloží k prvnímu čtení AS MFF 
UK na program zasedání 11. 12. 2013.  

 

h) RUK zaslal metodickou příručku týkající se výplaty doktorských stipendií. V porovnání se 
současným stavem dojde mj. k mírnému posunutí výplaty stipendií.   

 
i) Tajemník fakulty sdělil, že pro potřeby plateb za přihlášky ke studiu kreditní kartou byl 

zřízen účet v EURO, a vyjádřil v této souvislosti pochvalu za spolupráci Mgr. Maňáskovi 
z ÚVT UK.  

 
j) EURASHE Community of Practice Workshop on Learning  Outcomes within PHE Context 

(Praha, 13. 12. 2013): zasláno rektorátem UK k případnému využití.   
 
 
Prod. V. Baumruk 
k) U-Multirank oboru fyzika: studentům MFF UK byl rozeslán motivační mail a dotazník.   
 
Děkan 
l) V pondělí 2. 12. 2013 v 17:00 hodin navštíví MFF UK velvyslanec ČR v Malajsii p. Rudolf 

Hykl. Setká se s děkanem a prod. P. Kolmanem.  
 
m) Zaznamenávání přednášek: roli styčného důstojníka mezi vedením fakulty a SKAS přijala 

doc. RNDr. Z. Lustigová, CSc. Děkan to sdělí AS MFF UK.  
 

n) Hodnocení výuky v zimním semestru 2013/14: děkan oslovil studentky a studenty mailem 
ohledně ankety. Výsledky ankety za letní semestr 2012/2013 opatřené komentujícím 
textem jsou vystavené na webu, viz: 
http://skas.mff.cuni.cz/?p=2026 

 
o) Dotazníky pro sestavení žebříčků vysokých škol v oboru informatika: zaslány z redakce 

Hospodářských novin, zpracování zajistí děkan a proděkani P. Kolman, O. Čepek a M. 
Vlach. T: 16. 12. 2013. 

http://forum.karlin.mff.cuni.cz/viewforum.php?f=55
http://forum.karlin.mff.cuni.cz/viewtopic.php?f=55&t=321
http://skas.mff.cuni.cz/?p=2026
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p) Pozvánka na seminář Reflex 2013 – uplatnění absolventů VŠ a Analýza a projekce 
kvalifikačních požadavků trhu práce a reprodukce vysokoškolské pracovní síly, který se 
koná 6. 12. 2013 v Aule ČZU v Praze: zúčastní se vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková.  

 
q) Dotaz, zda by zájemce, ačkoli není studentem UK, mohl navštěvovat vybrané přednášky 

na MFF UK: kolegium zastává názor, že by se tak mělo dít výhradně po předchozí 
domluvě s přednášejícím. 

 
r) KD vzalo na vědomí informaci, že prod. M. Rokyta v součinnosti s garantem studijního 

programu a s příslušným vedoucím pracoviště řešil problém stížnosti na kvalitu 
přednášky jednoho z pedagogů sekce.   

 
s) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o jeho schůzce s prorektorem pro 

studijní záležitosti a se studijními proděkany ostatních fakult UK.  
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Sociální fond: po informaci tajemníka fakulty, jaký je současný zůstatek fondu a jaký je 

odhad jeho tvorby v roce 2014, souhlasilo kolegium ponechat výši příspěvku 
zaměstnancům na jejich penzijní připojištění 1.500,- měsíčně do 30. 6. 2014 a pak 
v průběhu června, po seznámení se s aktuálními daty, rozhodnout o výši příspěvku na 
další období.  

 
b) Kolegium dne 2. 10. 2013 schválilo příspěvek spolku Matfyzák ve výši 100.000,- Kč na 

spolupořadatelství plesu. V tomto smyslu podepsal tajemník dohodu o spolupráci a stejně 
jako v letošním roce bude pro vedení MFF UK rezervováno v Primátorském salonku 5 x 
10 volných vstupenek. Tento počet vstupenek je možno dle potřeby zvýšit – bude 
upřesněno na osobním jednání v průběhu ledna 2014. Podle názoru kolegia děkana je 
uvedený počet vstupenek postačující.   

 
c) Prod. M. Vlach jednal s firmou Medicomp, s.r.o., (CareerMarket) o spolupráci od roku 

2014 a sponzorských aktivitách v případě plesu MFF UK.  
 

d) Kolegium projednalo požadavky na slevu z ceny za pronájmy, s tímto výsledkem:  
- 88. matematické kolokvium, 12. 12. 2013 od 9:30 do 12:00 (prof. J. Nešetřil) – 

schváleno, refektář bude zapůjčen bezplatně; 
- udílení Ceny O. Havlové, 19. 5. 2014 (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové), 

schváleno, cena za využití refektáře a varhan bude snížena na 50 %. 
- prostorové zázemí pro asi 100 osob, 15. 12. 2013, koncert ČT v kostele sv. Mikuláše; 

tajemník fakulty doporučí organizátorům bližší a vhodnější prostor pro takovou 
příležitost, např. HAMU (v krajním případě by MFF UK poskytla např. posluchárnu S9, 
ovšem za plnou cenu).  

 
e) Rozdělení výsledku hospodaření v rámci UK za rok 2012: kolegium schválilo, aby 

příslušná suma připadající na MFF UK byla převedena do dílčího fakultního FRIM.  
 
f) Cestovní pojištění: KD se seznámilo s písemnými  výhradami prof. J. Antocha a 

současně s upozorněním tajemníka fakulty, že pojišťovna, jejíž služby MFF UK používá 
na základě veřejné soutěže a která je pro služební cesty zaměstnanců MFF UK povinná, 
poskytuje v rámci fakultní pojistky také pojištění pro případ zrušení letu. Druhé pojištění 
téže akce z prostředků MFF UK není přípustné. Kolegium pověřilo tajemníka fakulty, aby 
na tuto skutečnost citlivým a současně snadno srozumitelným způsobem upozornil 
pracoviště. 

 
g) Tajemník upozornil sekční proděkany, že účty zřízené účelově k deponování finančních 

bonusů za projekty či publikace jeví jen nepatrné účetní pohyby.  
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h) Tajemník seznámil KD s podmínkami toho, aby si zaměstnanci fakulty nemuseli platit 
stravenky v hotovosti, ale aby platba proběhla srážkou ze mzdy. Nutnou podmínkou je 
písemný souhlas zaměstnance, stravenky by se poskytovaly na konci měsíce v množství 
odpovídajícím reálnému nároku. KD ponechalo definitivní rozhodnutí na březen 2014. 
Případný přechod na tento způsob by připadal v úvahu nejspíše v létě, kdy většina 
zaměstnanců čerpá dovolenou.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI – sepsání projektů: KD vzalo na vědomí shrnutí současného stavu přípravy. Prod. 

Z. Němeček požádá MŠMT o konzultaci ohledně některých ne zcela jasných bodů.  
 

b) Plán rekonstrukcí a staveb na 2014: probíhá sběr návrhů.  
 
c) Trojský pavilon: kolegium vzalo na vědomí aktuální informace prod. Z. Němečka. Čeká 

se na formální rozhodnutí o uvolnění financí. Správa budov ve spolupráci s arch J. 
Jarošem připravuje podklady pro vypsání dvou výběrových řízení (na vlastní stavbu 
pavilonu, na rekonstrukci a vybavení prostor laboratoří včetně serverovny).  

 
Děkan 
d) MŠMT zveřejnilo výzvu č. 47 Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prod. Z. Němeček rozeslal na vědomí 
členům KD. Neočekává to, ale pokud by se na MFF UK našel autor vhodného projektu, 
požádal prod. Z. Němeček, aby takový pracovník fakulty informoval přímo Ing. 
Bělonožníka a prod. ZN poslal kopii. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF: prod. V. Baumruk předal děkanovi 
doporučení týkající se obsazení míst ve fyzikální sekci. Děkan je beze změny akceptuje.  

 
b) KD kladně projednalo návrhy na udělení pamětních medailí MFF UK a UK.   

 
c) Publikaci Analýza metod pro maticové výpočty (Základní metody) autorů J. Duintjera 

Tebbense, I. Hnětynkové, M. Plešingera, Z. Strakoše a P. Tichého byla udělena Cena 
Jaroslava Jirsy za rok 2012. 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) KD schválilo stanovisko k akci Miss UK 2013, Miss Univerzity Karlovy, o něž požádal 

kvestor UK. Postoj MFF UK je zdrženlivý.   
 
b) Preciosa – grantová soutěž na řešení výzkumných projektů: schůzka Grantové komise se 

bude konat 13. 12. 2013, kdy se pravděpodobně rozhodne o financování návrhů.  
 

c) Prod. M. Vlach dal k úvaze, zda by MFF UK neměla usilovat o zapsání do seznamu 
znaleckých ústavů (samozřejmě ve vybraných oborech). Věc spadá pod Ministerstvo 
spravedlnosti. 

 
d) KD vzalo na vědomí záměr prod. M. Vlacha rozšířit na jaře 2014, s ohledem na rostoucí 

objem agendy (web, propagační archiv, spolupráce s firmami, spolek absolventů atp.), 
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pracovní úvazky na propagaci. V této souvislosti připomněl, že na OVVP došlo v průběhu 
letošního roku ke snížení o 0,4 úvazku. 

 
e) Veletrh Gaudeamus minulý a budoucí (dopis pror. M. Šobra z 25. 11. 2013): prod. M. 

Vlach potvrdí účast MFF UK, pravděpodobně včetně doprovodného programu Věda pro 
život. Koordinací účasti bude pověřena PhDr. A. Havlíčková, vedoucí OVVP.  
Stalo se po KD. 

 
f) Uskutečnila se schůzka se zástupci firmy Dobrý web. 

 
g) Košický veletrh ProEduco a výsledky prezentace MFF na něm: prod. Vlach a prod Rokyta 

opět konstatovali, že zájem o studium na MFF UK byl mezi slovenskými studenty značný 
a že odhadem více než 15 z nich velmi vážně uvažuje o nástupu na MFF. Prod. M. 
Rokyta vyjádřil určité zklamání nad tím, že dosud není zpracováno, zda a kolik studentů 
se na MFF UK přihlásilo ke studiu v akad. roce 2013/14 právě pod dojmem fakultní účasti 
na jmenované akci v listopadu 2012.  

 
h) Prod. M. Rokyta uvedl, že některé z bývalých členů akademické obce MFF UK by 

potěšilo, kdyby na fakultním webu byla uvedena jejich jména jako emeritních pracovníků 
fakulty. Prod. M. Vlach Martin uvažuje o takovém seznamu v sekci absolventů na novém 
portálu Matfyz.cz.  

 
i) EURYDICE: za MFF UK se schůzky zúčastnila dr. K. Šolcová Houžvičková (OVVP), 

stručnou informaci poslal prod. M. Vlach. 
 

j) FotoFest, viz: 
http://technet.idnes.cz/soutez-fotofest-2013-mff-uk-0hx-
/veda.aspx?c=A131115_141452_veda_mla 
 

k) Jeden z žebříčků světových univerzit, kde je UK hodnocena, řadí univerzitu pro letošní 
akademický rok na místě 351-400 (vloni to bylo umístění 301-350), více viz: 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-
ranking/institution/charles-university-in-prague 

 
Děkan 
l) Rada pro komercializaci UK: děkan navrhl prod. O. Čepka.  
 
m) Jednání u pana rektora ohledně loga MFF UK se uskutečnilo 22. 11. 2013. KD vzalo na 

vědomí závěry. Fakulta se bude muset vzdát svého dosavadního grafického stylu 
(užívaného typicky na hlavičkových papírech), logo vytvořené akad. sochařem Z. 
Kolářským se zřejmě stane tzv. doplňkovým logem pro specifické účely. Prod. M. Vlach 
předloží na lednové schůzi KD návrh řešení a postupu (výběr profesionální firmy, která 
vypracuje nový grafický styl v intencích opatření rektora UK, vč. vytvoření nové vizuální 
identity použitelné od oficiálních dokumentů až po propagační předměty). 

 
n) Rotunda sv. Václava v malostranské budově MFF UK a její zpřístupnění veřejnosti: na 

9. 12. 2013 je dohodnuta schůzka u děkana, které se zúčastní proděkani Z. Němeček a 
M. Vlach, dr. K. Šolcová Houžvičková, Ing. M. Novák, Ing. Z. Hošna. Případná spoluúčast 
UK je otázkou.  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. M. Rokyta tlumočil námět na pohodlnější uspořádání imatrikulace: během minulého 
obřadu museli studenti dlouho stát, jedna posluchačka dokonce omdlela.  
Stalo se po KD: Vedoucí studijního oddělení připomněla, že imatrikulace je ceremoniál, 
jehož průběh se řídí vnitřním předpisem Univerzity Karlovy, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-146.html#36 

 

http://technet.idnes.cz/soutez-fotofest-2013-mff-uk-0hx-/veda.aspx?c=A131115_141452_veda_mla
http://technet.idnes.cz/soutez-fotofest-2013-mff-uk-0hx-/veda.aspx?c=A131115_141452_veda_mla
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking/institution/charles-university-in-prague
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking/institution/charles-university-in-prague
http://www.cuni.cz/UK-146.html#36
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b) Zprávu o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2013 předloží vedení 
fakulty na lednové zasedání AS MFF UK; podklady pro zprávu zašlou členové kolegia na 
sekretariát děkana do 18. 12. 2013.   
Návrh ADZ MFF UK pro rok 2014 připraví vedení fakulty pro březnové zasedání AS MFF 
UK.  
 

c) Slavnostní předání investiční akce Rekonstrukce obytného domu v Dubně dne 23. 11. 
2013 se za MFF UK zúčastnil RNDr. Ivan Procházka, CSc., z KFNT. 

 
d) V týdnu od 16. do 20. prosince 2013 děkana zastupuje prod. V. Baumruk.  

 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 



Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 11. prosince 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach;  
k bodu 3.g) přizvána D. Lanková. 
F. Chmelík (Lyon), na část jednání Z. Němeček a J. Trlifaj (oba promoce v Karolinu). 

 
 
Zasedání zahájeno v 9:07 hodin. 
 
 
1) Děkan seznámil kolegium s dopisem prof. T. Zimy, zvoleného do funkce rektora Univerzity 

Karlovy. Do 10. ledna 2014 děkan předloží, po projednání v kolegiu, návrhy na zastoupení MFF 
UK ve VR UK. Do konce ledna 2014 děkan zformuluje, rovněž po předchozí diskusi s kolegiem, 
podněty k dalšímu rozvoji UK a odpovědi na otázky prof. T. Zimy týkající se činnosti univerzity.  
Podle mínění kolegia UK dosud postrádá univerzitní kariérní řád.  

 
2) Děkan informoval KD o návrhu na zastoupení MFF UK v novém vedení Univerzity Karlovy (prof. 

RNDr. Jan Hála, DrSc.) a také o plánované změně ve vedení MFF UK (prof. RNDr. Zdeněk 
Němeček, DrSc., by rád koncem akademického roku skončil jako proděkan pro rozvoj). Děkan 
oslovil potenciálního nástupce prod. Z. Němečka, jednání trvá.  

 
3) Příprava zprávy o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2013: děkan 

připomněl členům kolegia, že podklady od nich očekává dostat do 18. 12. 2013.  
 

4) Děkan stručně shrnul závěry ze svého jednání s kancléřem UK dr. T. Jelínkem, které proběhlo 
10. 12. 2013.  

  
5) Prod. Z. Němeček přednesl návrh na tři fakultní projekty VaVpI a návrhy doplnil dosti zevrubným 

komentářem k odhadům povinné finanční spoluúčasti a zdrojům tohoto podílu fakulty, k počtu 
studentů jako závaznému identifikátoru atd. Kolegium doporučilo pokračovat v přípravě všech tří 
navržených projektů.   
Prod. M. Rokyta v této souvislosti uvedl, že v karlínské lokalitě blízké budově MFF UK 
v Sokolovské ul. není momentálně ke koupi nabízena žádná budova vhodná pro matematickou 
sekci. Je otázkou, zda stavebně neupravit suterén stávající budovy tak, aby tam vznikly místnosti, 
využitelné matematickou sekcí. 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj 
a) Informace - 4. veřejná soutěž programu ALFA TAČR. O účast v soutěži projevili zájem 

(bez titulů): J. Hajič, F. Zavoral, B. Vidová Hladká, P. Hnětynka,T. Halenka. Dodatečně P. 
Gabriel. Kolegové F. Zavoral a P. Hnětynka nenašli perspektivní partnery z aplikované 
sféry a od úmyslu zúčastnit se soutěže ustoupili, z důvodu nedostatku času rezignoval P. 
Gabriel. 

 
b) Návrhy na členy verifikačních a expertních panelů: podle sdělení RUK bude souhlas 

navrhovatele s nominací na členy OVHP v těchto dnech podepsán panem rektorem a do 
pátku 13. 12. 2013 odeslán e-mailem na RVVI.  

 
c) GAUK: kolegium vzalo na vědomí informaci o aktuálních problémech, a to buď 

administrativního rázu (posílání žádostí o změnu rozložení finančních prostředků přímo 
prorektorovi UK a ještě na poslední chvíli), nebo charakteru hospodářského (nákupy 
notebooků, značné zůstatky na účtech projektů).  
Na dotaz prod. O. Čepka, zda pořizování laptopů z prostředků GAUK je skutečně striktně 
zapovězeno (přinejmenším v případě informatiků jde přece o pracovní nástroj), bylo 
řečeno, že podstatné je zdůvodnění účelu. Nákup pracovního nástroje například až ke 
konci řešení několikaletého projektu přesvědčivě nezní.  
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d) Soutěž na projekty GAČR na principu Lead Agency – OVZS zatím eviduje jednoho 

zájemce (prof.V. Sechovský). 
 

e) Sekčním proděkanům byla zaslána informace o nové skupině projektů GAČR – Juniorské 
projekty (tisková zpráva na www GAČR). Budou vyhlášeny v rámci jarní výzvy GAČR 
k podávání návrhů projektů s počátkem řešení v roce 2015. 

 
f) Podklad pro indikátor Mezinárodní projekty do ukazatele „K“ hodnocení výsledků 

výzkumu byl zaslán sekčním proděkanům a po vypořádání připomínek a jednom 
doplnění byl odeslán na RUK.  

 
g) Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za kalendářní rok 2013: termín pro předání 

návrhů na OVZS vyprší 9. ledna 2014. S ohledem na to, že předmětem ocenění má být 
práce publikovaná v ČR, je soutěž pro obory pěstované na MFF UK málo využitelná.  

 
h) Dne 11. 12. 2013 byly vyhlášeny první výzvy Evropské výzkumné rady (ERC), a to na 

Starting grants  (Ph.D. v rozmezí 2 – 7 let od data zveřejnění výzvy, konečný termín pro 
podávání žádostí je 25. březen 2014) a Consolidator grants (Ph.D. v rozmezí 7 – 12 let 
od data zveřejnění výzvy, konečný termín pro podávání žádostí je 20. květen 2014). 

 
i) Prof. RNDr. Z. Strakoš, DrSc., organizuje na leden 2014 soustředění potenciálních 

uchazečů o ERC projekty. 
 

j) Příprava dílčích zpráv o řešení projektů GAČR – interní termín na odevzdání zpráv byl 
stanovený na 8. 1. 2014; řešitelé se obávají, že nebudou mít včas k dispozici data 
o čerpání mezd.  Podle HOSP a PERS budou mzdy zaúčtovány kolem 5. ledna.  

 
k) Post-doc granty UK: z RUK přišlo vyrozumění o přijetí kol. Tarasenka (týká se fyzikální 

sekce, KFKL). 
 

l) Pozice Fulbright Distinguished Chair: kolegium vzalo na vědomí informaci o návštěvě 
jednoho ze tří uchazečů na MFF UK. Schůzka ukázala, že zájemce svou odbornou 
specializací do fyzikální sekce dobře nezapadá. Schůzka s reprezentací Komise J. W. 
Fulbrighta v Praze je dohodnutá na 7. 1. 2014, za MFF UK se jí zúčastní děkan a 
proděkani J. Trlifaj a V. Baumruk.    

 
m) Habilion: KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že příčiny problémů, kterými trpěl 

při práci s programem prof. J. Antoch, se podařilo vyjasnit. Hlavní potíž spočívala 
v dlouhé odezvě programu v kombinaci s jistou netrpělivostí uživatele. 

 
n) Cena profesora Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: fyzikální sekce předloží patrně dva 

návrhy. Děkan podá Vědecké radě MFF UK na její lednové schůzi předběžnou informaci, 
o návrhu pro RUK rozhodne VR na únorové schůzi.  

 
o) SVV 2014: prod. J. Trlifaj požádal sekční proděkany o sdělení počtu studentů 

doktorského studia v 1. až 5. ročníku studia včetně (na OVZS, do 16. 12. t.r.). Počet 
doktorandů bude kritériem pro dělení finančních prostředků mezi sekce.  

 
Děkan 
p) H-indexy: kolegium vyslechlo informaci děkana, že na zasedání 4. 12. 2013 seznámil VR 

MFF UK s námětem vedení UK zapracovat do doporučených hledisek habilitačního a 
jmenovacího řízení na UK minimální hodnoty H-indexu. Na základě poměrně bohaté 
diskuse se VR jednomyslně usnesla na závěru, že nedoporučuje zavádět pro habilitace a 
pro řízení ke jmenování profesorem v oborech matematika, fyzika a informatika jako další 
scientometrické kritérium. Hodnoticí komise by měly být sestavovány tak, aby dokázaly 
zodpovědně posoudit kvalitu a význam vědecké práce uchazečů. Samozřejmě 
s přihlédnutím k H-indexu, avšak bez nutnosti stanovovat jeho minimální hodnotu. 
Většina členů kolegia děkana se s tímto názorem ztotožnila, děkan sdělí stanovisko MFF 
UK na RUK.  
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q) Vykazování smluvního výzkumu do RIV: prod. M. Vlach pošle kolegiu a vedoucí OVZS 

informaci, kterou mu v dané věci poskytl RNDr. J. Kuča. 
 

r) Spolupráce s firmou Preciosa: dne 13. 12. t.r. se uskuteční schůzka se zástupcem firmy, 
darovací smlouva je za MFF UK děkanem podepsaná. Jsou evidovány dvě žádosti 
o grant, pozmění se jedno téma projektu.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman 
a) Pravidla pro organizaci studia na MFF UK jsou předložena do prvního čtení na zasedání 

AS MFF UK konaného dne 11. 12. 2013. Prod. P. Kolman dostal v posledním týdnu od 
studentů připomínky a dotázal se členů KD na jejich názor. K tomu, zda pravidla pro 
doktorské studium vtělit do vnitřního předpisu, nebo je určit opatřením děkana, se děkan 
vyslovil ve prospěch opatření děkana; to by odpovídalo koncepci prod. P. Kolmana mít ve 
vnitřním předpisu jen ty nejnutnější regule. Prod. M. Rokyta by naopak dal přednost 
jednomu kompletnímu předpisu, je si ale vědom, že na takové řešení je už pozdě.  

 
b) Anketa Hospodářských novin - žebříčky škol se studijním programem Informatika: prod. 

P. Kolman zpracoval podklady, pošle je děkanovi k finální revizi a pak budou předány 
redakci HN.   

 
c) Rozdělení financí získaných jako školné za studium v anglickém jazyce: KD schválilo 

způsob finanční kompenzace mezi dílčími rozpočty proděkanů O. Čepka a P. Kolmana, 
přeúčtování provede HOSP. Obecně k využití školného za studium v AJ: kolegium 
akceptovalo mínění prod. M. Rokyty, že distribuce financí má být v rukou vedoucího 
pracoviště, protože ten má nejlepší přehled o tom, jak jsou rozprostřeny povinnosti mezi 
pracovníky včetně úkolů, které přináší výuka některých pedagogů v angličtině. Prod. M. 
Vlach by uvítal, kdyby se část školného dostala zpět na účely propagace.  

 
Děkan 
d) VR MFF UK schválila dne 4. 12. 2013 žádost fakulty o reakreditaci. Podklady k žádosti 

budou odeslány na RUK. Z: prod. P. Kolman.  
 
e) VR MFF UK schválila dne 4. 12. 2013 garanty studijních oborů. Další administrativní 

postup je na prod. F. Chmelíkovi. 
 

f) Oborová rada doktorského studijního programu Matematika: prod. M. Rokyta konstatoval, 
že nedávným úmrtím prof. RNDr. J. Štěpána, DrSc., zůstala OR bez předsedy. Po 
diskusi se kolegium shodlo na názoru, že počet členů všech tří oborových rad je žádoucí 
snížit a že v jejich čele jako předsedové by měli stát – jako tomu bylo ostatně dosud – 
sekční proděkani.  

 
g) Návrh dílčí Změny přílohy č. 6 Statutu UK, čj. 238/2013: termín pro zaslání stanoviska 

fakulty vyprší 10. 1. 2014. Stanovisko MFF UK bude vypraveno jako společné vyjádření 
akademického senátu a vedení fakulty. Příslušné dokumenty včetně harmonogramu jsou 
na webu:  
http://www.cuni.cz/UK-5482.html 
Na definitivním vyjádření se KD dohodne 27. 12. t.r.  
 

h) Ediční plán MFF UK na rok 2014: kolegium návrh po úpravě schválilo.   
 

i) Studentské fakultní granty: místo nepřítomného prod. F. Chmelíka referoval o výsledku 
komisionálního posuzování žádostí o grant člen komise prod. M. Rokyta. Přehled všech 
žádostí dostali členové KD předem. Celkem se letos sešlo 54 žádostí, většina projektů se 
jeví životaschopně. Kolegium doporučilo vyhovět všem žádostem a až na 15 v zápise 
komise popsaných výjimek udělit po 8.000,- Kč každému projektu. Celková suma takto 
vyplacená představuje 424 tis. Kč, ze stipendijního fondu. Dále kolegium doporučilo 

http://www.cuni.cz/UK-5482.html
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novelizovat pasáž předpisu vztahující se k udělování fakultních studentských grantů 
v tom smyslu, že nejsou určeny doktorandům (ti mají možnost soutěžit o projekt GAUK) a 
že student smí žádat v daném kole soutěže SFG pouze o jeden grant. Kolegium pověřilo 
prod. F. Chmelíka, aby novelu navrhl, a dalo k úvaze i to, že by celková částka, o kterou 
by se žadatelé ucházeli, byla předem pevně určená.  

 
j) Natáčení přednášek: kolegium hovořilo o studentské iniciativě a o úskalích záznamu 

pedagogického vystoupení učitelů fakulty, včetně právních. Profesionální natočení by 
bylo drahé (semestrální přednáška o 13 dílech) a vyžadovalo by důkladnou technickou a 
režijní přípravu, naopak rychlé amatérské provedení může těžko přinést uspokojivý 
výsledek. Sekční proděkani byli zajedno v tom, že především záleží na vůli pedagoga, 
zda natáčení podstoupí, a jak si představuje zpracování a rozsah zveřejnění. Prod. V. 
Baumruk doporučil nasnímat za celý semestr jeden pilotní díl a z této zkušenosti vyjít při 
dalších krocích. KD vzalo na vědomí první zprávu doc. Z. Lustigové, kterou děkan pověřil 
jednáním s iniciátorem akce studentem Procházkou.  
Stalo se po KD: Doc. Z. Lustigová je pozvaná na schůzi kolegia konanou 15. 1. 2014. 
 

k) Cena děkana za nejlepší diplomovou práci v kategorii Matematika: Mgr. Michal Szabados 
si ji přijde převzít v náhradním termínu v pátek 20. 12. 2013 dopoledne. Kromě děkana se 
zúčastní prod. F. Chmelík a podle časových možností další proděkani.  
Stalo se po KD: Zúčastnili se ještě proděkani M. Rokyta a M. Vlach.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Žádost o slevu z ceny za pronájem prostor v malostranské budově pro konání konference 

o univerzální algebře ve dnech 30. 6. až 3. 7. 2014 podali dr. L. Barto a doc. D. 
Stanovský. Kolegium vyhovělo, cena nájmu bude snížena na polovinu. 

 
b) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o poptávce ČT natáčet v prostorech MFF UK, 

konkrétně na Karlově. Vyjednávání o vyšší ceně svěřilo tajemníkovi fakulty.   
 

c) Informaci o cestovním pojištění na rok 2014 rozeslal na pracoviště tajemník fakulty.   
 
d) Kolegium schválilo vyhlášení rozpočtového provizoria na počátek roku 2014.  

Stalo se po KD: Bylo vydáno formou příkazu děkana, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz12.htm 
 

e) Děkan požádal sekční proděkany, aby shromáždili náměty na vylepšení FIS webmaileru 
a poslali mu je do 15. 1. 2014. Výsledný návrh děkan předá oddělení PSíK k provedení 
resp. k jednání s autorem softwaru firmou BBM.   

 
f) Stav fakultních financí v posledním čtvrtletí 2013: za přítomnosti vedoucí hospodářského 

oddělení Ing. D. Lankové kolegium vzalo na vědomí informaci o aktuálním čerpání 
rozpočtu, přičemž doporučilo převést do roku 2014 zhruba 4 mil. Kč; na účtech PRVOUK 
budou ponechána 4 % z jejich celkové sumy. Přesnější podklad pro doladění rozpočtu 
2013 bude znám na schůzi kolegia dne 27. 12. 2013.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Studentské úložiště dat: vzniklo v roce 2008 z rozvojového projektu MŠMT, velmi dobře 

slouží, skýtá ještě volnou kapacitu. Předplacená podpora nyní končí. Kolegium souhlasilo 
s provozováním úložiště i v příštím období, o potřebné finance by mohla být zvýšena 
rezerva proděkana pro rozvoj.  

 
b) Kampus Albertov: KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka o schůzce strategické 

skupiny, na níž mají být formulovány požadavky zúčastněných fakult na budoucí 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz12.htm
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prostory. MFF UK nebude nárokovat žádné výukové prostory, ale laboratoře a pak 
v každé budově – budou-li postaveny dvě budovy – by ráda měla k dispozici jednu 
místnost pro semináře.   

 
c) KD vzalo na vědomí infomaci děkana, že SKAS na PřF UK zorganizoval anketu spojenou 

s investiční akcí Kampus Albertov; výsledkům bude věnován podvečer 11. 12. 2013, ve 
stejnou dobu, v jakou zasedá Vědecká rada Kampusu Albertov. Děkan MFF UK pozvání 
přijít na PřF UK nevyužije.  Za fakultu se zúčastní jako pozorovatel prod. M. Vlach.  

 
Děkan 
d) Projekt KREDO: nominaci na roli fakultního koordinátora přijal prof. RNDr. Lubomír 

Skála, DrSc. 
 
e) Rotunda sv. Václava a její otevření veřejnosti: dne 9. 12. 2013 se uskutečnilo další 

jednání, které vyústilo v rozhodnutí pokračovat v přípravě projektu dále. Vytipovány byly 
firmy, z nichž byla vybrána jedna mající prokazatelné zkušenosti s přihláškami kulturně 
historických projektů. Vyhlášení soutěže na projekty se předpokládá po Novém roce 
2014.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF UK a na obsazení 
funkcí vedoucích pracovišť MFF UK: KD vzalo na vědomí, že děkan vyrozuměl všechny 
účastníky. Prod. O. Čepek podal bližší informaci k některým konkursům v informatické 
sekci.   

 
b) Děkan vyhověl žádosti doc. RNDr. Zbyňka Šíra, Ph.D., a udělil mu tvůrčí volno na dobu 

od 1. 2. do 31. 7. 2014.  
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Dne 9. 12. t.r. proběhla na MŠMT schůzka týkající se péče o talentované žáky (příprava 

Koncepce práce s talentovanou mládeží na období 2014-2018); za MFF UK se jí 
zúčastnili: Bc. K. Kolář, Bc. Al. Skálová a Mgr. P. Šalom. MFF UK by mohla stát u zrodu 
koncepce takové péče na další roky. Prod. M. Vlach dal věc na starost vedoucí OVVP 
Stalo se po KD: MFF UK zaslala v příslušném dokumentu na MŠMT své komentáře, 
seznam a anotace aktivit, které se z hlediska talentované mládeže na fakultě konají.  

 
b) Možnost informovat odbornou veřejnost o aktuálním dění na fakultě nabídl pracovištím 

jménem OVVP dr. M. Mareš. Vedle tradiční papírové hromadné korespondence je nově 
zaváděna pravidelná korespondence e-mailová (ve smyslu zasílání novinek a aktualit). 
OVVP bude jednou měsíčně - okolo 7. dne - rozesílat informační e-maily z MFF UK, a to 
zejména učitelům a studentům středních škol. Pokud by pracoviště fakulty chtělo 
upozornit na nějakou svou akci určenou pro veřejnost, může poslat návrh zprávičky na 
adresu: sber@ovvp.mff.cuni.cz 

 
c) Den otevřených dveří a FotoFest: návštěvníků se sešlo okolo 500. Kolegium doporučilo 

uspořádat DOD v roce 2014 ještě v Národním domě na Vinohradech, ale pro rok 2015 
navrhnout změněné aranžmá včetně místa konání. Návrh připraví prod. M. Vlach.  
Stalo se po KD: Termín 26. 11. 2014 je rezervovaný v Národním domě na Vinohradech 
pro DOD. 

 
d) Matfyz.cz: převedení databáze absolventů - minulý týden se uskutečnila schůzka, jako 

reálný termín pro uskutečnění ostrého spuštění portálu (bez e-shopu) se jeví měsíc 
březen či duben. 

 

mailto:sber@ovvp.mff.cuni.cz
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e) Spolupráce s firmou Dobrý web: dne 11. 12. t.r. proběhla další schůzka. Termíny 
časového plánu se posouvají, je třeba pozměnit způsob analýzy (mapa stránek fakultního 
webu neodpovídá struktuře – některé stránky scházejí, naopak existují zastaralá 
rezidua). Situace si patrně vyžádá uzavřít dodatek ke smlouvě s firmou Dobrý web.   

 
f) Jednání s firmou Medicomp o případném prodloužení spolupráce probíhá, dosavadní 

smlouva končí v polovině ledna 2014. Z: dr. K. Šolcová.  
 

g) Pracovní skupina pro Fakultní školy MFF UK: prod. M. Vlach oslovil potenciální členy, 
aby získal jejich souhlas s účastí na práci skupiny. Jakmile obdrží od prod. M. Vlacha 
konečný návrh, děkan pracovní skupinu ustaví.  
Stalo se po KD: Pracovní skupina je jmenována, první schůzka se uskuteční 7. února 
2014, složení lze nalézt na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8167.htm 

 
h) Veletrh Gaudeamus Praha (28. 1. – 29. 1. 2014): účast MFF UK je potvrzena, včetně 

účasti na doprovodném programu Věda pro život. Součástí doprovodného programu se 
stane i Jedna noc s informatikou. Koordinací účasti na veletrhu byla pověřena vedoucí 
OVVP dr. A. Havlíčková. 

 
i) MFF UK se koncem ledna 2014 zúčastní festivalu PragoFFest.  

Stalo se po KD: Aktuální upoutávka je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-prago/ 
 

j) Vedoucí OVVP se zúčastnila jednání o výsledcích projektu Reflex 2013 zaměřeného na 
uplatnění absolventů VŠ. Schůzce byl přítomen kromě jiných náměstek ministra školství 
Tomáš Hruda.  

 
k) Prod. M. Vlach dal sekčním proděkanům k úvaze, zda nepožádat ministerstvo 

spravedlnosti o zařazení vybraných pracovišť fakulty do seznamu ústavů kvalifikovaných 
pro znaleckou činnost.  

 
l) Nabídka České filharmonie na koncerty pro studenty MFF UK za zvýhodněnou cenu: 

oznámení bylo dáno na stránky sociálních sítí fakulty. 
 

m) Žádost o příspěvek na studentské aktivity české pobočky Americké spektroskopické a 
optické společnosti: prod. V. Baumruk není o věci zpraven, pro rok 2013 je 
bezpředmětné. Prod. M. Vlach zváží žádost o zvážení finanční podpory v roce 2014, jako 
součást podkladů pro rozpočet OVVP. S českou pobočkou bude uzavřena smlouva o 
spolupráci. Z: dr. A. Havlíčková.  

 
n) KD vzalo s potěšením na vědomí poděkování ředitele gymnázia PORG za spolupráci 

studentů MFF UK.  
 

o) Soutěžní přehlídka významných činů v propagaci fyziky: akci uspořádala Česká fyzikální 
společnost dne 29. 11. 2013, mezi jinými byly oceněny také propagační aktivity MFF UK, 
a to Fyzikální seminář FYKOS a Fyziklání; oceněna byla RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., a 
RNDr. Stanislav Gottwald.  

 
p) Finále nosné informatické soutěže PogamutCup se uskutecní na Festivalu fantazie v 

Chotěboři první víkend letních prázdnin 2014 v rámci nastartované spolupráce s tímto 
festivalem fantastiky a her ve zvláštním bloku MatfyzExpo.  

 
q) Prod. M. Vlach informoval, že UK se přihlásila k průzkumu agentury Universum 

srovnávajícímu univerzity z hlediska uplatnění jejich absolventů ve světě; cílem má být 
srovnání ve všech žebříčcích. RUK požádal fakulty o spolupráci při uveřejnění 
příslušných dotazníků.  

 
r) Kolegium schválilo, s malou úpravou, Statut Ceny za prezentaci a propagaci MFF, 

navržený prod. M. Vlachem.  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8167.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-prago/
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Stalo se po KD: vydáno formou Směrnice děkana č. 1/2014, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm 

 
s) Ochranná známka MFF UK: kolegium schválilo návrh prod. M. Vlacha, aby si fakulta 

nechala zaregistrovat slova resp. slovní spojení Matfyz, Studuj Matfyz, iMatfyz, Odvaž se 
myslet – Dare to think. Z: prod. M. Vlach ve spolupráci s vedoucím OMK a doc. J. 
Valentou. 

 
t) Jedním z dozvuků akce FotoFest je zájem firem National Instruments a Texas 

Instruments o pronájem prostor malostranské budovy MFF UK koncem října 2014 pro 
celosvětové setkání těchto firem. Formální vyřízení spadá do kompetence tajemníka 
fakulty.   

 
u) KD schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny malostranské posluchárny S6 pro vánoční 

setkání řešitelů Pikomat; organizuje dr. Z. Pawlas, koná se v sobotu 14. 12. 2014 
odpoledne.   

 
v) OMK zajistilo oficiální novoročenky pro členy vedení fakulty, na zasedání byly 

novoročenky k dispozici.  
 

w) Jednotná grafická prezentace fakult UK: děkan zatím neobdržel z RUK slíbené 
stanovisko týkající se možnosti využívat stávající logo MFF UK jako tzv. doplňkové logo 
pro specifické účely, ani odpověď na svůj dopis panu rektorovi ve stejné záležitosti. Prod. 
M. Vlach doporučil jít cestou nové vizuální identity MFF UK, vybrat na tento úkol 
profesionální firmu. Ve spolupráci s vedoucím OMK připraví koncepční návrh na možný 
postup.  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Slavnostní setkání u příležitosti 60. výročí založení nynější Katedry fyziky povrchů a 
plazmatu se bude konat 7. ledna 2014 od 14:00 hodin v refektáři na MS. Pozvánky jsou 
rozeslané. Děkan vyjádřil dík vedoucímu KFPP za ochotu změnit původně plánované 
datum setkání tak, aby nekolidoval se zasedáním VR MFF UK.  

 
b) Na oficiálním otevření „Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies“ dne 12. 

12. 2013 děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.  
 

c) Příští schůze se bude konat v pátek 27. prosince 2013 od 9:00 hodin v pracovně děkana. 
V 10:00 hodin si přijde převzít Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci Mgr. Jakub 
Tomek (náhradní termín).  
 

d) Časové plány 
i) Plán schůzí KD na první pololetí 2014:  

15. a 29. ledna, 12. a 26. února, 12. a 26. března, 9. a 23. dubna, 7. a 21. května, 
4. června.   

ii) AS MFF bude ve stávajícím složení zasedat dne 15. ledna 2014, v novém složení 
pak prvně v březnu.  

iii) Děkanský sportovní den: 23. října 2014. 
 

 
 
Zasedání skončilo v 16:30 hod.  
 
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm


Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 27. prosince 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach; 
přizváni T. Jančák a D. Lanková (k bodu 3. c)) 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
 
V 10:00 hodin převzal Mgr. Jakub Tomek z rukou děkana Cenu za nejlepší diplomovou práci 
v kategorii Informatika za práci Processing data from two-photon microscope. Snímek na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-12-dekcen/ 
 
 
1) Návrh na zástupce MFF UK ve VR UK - kolegium doporučilo tři návrhy (na stávající členy VR), 

čtvrtý připravuje prod. V. Baumruk, KD se k němu vyjádří per rollam.  
Stalo se po KD: Děkan zaslal prof. T. Zimovi tyto nominace:  
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. 
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr.h.c. mult. 
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. 
prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc. 
 
 

2) Zpráva o plnění ADZ 2013 je hotová v nulté verzi, definitivní redakci provede děkan a předloží 
Akademickému senátu MFF UK pro jeho schůzi 15. 1. 2014.  

 
 
3) Návrh dílčí Změny přílohy č. 6 Statutu UK, čj. 238/2013: vedení fakulty nepodá k návrhu žádné 

připomínky.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Soutěž programu ALFA TAČR – MFF je pouze spolunavrhovatelem 2 projektů (ÚFAL).  
 
b) Vyhlášení soutěže SVV 2014: rozepisována bude suma přes 29 mil. Kč, kolegium se 

dohodlo na dělení mezi sekce v poměru podle počtu doktorandů v 1.-5. ročníku včetně, 
účastnících se na řešení projektů. Další dělení záleží na sekcích.  
Doktorandský týden (WDS) je součástí akreditace všech studijních programů. Sekce F jej 
bude pořádat a podá k tomu konferenční projekt. Sekce M projekt neplánuje podat, ale 
WDS zorganizuje pro některé doktorské obory.  

 
c) K účasti v soutěži na projekty GAČR na principu Lead Agency - OVZS eviduje dva 

zájemce (prof. V. Sechovský, dr. J. Yaghob). 
 

 
d)  Vyhlášení výsledků soutěží GAČR – výsledky MFF: 

 

sekce standardní postdoktorské excelence zahraniční 

podáno uděleno % podáno uděleno % podáno uděleno % podáno uděleno 

F 38 10 26,3 11 4 36,4 4 2   1 0 

I 17 3 17,6 7 3 42,8 1 0   0 0 

M 5 1 20 6 2 33,3 1 0   0 0 

celkem 60 14 23,3 24 9 37,5 6 2 33,3 1 0 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-12-dekcen/
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e) GA ČR: prod. Z. Němeček upozornil na skutečnost, že interní termín 8. 1. 2014 pro 

odevzdání zpráv o řešení projektů není reálný, neboť ještě nejsou známá finanční data 
o čerpání. Termín stanovený GAČR je 15. 1. 2014.  

 
f) Výzva k doplnění hodnoticích panelů GAČR byla zaslána sekčním proděkanům. 

Neuplatněné návrhy z předchozí výzvy zůstávají v platnosti (přehled rovněž zaslán 
sekčním proděkanům). Sekce I v této výzvě nebude nové kandidáty navrhovat.  

 
g) Prostřednictvím vedoucích bylo zasláno na katedry a ústavy MFF UK připomenutí 

termínů a způsobu předkládání zpráv o řešení projektů. 
 

h) Probíhá vyjednávání o podpisu grantové smlouvy na ERC Consolidator grant doc. 
Michala Kouckého; předpokládané datum zahájení řešení projektu je 1. 2. 2014. 

 
i) PRVOUK – povinnosti a termíny v Opatření rektora č. 31/2013 (dopis od pror. P. Volfa): 

bylo rozesláno sekčním proděkanům.   
 

Děkan 
j) Zapojení UK do Individuálního projektu národního KREDO: fakultní koordinátor prof. L. 

Skála absolvoval schůzku na RUK, vyplynulo z ní mj., že je třeba uzavřít dohody o 
pracovní činnosti s pracovníky, kteří se budou na práci projektu podílet.  

 
k) H-indexy: kolegium vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka, že VR UK na svém 

zasedání dne 19. 12. 2013 nepřijala návrh, aby minimální hodnoty H-indexů byly součástí 
doporučených hledisek habilitačního a jmenovacího řízení na UK. 
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
na Univerzitě Karlově, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-2669.html 

 
l) Projekt Pro ženy ve vědě, osmý ročník projektu vyhlášeného UNESCO a společností 

L´Oréal Česká republika: běží po linii sekcí. Prod. O. Čepek sdělil, že o stipendium pro 
mladé vědkyně se možná bude ucházet RNDr. Irena Holubová, Ph.D.  

 
m) Kolegium vzalo s potěšením na vědomí, že v souladu s doporučením 10. zasedání 

Akademické rady AV ČR byla prof. RNDr. Vladimíru Součkovi, DrSc. a prof. RNDr. 
Zdeňku Strakošovi, DrSc., udělena Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za 
zásluhy v matematických vědách. Viz: 
http://www.cas.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/medaile/udelene_medaile/2013.html 
Stalo se po KD: Čestná oborová medaile bude prof. Z. Strakošovi předána ve vile Lanna 
dne 21. 1. 2014. Protože děkan fakulty bude mimo Prahu, zastoupí jej prod. J. Trlifaj.  
 

n) Spolupráce s firmou Preciosa: komise rozhodla udělit grant RNDr. I. Hnětynkové, Ph.D., 
a její doktorandce. Druhý grant získá tým prof. V. Matolína. Připravuje se výzva pro rok 
2014.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) RUK připravuje novelizaci Řádu imatrikulací a promocí UK v Praze, uvítá podněty. T: 

15. 1. 2014. Náměty z pohledu studijního oddělení připraví vedoucí JUDr. D. Macharová.  
 
b) Návrh na složení státní rigorózní komise I5 předloží prod. F. Chmelík ke schválení VR 

MFF UK na její únorové zasedání.   
 
 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-2669.html
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Prod. P. Kolman 
c) Legislativní komise AS MFF UK se sejde 6. 1. 2014, aby projednala pozměňovací návrhy 

k návrhu Pravidel pro organizaci studia. Jednání se zúčastní děkan, proděkani P. Kolman 
a F. Chmelík.  

 
d) Prod. P. Kolman se pochvalně vyjádřil o vstřícném postupu doc. M. Kulicha v záležitosti 

finské studentky, která studuje na MFF UK v anglickém jazyce, ale když není na 
přednášce, běží výuka v češtině, takže má potíže přednášku si doplnit. Nyní už je věc 
vyřešena.  

 
e) Martin Vlach poděkoval za pohotovou reakci doc. J. Dolejšího, týkající se nabídky MFF 

UK v porovnání s jinými vysokými školami podobného zaměření.   
 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Pasportizace fakultních prostor – výsledný přehled o tom, které místnosti pracoviště 

užívají (označení, účel použití a plocha), pošle tajemník fakulty sekčním proděkanům, 
aby nechali v průběhu ledna 2014 údaje zkontrolovat. Data poslouží jako jeden 
z podkladů při sestavování rozpočtu na rok 2014.  

 
b) Kolegium schválilo následující rozpočtovou úpravu:   

 
Odkud Kam Částka v Kč 

 
Fin. prostř. Poznámka 

RUK 700-01/PROVOZ 1 135 000 neinvestice školitelé – mzdy 
RUK 700-01/PROVOZ 316 200 neinvestice školitelé – pojištění 
RUK 700-01/PROVOZ 67 500 neinvestice zahr. studenti - prostř.na pobyt 
RUK 7243-06/STIP 134 500 neinvestice zahr. studenti - stipendia 
 

c) Vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. Lanková a vedoucí personálního oddělení Mgr. 
T. Jančák rekapitulovali čerpání rozpočtu. Na základě aktuální informace kolegium 
rozhodlo o dočerpání prostředků v roce 2013.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI - MFF podá tři projekty: „Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku“, 

„Střecha pro informatiku“ a „Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra“. Cenu 
výběrového řízení odhadnou tajemník a proděkani Z. Němeček a V. Baumruk. Prod. M. 
Vlach promyslí, jak zajistit povinnou publicitu (samolepky o zdroji finanční podpory).  

 
Děkan 
b) Rotunda sv. Václava a její zpřístupnění veřejnosti: kolegium vzalo na vědomí informaci 

děkana, že na leden 2014 se chystá schůzka ohledně přípravy projektu financovaného 
z Norských fondů.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Nová úprava Zákoníku práce platná do 1. 8. 2013 (řetězení pracovních poměrů na dobu 
určitou, překážka „třikrát a dost“ fakticky přestala platit): děkan informoval, že dostal 
upozornění/dotaz Mgr. M. Radeckého a že řešení se dojednává na úrovni Univerzity 
Karlovy. 
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Stalo se po KD: Vedení UK jedná s univerzitními odborovými organizacemi o návrhu 
dohody, jejímž obsahem budou pravidla jiného postupu na UK při sjednávání a 
opakování pracovního poměru na dobu určitou. 

 
b) Děkan obdržel dopis od předsedy SKAS žádající změnu systému podpory studentských 

akcí. Seznámil s ním kolegium děkana. Jednoznačné řešení - nabízí se financování např. 
prostřednictvím Spolku Matfyzák, prostřednictvím propagační komise - děkan zatím 
nenavrhl, věc zůstává k úvaze.   

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rada pro komercionalizaci UK – Preciosa.  
 
b) Nová propagační komise: prod. M. Vlach připravuje návrh na nové složení.  

 
c) Rande s fyzikou.  

 
d) Umístění velkorozměrné reklamy obchodní firmy na výškovou budovu MFF UK v Troji: 

kolegium nebylo nakloněno vyhovět; požádalo tajemníka fakulty, aby dotazem u pana 
kvestora vyjasnil vztah univerzity k reklamním projevům.   

 
e) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o personální změně na OVVP (kol. P. 

Habuda podal výpověď).   
 

Děkan 
f) „Úvod do zaměstnance Matfyzu“: kolegium vzalo na vědomí podnět AS MFF UK, aby 

byla vydána příručka obsahující praktické informace pro nové zaměstnance, např. 
o zaměstnaneckých benefitech. Dokument slíbil načrtnout doc. J. Dolejší, konkrétní 
obsah dopíšou pracovníci děkanátu.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Čestný doktorát UK prof. Orley Clarku Ashenfelterovi, profesorovi ekonomie Princeton 
University, dne 15. 1. 2014: slavnosti se zúčastní děkan.  

 
b) Návrh na splynutí Gymnázia Jevíčko s Gymnáziem Moravská Třebová: děkan MFF UK 

se písemně vyjádřil pro zachování samostatnosti GJ. Více na webu, viz: 
http://www.gymjev.cz/aktuality/slucovani-gymnazii-jevicko-a-moravska-trebova/ 
 

c) Tříkrálový koncert kapely Humbuk se uskuteční dne 6. ledna 2014 od 20:00 hodin 
v malostranském refektáři. Všichni členové KD jsou srdečně zváni.   

 
d) V týdnu od 4. do 12. 1. 2014 bude prod. O. Čepek mimo Prahu.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 12.37 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.gymjev.cz/aktuality/slucovani-gymnazii-jevicko-a-moravska-trebova/


Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 15. ledna 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, J. 
Trlifaj, M. Vlach; k bodu sub 1) přizvána Z. Lustigová. 
Z. Němeček 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:26 hodin. 
Kolegium schválilo zápisy ze svých zasedání konaných 11. a 27. 12. 2013.  
 
 
1) Nahrávání přednášek 

Kolegium vzalo na vědomí zprávu doc. RNDr. Z. Lustigové, CSc., o výsledcích jejího dosavadního 
jednání se studenty, kteří mají na zaznamenávání přednášek eminentní zájem. Doc. Z. Lustigová 
referovala o možných způsobech pořizování záznamů přednášek, jejich formátu i odhadech ceny. 
Součástí zprávy byly ukázky tří typů nahrávek („voice over presentation“,  „lecture capture“, 
„interactive lecture“) a komentář o jejich přednostech i nevýhodách. Závěrem kol. Lustigová 
uvedla, které přednášky studenti pro natočení vybrali (dodatečně seznam poslala také 
elektronicky). Po diskusi, ve které zazněly na danou věc protichůdné názory, kolegium doporučilo, 
aby se sekční proděkani dotázali vyučujících, jejichž přednášky jsou na studentském seznamu, 
zda jsou ochotni natáčení se v letním semestru podvolit a zda případně po celý semestr, nebo jen 
na pořízení jednoho pilotního dílu. Od odpovědí se bude odvíjet další postup. Podporu kolegia má 
varianta selected stories. Proděkani V. Baumruk a M. Vlach považují za důležité rozmyslet také 
pozitiva a negativa případného natočení vybraných fyzikálních pokusů ke klíčovým přednáškám. 
Doc. Z. Lustigová bude pokračovat v jednáních. 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) SVV na rok 2014: na základě dopisu RUK z 13. ledna 2014 se plánují prostředky ve výši 

odpovídající objemu finančních prostředků v roce 2012, což v případě MFF UK znamená 
27 701 tis. Kč. Pro jednotlivé sekce pak (podle počtu doktorandů) po zaokrouhlení: 
fyzikální sekce 14 430 tis. Kč, informatická sekce 7 050 tis. Kč a matematická sekce 
6 230 tis. Kč. 

 
b) Zprávy o řešení projektů GAČR se podařilo připravit k odeslání díky mimořádnému 

pracovnímu nasazení pracovnic OVZS a v předepsaném termínu odeslat. Údaje 
o čerpání mezd nebyly včas k dispozici na webmaileru. 

 
c) V návaznosti na doporučení VR MFF UK ze dne 4. 12. 2013 ke jmenování oponentů 

habilitačních prací (alespoň jeden zahraniční oponent) byl upraven dopis předsedům 
habilitačních komisí a stránka http://www.mff.cuni.cz/veda/habilitace/ppokyny-stanov.htm 
byla upravena ve smyslu doporučení VR k řízení ke jmenování profesorem (nejméně dva 
doporučující dopisy od zahraničních odborníků). 

 
d) Pror. P. Volf zaslal informaci týkající se výběru excelentních výsledků, které budou za 

Univerzitu Karlovu předkládány v rámci Pilíře II. nedávno schválené Metodiky hodnocení 
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013 až 
2015. Podle nastavených kritérií může UK předložit cca 140 výsledků. Pror. P. Volf 
upozorňuje, že k posouzení výsledku bude třeba předložit fyzický exemplář knihy, kopie 
článku atd., anglicky psané zdůvodnění, proč má být předkládaný výsledek považován za 
zvlášť významný.  V roce 2014 se budou předkládat výsledky za období 2009-2013. Pror. 
P. Volf nabádá zodpovědnému výběru výsledků a včasnému zajištění požadovaných 
podkladů. 

 
e) Dne 23. 1. 2014 odpoledne se bude na FEL ČVUT konat přednáška prof. RNDr. P. 

Pudláka, DrSc. Ve stejný den pořádá JČMF v MÚ AV ČR seminář Akademického fóra, na 
jehož programu je diskuse k novele vysokoškolského zákona o jmenování 

http://www.mff.cuni.cz/veda/habilitace/ppokyny-stanov.htm
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vysokoškolských profesorů. Návrh novely se setkal se silným nesouhlasem České 
konference rektorů. Akce se zúčastní prod. J. Trlifaj.  

 
f) Kolegium vzalo na vědomí informaci o jednání VR MFF UK dne 8. 1. 2014, kde zazněla 

kritika způsobu hodnocení projektů v soutěži GAČR o centra excelence; v oborech 
matematika a informatika nebylo uděleno ani jedno. Vědecká rada doporučila vyčkat na 
předání posudků navrhovatelům. Posudky byly včera dodány, zatím jen u neúspěšných 
projektů. VR MFF UK se k procesu soutěží GAČR vrátí na svém únorovém zasedání.   

 
g) Vlastní hodnotící zpráva UK: děkan obdržel zprávu jako podklad pro poradu děkanů 

svolanou na 20. 1. 2014 a seznámil s ní členy kolegia. Připomínky lze podat do 23. 1. 
2014, ale děkan požádal o ty podstatné už do neděle, aby je mohl tlumočit přímo na 
pondělní poradě. Zpráva má několik oddílů (Hodnocení hlavních činností UK a jejích 
součástí v období let 2004-2012 – celkové shrnutí; Hodnocení vědecké, výzkumné, 
vývojové a další tvůrčí činnosti UK v letech 2004-2012; Hodnocení vzdělávací činnosti 
UK v letech 2004-2012) a vykazuje nepřesnosti.  
Stalo se po KD: Děkan zaslal pror. S. Štechovi připomínky v předepsaném termínu, jejich 
znění dostali všichni členové kolegia. Zvlášť k nim přiložil stanovisko prod. F. Chmelíka, 
který o ně byl paralelně požádán ze strany dr. Roskovce a osobně je s ním prodiskutoval.  

 
h) Prod. V. Baumruk informoval, že do programu ALFA se přihlásil doc. J. Brechler z KMOP. 

 
i) Dne 6. února 2014 budou vyhlášeny Ceny Siemens, v očekávání je sekce fyziky. 
 
Děkan 
j) Nobelova cena míru pro CERN: kolegium souhlasilo s tím, aby děkan zaslal podnět 

rektorovi Univerzity Karlovy. Návrh vypracovali kolegové doc. J. Dolejší a doc. R. Leitner. 
Návrh mohou podat mj. rektoři vysokých škol.  

 
k) Prod. M. Vlach poukázal na chybu v elektronické aplikaci pro závěrečné zprávy GAČR. 

Vedoucí OVZS věc projednala s GAČR, aplikace už funguje lépe.  
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Schůzka ohledně SIS se odehrála dne 8. 1. 2014 na studijním oddělení, probral se na ní 

blížící se začátek letního semestru - fungování SIS, termíny fázovaného zápisu a zápisu 
na rozvrhové lístky, byly určeny priority.  Přechod mezi prioritním a otevřeným zápisem 
předmětů se v akademickém roce 2014/15 posune o jeden týden dopředu.  

 
b) Elektronická evidence zahraničních cest studentů: o studentech cestujících na CP 

přehled je, kdežto v případě posluchačů bez CP záleží na vůli dotyčných zahraniční cestu 
ohlásit. Prod. F. Chmelík připraví ve spolupráci s dr. P. Zakouřilem zdvořilý informativní 
mail pro studenty a pracovníky MFF UK se žádostí o hlášení všech zahraničních cest 
studijnímu oddělení. Sekční proděkani a vedoucí studijního oddělení budou v tomto 
smyslu osvětově působit.  

 
c) Elektronické zadávání výplaty stipendií: v současné době už nic nebrání zpracování 

v SIS, s výjimkou stipendií z grantových prostředků, protože databáze SIS není 
provázaná s agendou grantů. Prod. F. Chmelík navrhl vydat výnos nařizující zadávat 
výplatu stipendií z provozních prostředků či stipendijního fondu výhradně prostřednictvím 
SIS. V případě stipendií z grantů musí být zatím návrh na papíře a opatřený podpisem, a 
to po přechodné období, dokud informační technologie neumožní provázání systému SIS 
s grantovou agendou IFIS a tím i elektronické zpracování všech typů stipendií. Příslušný 
požadavek byl již zadán na ERUDIO pod číslem SSP2079.  

 
d) Předpisy o doktorském studiu na MFF UK: kolegium diskutovalo o změnách, které bude 

třeba provést v souvislosti s opatřením rektora č. 10/2013, činnost garantů studijních 
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programů, oborových garantů a oborových rad.  Prod. F. Chmelík vyčká, až rektor UK 
jmenuje oborové garanty, pak ve spolupráci s prod. P. Kolmanem připraví návrh nového 
předpisu ve smyslu debaty kolegia. T: do 30. 6. 2014. Prod. M. Rokyta upozornil na 
povinnost přiznat garantům příplatek, na regule Mzdového předpisu UK a na prováděcí 
nejasnosti s tím spojené. Připraví shrnutí pro nové vedení UK. 

 
e) Výše honoráře učitelů středních škol, pod jejichž vedením probíhá pedagogická praxe 

studentů učitelství MFF UK: vedoucí KDF doc. Z. Drozd navrhl honorář zvýšit. Doc. Z. 
Drozd i prod. F. Chmelík nepokládají návrh za věc k akutnímu řešení, ale za upozornění 
na stávající stav, se kterým je spojeno několik otázek, např. kdo má sazbu stanovit a kde 
budou zdroje plateb. Prod. M. Vlach plánuje na den 7. 2. 2014 schůzku Pracovní skupiny 
pro Fakultní školy MFF UK, zmíněný návrh zařadí na program jako jeden z bodů k 
diskusi. Na tuto schůzku naváže děkan a ve druhé polovině února svolá k dalšímu 
setkání vedoucí didaktických pracovišť fakulty, studijní proděkany a další zájemce 
z kolegia.  

 
Prod. P. Kolman 
f) Pravidla pro organizaci studia: návrhem se bude v tzv. druhém čtení zabývat 15. 1. 2014 

AS MFF UK. Prod. P. Kolman seznámil kolegium s poznámkami, které zazněly na 
jednání s legislativní komisí AS MFF UK.   
Stalo se po KD: AS fakulty dokument schválil. Vnitřní předpis bude postoupen ke 
schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy. 
 

g) Vyjádření MFF UK k Řádu imatrikulací a promocí, o které požádal RUK, připravuje prod. 
P. Kolman ve spolupráci se studijním oddělením.  

 
h) Příprava žádosti o akreditaci studijního oboru Bioinformatika (společně s PřF UK): během 

ledna budou vyplněny předepsané formuláře, formulovány cíle a záměry nového oboru. 
Mgr. J. Šejnoha požádal prod. P. Kolmana už nyní o podklady, aby s nimi předběžně 
seznámil AS MFF UK. Kolegium nepovažovalo takový postup za užitečný, dokumenty 
ještě nejsou dohotovené a kompletní. Děkan nabídne senátu fakulty malou besedu na 
téma přípravy této akreditace, za předpokladu, že se jí zúčastní reprezentant PřF UK.  

 
i) Zastoupení MFF UK na vzdělávacím veletrhu v Hong Kongu ve dnech 12. až 18. března 

2014: OMK doporučuje účast Bc. S. Veselého, s čímž souhlasí též prod. P. Kolman. 
O účasti případného dalšího reprezentanta fakulty se domluví děkan fakulty s prod. P. 
Kolmanem a OMK.   
Stalo se po KD: Děkan doporučil účast A. Kotěšovcové z OMK.  

 
j) Příprava rozvrhu  

i) Členové KD dostali k úvaze, zda nestanovit pro jedno úterý v letním semestru 
2013/2014 - a pokud ano, tak na které - čtvrteční rozvrh. Důvodem je fakt, že dny 1. a 
8. května připadají právě na čtvrtek, takže dvakrát odpadnou čtvrteční přednášky.  

ii) Prod. M. Rokyta doporučil, aby výuka v novém akademickém roce 2014/2015 začala 
už v pondělí 29. září 2014. Kolegium podpořilo návrh, aby akademický rok začínal 
vždy v pondělí, které je nejbližší 1. říjnu. Harmonogram akademického roku stanoví 
rektor školy, proto děkan zjistí názor vedení UK.  

 
k) Pedagogická vytíženost u paralelních studijních skupin: kolegium se přiklonilo k tomu, 

brát v úvahu evidenci na lístcích, kam se zapisují studenti (doposud se vytíženost 
počítala pro všechny paralelky stejně z průměrného počtu studentů na paralelku). 
K otázce, jak sekční proděkani využívají výkazy o pedagogické vytíženosti učitelů, sdělili 
proděkani O. Čepek a V. Baumruk, že k nim přihlížejí zejména při udělování odměn.  
Prod. M. Rokyta pak zohledňuje pedagogický výkon pracovišť při sestavování rozpočtu 
sekce. 
 

l) Kolegium souhlasilo s přijímáním tzv. free-mover studentů na semestrální či roční studijní 
pobyt na fakultě za obdobných podmínek jako u studentů programu Erasmus, tedy bez 
testování - ze strany MFF UK - jejich odborných a jazykových znalostí. 
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m) Kolegium vzalo na vědomí sdělení prod. O. Čepka, že pro komisionální zkoušku jedné 
studentky z informatiky je navržena pětičlenná komise; návrh byl postoupen prod. F. 
Chmelíkovi a ten jej schválil.   

 
n) Faktura na 25 tis. Kč za výuku pro FJFI ČVUT: tajemníci obou fakult se nakonec dohodli, 

že FJFI fakturu zaplatí. Nezávisle na tom budou jednat o uzavření nové smlouvy 
o spolupráci fakult, která ponese stejné parametry jako připravovaná smlouva s FIT 
ČVUT a FEL ČVUT.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Správa Kolejí a menz UK nabídla k odprodeji starší vůz zn. Octavia. MFF UK nemá 

zájem.  
 
b) Tajemník fakulty připomněl sekčním proděkanům, že jim koncem loňského roku poslal ke 

kontrole přehledy ploch užívaných pracovišti, a požádal o kontrolu, zda data odpovídají 
skutečnosti. Jde o jeden z důležitých podkladů pro sestavení rozpočtu.  

 
c) Publikace autorů prof. J. Lukeše a prof. J. Malého Zápisky z funkcionální analýzy 

vyvolala ve Španělsku zájem o překlad do španělštiny. Autoři si žádné finanční 
požadavky nekladou. Tajemník fakulty ve spolupráci s právničkou a Ing. S. Stojanem 
zajistí zohlednění případného nároku MFF UK (vyšla ve vyd. Matfyzpress).    

 
Děkan 
d) Výše příplatků za vedení pracoviště a za zastupování vedoucího pracoviště je v sekcích 

různá, a proto ji děkan ve spolupráci se sekčními proděkany před přípravou rozpočtu 
porovná, případně upraví do přiměřenějších proporcí.   

 
e) Žádosti předsedy SKAS z prosince 2013, aby metoda financování studentských aktivit 

byla změněna, se bude kolegium věnovat na své příští schůzi.  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) KD vzalo na vědomí, že byly podány všechny tři fakultní projekty v rámci soutěže VaVpI. 
 

b) Prod. O. Čepek tlumočil podnět z ÚFAL, že schází prováděcí instrukce, jak získat zálohy 
na cestovní příkaz bezhotovostně. Věc přezkoumá tajemník fakulty.  

 
c) Prod. M. Vlach informoval, že elektronická informační tabule je objednaná, její montáž 

proběhne brzy po dodání. Typ shodný s tím, který je umístěný v Karlíně, už není k mání. 
Obrazovka musí vydržet mnohahodinový provoz na veřejném místě. K tomu uvedl prod. 
M. Rokyta, že v karlínské budově je informační tabule na noc a o víkendech vypínána. 
Nová tabule bude instalována v budově děkanátu (do prostoru nad vrátnici).   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Děkan, po konzultaci s členy KD, předsedou fakultní odborové organizace a předsedou 
AS MFF UK, vyjádřil rektorovi UK souhlas s návrhem dohody ohledně sjednávání a 
opakování pracovního poměru na dobu určitou. Novela platná od 1. 8. 2013 otevírá pro 
vedení UK možnost dojednat s odbory řešení, které by bylo přijatelnější než současný 
stav.  
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b) Prod. M. Vlach předložil návrh personálních úprav v OMK a v OVVP včetně přemístění 
OVVP z Karlova do Troje. Uvolněná místnost na Karlově dosud užívaná OVVP zůstane 
v rezervě, pravděpodobně pro referát zahraničních studentů, kdy bude v dohledné době 
nutno s ohledem na rozšiřování aktivit směřovaných na zahraniční studenty vyřešit akutní 
potřebu prostor pro studijní záležitosti. Úhrnná pracovní kapacita obou oddělení 
propagace bude zvýšena o 0,4 úvazku. Změny sledují potřebu zpřehlednit řízení obou 
oddělení a jasně definovat pracovní úkoly v rámci úvazků. Z tohoto hlediska se ukázalo 
jako málo šťastné například rozdělování pracovní náplně mezi více oddělení. Všechny 
tyto obtíže by měla navrhovaná nová struktura odstranit. Náklady budou částečně kryty 
z plánované grantové podpory, takže změna nebude představovat kritické finanční 
zatížení pro fakultu. Naopak, nově získávané výnosy z propagační činnosti mohou 
v budoucnu výrazně zlepšit stávající bilanci. Nově navrhovaný stav by se tak již neměnil 
po dobu následujících několika let. Kolegium vzalo bez námitek na vědomí, konkrétní 
kroky projednává prod. M. Vlach s tajemníkem fakulty. Podrobný interní materiál obdrží 
členové KD mailem.  

 
c) Centra excelence ve fyzikální sekci: KD souhlasilo s návrhem prod. V. Baumruka, aby při 

stanovení platů řešitelů projektu byly s účinností od 1. ledna 2014 využity – i přes platné 
rozpočtové provizorium – limity nového Mzdového předpisu UK. Konkrétní návrh 
děkanovi předloží prod. V. Baumruk. Smlouvy o přidělení projektů jsou na cestě z GAČR 
na MFF UK.  

 
 

Prod. M. Vlach  
a) Spolupráce s firmou Preciosa: fakultní kalendáře měly úspěch, byly rozebrány. 

 
b) Cena za propagaci a reprezentaci: uzávěrka návrhů připadá na 15. února. Děkan 

očekává návrhy, které pak posoudí propagační komise fakulty.  Statut ceny je na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm 

 
c) Prod. M. Vlach předložil návrh na obměněné složení propagační komise MFF UK.  

Stalo se po KD: Děkan návrhu vyhověl, složení komise je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8103.htm 

 
d) Pamětní deska Ernsta Macha: v roce 2016 by mohla být deska odhalena na budově UK 

na Ovocném trhu. Kolegium souhlasilo, aby se MFF UK podílela na nákladech na 
vytvoření desky (odhadem 40 tis. Kč).  

 
e) Pogamut Cup (soutěž vyhlašovaná MFF UK) zahájil nový magazín ČRo. V obsáhlé 

reportáži vystoupili organizátoři Mgr. J. Gemrot a Mgr. M. Černý. Více informací je na 
webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-pogamut/ 
 

f) Zahrajte si své Hertze: funguje nová webová aplikace na přihlašování adaptérům strun 
koncertního křídla, kteří si na nástroj přejí zahrát. Viz: 

          http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-rezervace/ 
 

a) Prod. M. Rokyta jednal se společností RSJ a získal příslib, že firma opět finančně podpoří 
soutěž Náboj, a to prostřednictvím Nadace Neuron. Darovací smlouvu uzavře děkan. 
Účet daru bude veden pod pracovištěm OVVP, administrativně bude spadat pod vedoucí 
OVVP dr. A. Havlíčkovou, resp. Ing. M. Dobroňovou.  

 
g) MŠMT udělilo finanční dotaci v rámci dotačního programu Podpora přehlídek a soutěží 

fakultním akcím Náboj, FYKOSí Fyziklání, Fyziklání online a České lingvistické 
olympiádě, a to v celkové výši 106 tis. Kč.  

 
h) Dne 13. 1. 2014 proběhlo v prostorách MFF UK setkání Klubu českých vědeckých 

novinářů. Akci za MFF UK garantoval vedoucí OMK Mgr. L. Veverka. Účastníci byli 
spokojeni. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8103.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-pogamut/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-rezervace/
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i) PragoFFest - odnož Festivalu fantazie: MFF UK se zúčastní lednového festivalu v rámci 
speciálního programového bloku Matfyz Expo.  

 
j) Byly zveřejněny výsledky ankety pro nastupující studenty na MFF UK v akademickém 

roce 2013/2014, prod. M. Vlach je zašle celému kolegiu. 
 

k) Kolegium vzalo na vědomí možnost, nabídnutou ze strany Kanceláře primátora, 
uspořádat diskusi s pražským primátorem T. Hudečkem.   

 
l) Veletrh Gaudeamus a jeho doprovodný program Věda pro život: MFF UK se zúčastní. 

Jejím doprovodným programem bude Jedna noc s informatikou. Akci garantuje vedoucí 
OVVP. 

 
m) U3V a alumni: prod. M. Vlach uvažuje o tom, nabídnout absolventům MFF UK kursy U3V 

zdarma nebo se slevou. V současné nabídce postrádá větší nabídku fyzikálních kurzů, 
např. kurz zaměřený na biofyziku nebo fyziku v biomateriálech. Proděkani V. Baumruk a 
F. Chmelík se proto obrátí s poptávkou na sekci F. 

 
n) Závěrečné zprávy o řešení rozvojových projektů jsou ve stádiu konečného zpracování, ve 

spolupráci s prod. M. Vlachem připravuje doc. P. Svoboda.  
 

o) Pracovní skupina pro Fakultní školy MFF UK: připravuje se schůzka skupiny na 7. 2. 
2014.  

 
p) Spolek Matfyzák: role ekonoma, ve spolkové terminologii role Stařešiny, zůstává stále 

neobsazená. 
 

q) Časopis ABC otiskne článek o soutěži FotoFest nazvaný Krása vědy. Stalo se po KD: 
ABC vyjde 28. 1. 2014.  

 
r) Poptávka po pronájmu prostor MFF UK ze strany National Instruments na 23. 10. 2014: 

prohlídka na místě ukázala, že kapacita refektáře pro plánovanou akci nestačí. Nicméně 
v jednání je podobná akce menšího typu.  

 
s) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: VR MFF UK rozhodne o návrhu, který podá 

panu rektorovi, na svém zasedání dne 5. února 2014. Zatím jsou připravené dva návrhy, 
oba z fyzikální sekce.  

 
 
Děkan 
t) Ples MFF UK se koná 5. března 2014. Prod. M. Vlach ve spolupráci s OMK a OVVP 

připraví seznam děkanem zvaných hostů a plesovou pozvánku. 
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Plán schůzí KD: poslední předprázdninová schůze kolegia děkana a setkání 
zaměstnanců fakulty se budou konat mimořádně v úterý 24. června 2014, v Troji.  
Na dny 16. až 19. 6. 2014 a pak na 25. až 27. 6. 2014 děkan plánuje zahraniční cesty.  
Prod. M. Vlach nebude 24. 6. 2014 v Praze.  
Prod. P. Kolman se zúčastní konference ICM ve dnech 23. až 25. 6. 2014.   

 
b) Porada děkanů fakult UK je svolaná na 20. 1. 2014, 10:30 hodin. Zúčastní se jí děkan. Ve 

dnech 21. až 24. 1. 2014 bude děkana zastupovat prod. J. Trlifaj.  
Podklady pro jednání porady byly doručeny e-mailem, členové KD se s nimi mohou 
seznámit. Jedním z materiálů je Vlastní hodnotící zpráva; připomínky k ní lze uplatnit do 
23. 1. 2014. Děkan požádal kolegium, aby mu své poznámky k ní (letmé nahlédnutí do 
některých pasáží ukázalo nepřesnosti či rozpory) do neděle 19. 1. 2014.  
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c) Setkání s reprezentací FJFI ČVUT (děkani, tajemníci, proděkan pro rozvoj MFF UK) se 
uskuteční dne 27. 1. 2014.  

 
d) Fakultní koncerty – plán 2014: dne 4. března koncert Emila Viklického pro dárce ze 

sbírky na koncertní křídlo (v refektáři), v dubnu tradiční jarní koncert ve Velké aule 
Karolina, dne 21. května 2014 benefiční klavírní koncert v refektáři.  

 
Zasedání skončilo v 14:48 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 29. ledna 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček (na dopolední 
část), M. Rokyta, M. Vlach; na část jednání přizváni D. Lanková (v 10:38, bod 3.) a L. 
Veverka (9:25, bod 6.) 
P. Kolman, J. Trlifaj 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:12 hodin. 
 
Zápis ze schůze KD konané dne 15. 1. 2014 bude schválen per rollam.  
 
Oprava zápisu ze zasedání KD konaného 11. 12. 2013: přesnější znění bodu 2.i) je následující: 
Studentské fakultní granty: místo nepřítomného prod. F. Chmelíka referoval o výsledku komisionálního 
posuzování žádostí o grant člen komise prod. M. Rokyta. Přehled všech žádostí dostali členové KD 
předem. Celkem se letos sešlo 54 žádostí, většina projektů se jeví životaschopně. Kolegium doporučilo 
vyhovět všem žádostem a až na 4 v zápise komise popsané výjimky udělit po 8.000,- Kč každému 
projektu. Rozpočet každého ze zmíněných 4 projektů byl redukován na 6000,- Kč, a to z důvodů nejasné 
formulace výstupů či částečného překryvu s tématem diplomové práce. Financování 12 projektů bylo 
vázáno na odstranění formálních nedostatků (většinou chyběly podpisy funkcionářů). Celková suma 
takto vyplacená představuje 424 tis. Kč ze stipendijního fondu. 
 
 
 
Informaci o závěrech porady děkanů konané dne 20. 1. 2014 poslal děkan kolegiu mailem.  
K dokumentu Vlastní hodnotící zpráva UK za období 2004-2012: připomínky MFF UK ke zprávě 
o vzdělávací činnosti projednal prod. F. Chmelík a vedoucí studijního oddělení JUDr. D. Macharová 
s autorem zprávy RNDr. Vladimírem Roskovcem. Dr. V. Roskovec podle sdělení studijního proděkana 
připomínky uznal a přislíbil vzít na ně ohled při redakci konečného textu. Prod. F. Chmelík požádá dr. 
V. Roskovce o upravenou verzi.  
Stalo se po kolegiu: Dr. Roskovec zaslal neoficiální opravené texty dne 3. 2. 2014. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Návrh aktualizace Opatření rektora č. 40/2009, týkající se ochrany a správy duševního 

vlastnictví: četné připomínky MFF UK zaslal děkan v předepsaném termínu řediteli Centra 
pro přenos poznatků a technologií UK Ing. Jiřímu M. Fuchsovi a v kopii pror. S. Štechovi. 
Kolegium se shodlo v názoru, že předložený návrh nebyl kvalitně připraven.  

 
b) Rada pro komercializaci: podle sdělení pror. S. Štecha byli na návrh MFF UK jmenováni 

doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., Ing. Jaroslav Vlach, Ph.D., a Jaroslav Gergič z firmy 
GoodData. Aktualizované Opatření rektora č. 40/2009 nebude Rada ještě projednávat ani 
schvalovat, k prvnímu jednání ji svolá teprve nový prorektor UK.  

 
c) Stručná informace prod. J. Trlifaje o schůzce Akademického fóra týkajícího se novely 

vysokoškolského zákona o jmenování profesorů (23. 1. 2014) byla rozeslána kolegiu 
mailem.  

 
d) Kolegium schválilo per rollam tyto dvě nominace: i) aby do panelu GAČR P108 – 

Materiálové vědy a inženýrství byl navržen doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.; ii) aby do panelu 
GAČR 201 byl – ovšem za MÚ AV ČR, v.v.i. - navržen prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. 

 
e) Děkana požádal o schůzku JUDr. Václav Kobera, ředitel Odboru kosmických technologií a 

družicových systémů Ministerstva dopravy. Jednání se uskuteční dne 4. 2. 2014 na MFF 
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UK. Za fakultu se jí kromě děkana zúčastní prod. Z. Němeček, ředitel V. Kobera přijde 
v doprovodu Ing. O. Švába.  

 
f) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: kromě dvou už evidovaných návrhů ze sekce F 

nebyly žádné další špičkové vědecké výsledky k ocenění předloženy. Kolegium doporučilo 
předložit VR MFF UK oba návrhy. Jsou to výsledky autorů Z. Němečka, J. Šafránkové a 
dalších kolegů z KFFP (přístroj určený k měření slunečního větru, úspěšně měřící rychlost, 
hustotu a teplotu slunečního větru s unikátním časovým rozlišením až do 31 ms) a výsledky 
doc. P. Němce z KCHFO a kolegů (autorům se podařilo objevit nový relativistický efekt, 
který byl nazván "optical spin-orbit torque". Tento výzkum navazuje na jejich nedávný objev 
nerelativistického efektu "optical spin-transfer torque", který byl publikován v roce 2012 [P. 
Němec a kol, Nature Physics 8, 411-415 (2012)]. 

 
g) Cena děkana MFF UK na nejlepší učebnici a za nejlepší monografii (za rok 2013): termín 

pro podání návrhů vyprší koncem března 2014. Prod. V. Baumruk předal na sekretariát 
děkana návrh ze sekce F (AÚUK).  

 
h) Děkan nechal kolovat pozvánku na mezinárodní konferenci Inovativní informační 

technologie konanou v Praze ve dnech 21. až 25. dubna 2014.  
 

i) Projekty financované z Norských fondů (MŠMT): prod. V. Baumruk je předběžně 
informován, že z fyzikální sekce budou podány asi tři projekty.  

 
j) Úvazky řešitelů grantů: prod. M. Rokyta o věci diskutuje s prod. J. Trlifajem. Jeho postoj je 

zatím takový, že v matematické sekci by plošné snížení pedagogických úvazků u všech 
řešitelů grantů ve prospěch jejich vědecké aktivity oslabilo pedagogické fungování sekce, 
protože by si vyžádalo zvýšit podíl externistů a studentů na výuce nad únosnou mez. 
U řešitelů více grantů či řešitelů zvláště významných grantů lze samozřejmě uvažovat 
o výjimce. Kolegium se k tomuto bodu vrátí za přítomnosti prod. J. Trlifaje.  

 
k) Evidence knih v RIV a získání bodů za ně je podmíněno i tím, že po jednom výtisku musí 

být odevzdáno do Národní knihovny ČR. Čeští vydavatelé mají tuto povinnost 
předepsanou, ale to neplatí o vydavatelích zahraničních. Kolegium se dohodlo, že pokud 
autor nedisponuje volným výtiskem, uhradí nákup knihy pro Národní knihovnu příslušná 
sekce. Prod. Z. Němeček uvedl, že ve fyzikálních oborech se podle platné metodiky 
hodnocení vědeckých výstupů knihy nepočítají, takže těch se toto opatření netýká. 

 
l) Platba za články, které jsou přijaté k publikování v časopisech s open access: na dotaz 

prod. M. Rokyty kolegium nedoporučilo, aby náklady hradila paušálně fakulta z centrálních 
prostředků. Úhrada je na řešitelích, případně sekcích, typicky jsou pro to vhodné grantové 
finance nebo finance PRVOUK.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Stipendia z grantů: prod. F. Chmelík, po konzultaci s dr. P. Zakouřilem, vyjádřil obavu, že 

celouniverzitní provázání SIS s grantovou agendou je patrně málo realistická myšlenka, 
neboť fakulty UK používají různé navzájem nekompatibilní systémy. Systém iFIS používají 
fakulty s největším tokem grantových prostředků a dat a takové jsou početně ve výrazné 
menšině.  

 
b) Rozšíření nabídky kursů U3V: oslovený doc. R. Král z Katedry fyziky materiálů přijal 

poptávku vstřícně, kurs navrhne. Prod. F. Chmelík to sdělí RNDr. J. Kašparovi, který má 
U3V na starosti.   

 
c) Zahraniční výjezdy studentů a odpovědnost za evidenci údajů o nich: prod. F. Chmelík 

uvedl, že data by se měla soustředit na studijním oddělení. Připraví mail pro pracoviště a 
před rozesláním na pracoviště jej předloží kolegiu ke schválení. 
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d) Doktorandský týden (WDS): letos se prvně nebude konat jako celofakultní akce, záleží na 

rozhodnutí sekcí, zda jej uspořádají. Prod. F. Chmelík kontroloval plnění studijních plánů, 
se zvláštním zřetelem na stanovení povinnosti doktoranda vystoupit na fakultním WDS. 
Zjistil, že ne vždy jsou dokumenty ze strany školitelů řádně vyplněné.  Platná akreditace 
fakulty předpokládá u všech studijních programů vystoupení na WDS. Prod. M. Rokyta 
požádal o názor člena Akreditační komise a citoval z něj. Zásadní část sdělení je ta, že 
jakékoliv zpřesnění či změna studijních plánů týkajících se povinnosti studenta vystoupit 
na WDS (např. že místo vystoupení na WDS má doktorand povinnost vystoupit na 
domácí/zahraniční konferenci) je plně v kompetenci fakulty a není třeba takovou změnu 
konzultovat s Akreditační komisí.  Fyzikální sekce WDS uspořádá, matematická sekce jen 
v některých oborech, sekce informatická to neplánovala. Děkan požádal prod. O. Čepka, 
aby se informatická sekce vyjádřila, jak se s danou povinností vyrovná.    

 
Děkan 
e) Pravidla pro organizaci studia na MFF: AS MFF UK je schválil 15. ledna 2014.  Návrh 

vnitřního předpisu odeslali ke schválení Akademickým senátem UK společně děkan a 
předseda AS MFF UK dne 27. 1. 2014. 

 
f) Žebříček vysokých škol vychovávajících studenty v oboru informatika, který zpracovala 

redakce Hospodářských novin: MFF UK se umístila na prvním místě. Prod. P. Kolman 
jedná s redaktorkou HN o metodice, podle které byly školy vyhodnocovány. Děkan ocenil 
práci OMK, protože MFF UK už mohla díky zadané registraci vystupovat v žebříčku pod 
značkou „Matfyz“. 

 
g) Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Ing. Jiří Zýka oslovil děkana 

dopisem, informujícím o aktivitě, kterou bude CZVV provádět z pověření MŠMT. Jde 
o tříleté pokusné ověřování výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, tzv. 
Matematiky+. Úplný text vyhlášení MŠMT je na webu, viz: 
http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html/ 
Budou sledovat studijní proděkani a proděkan pro matematickou sekci.   
Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta přeposlal KD stanovisko vedoucí KDM doc. J. Robové, 
které hodnotí náročnost zaslaného testu slovy „obtížnější než současná státní maturita“.  

 
h) Návrh na změnu garantů v matematické sekci: prod. M. Rokyta informoval, že kolegium 

sekce M projednalo návrhy dne 23. 1. 2014, souhlasilo s nimi a doporučilo předložit je prod. 
F. Chmelíkovi. Prod. F. Chmelík návrhy předloží vědecké radě MFF UK.  

 
i) Změna v osobách předsedů Oborových rad doktorského studia a ve složení OR: kolegium 

vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty o nesnadnosti úkolu, pramenící z formálních 
příčin. M. Rokyta informoval o tom, že právě probíhá volba předsedy OR na programu 
matematika. Nová pravidla vztahující se k organizaci doktorského studia na fakultě 
připravují studijní proděkani.  
Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta byl zvolen předsedou OR doktorského studia programu 
Matematika. 
 

j) Studentská anketa za ZS 2013/2014: na dotaz děkana, jak je zpracování ankety daleko, 
přislíbil prod. F. Chmelík podat zprávu v nejbližších dnech. 

 
k) Kolegium vzalo na vědomí, že prod. F. Chmelík předložil ke schválení VR MFF UK návrh 

na složení státní rigorózní komise v oboru I5 Informatika, obor Počítačová grafika a analýza 
obrazu.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Děkan 
a) Děkan požádal vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. Lankovou, aby kolegium 

seznámila s předběžným výsledkem hospodaření fakulty v roce 2013, v dělení podle sekcí. 

http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html/
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Ekonomický stav fakulty je velmi dobrý, kolegium vzalo zprávu na vědomí. Závěrka je ve 
stádiu konečného zpracování, každý ze sekčních proděkanů dostane přehled o své sekci. 
Co se týká výhledu na rok 2014, děkan uvedl, že MFF UK si finančně pohorší o sumu asi 
18 mil. Kč v důsledku ukončení výzkumných záměrů.  

 
b) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. V. Baumruka, že ve fyzikální sekci se podařilo 

po výběrovém řízení opatřit všechny potřebné investice o něco levněji, takže vzniklou 
úsporu sekce převádí do roku 2014.  

 
c) Kolegium schválilo převod části nákladů na doktorandská stipendia na vrub stipendijního 

fondu: 
               

Předpis 
účtování 

Kč TA Důvod 

9110803 1 080 000 06 Překročení čerpání oproti zdroji 
o 5 670 643 Kč 

         
d) Další natáčení seriálu ČT „Vraždy v kruhu“ v prostorách fakulty na Karlově: vzhledem 

k rozsahu natáčení se podařilo dalším jednáním navýšit denní sazbu, takže za zbývajících 
7 natáčecích dnů obdrží fakulta 100.000,- Kč.  

 
e) Finanční vyrovnání mezi MFF UK a FSV UK za výuku v zimním semestru 2013/2014: bude 

fakturována částka 586.666,- Kč, půjde ve prospěch rozpočtu matematické sekce MFF UK. 
 

f) FTVS UK nabídla v rámci UK k odprodeji nepotřebný majetek, a to terapeutická lehátka. 
MFF nabídku nevyužila.  

 
g) Vypracováním stanoviska pro pojišťovnu v případě odcizeného jízdního kola v areálu Troja 

byl pověřen tajemník fakulty. 
 

h) Stanovisko KD k požadavku Mgr. M. Vyšinky, jednajícího jménem společnosti ACSA, 
zapůjčit zasedací místnost MFF UK na školení „Vysokoškolská legislativa“ bylo následující: 
kurz konaný dne 3. 2. 2014: výše nájmu za zasedací místnost ve druhém patře by činila 
2000,- Kč;  
kurz dne 26. 2. 2014, jehož by se zúčastnily pracovnice studijního oddělení MFF UK: za 
podmínky, že kurzovné by činilo místo 1500,- Kč za osobu 1000,- Kč za osobu, by 
pronájem místnosti byl poskytnut zdarma.  

          Stalo se po KD: Žadatel od požadavku odstoupil.  
 

i) Společnost Contour, s.r.o., pořádá pro AVU ve dnech 20. až 21. 11. 2014 symposium a 
chtěla by využít refektáře v malostranské budově.  KD schválilo slevu na nájemném ve výši 
25 %. 

          Stalo se po KD: Firma od požadavku odstoupila.  
 
j) KD projednalo žádosti o poskytnutí refektáře pro „soukromé“ klavírní koncerty, kdy by 

zájemce hrál pro své přátele a známé. Pro koncertující (sponzory, adoptéry strun) byl 
stanoven krátkodobý nájem refektáře na 5.000,- Kč. Pro ostatní zájemce činí nájem 
15.000,- Kč, což odpovídá platnému sazebníku. 

 
k) S odkazem na bod 4. b) zápisu z kolegia děkana konaného dne 15. 1. 2014 tajemník 

předložil další informace k poskytování záloh na cestovní příkazy bezhotovostním 
převodem na účet zaměstnance. KD schválilo převody záloh na služební cesty 
bezhotovostním převodem na účet zaměstnance nejdříve 7 dní před zahájením služební 
cesty. Tajemník a Ing. Lanková připomněli možnosti bezhotovostních úhrad z fakultních 
účtů a fakultními platebními kartami a tyto dvě varianty považují za prioritní. Formu 
odesílání záloh na cestovní výdaje na účty zaměstnanců doporučují provádět ve 
zdůvodněných případech se souhlasem správců zdrojů zejména proto, že při kontrolách 
mohou nastat problémy s kurzovými rozdíly při platbách ze soukromých účtů, bankovními 
poplatky a rovněž s prokazováním plateb. V této souvislosti je také nutné zlepšit kázeň při 
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schvalování záloh co do lhůt i jejich výše a dále dodržovat lhůty pro vyúčtování cestovních 
výdajů po cestách. 
(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm - v části ÚHRADY). 

 
l) Dny otevřených dveří v Přírodovědné školce Rybička se konají ve dnech 29. 1., 30. 1. a 

13. 2. 2014. Informaci nechal tajemník fakulty rozeslat na všechny útvary. O školce více 
na: www.skolkarybicka.cz 

 
Děkan 
m) Žádost SKAS o změnu systému podpory studentských akcí (mail předsedy SKAS 

z prosince 2013): podle informace prod. M. Vlacha nevidí představitelé spolku Matfyzák 
nic, co by bránilo, aby Spolek fungoval jako finanční prostředník. Rozhodnutí musí padnout 
dříve, než se bude navrhovat rozpočet fakulty. Kolegium vyčká návrhu Propagační komise.   

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Prod. Z. Němeček 
a) Projekty VaVpI: všechny tři fakultní návrhy byly odeslány na MŠMT, postupně jsou na 

vyžádání ministerstva doplněny/doplňovány.   
 
b) Pavilon v Troji: investiční záměr čeká na registraci ze strany Ministerstva financí. Časové 

odklady způsobují, že se pravděpodobně nepodaří zahájit v pavilonu výuku v roce 2016. 
Vybavení serverovny – výběrové řízení: kromě jiného otázkou stále zůstává finanční 
spoluúčast MFF UK 
Stalo se po KD: Ministerstvo financí sdělilo dne 28. 1. 2014 souhlas s registrací výstavby 
pavilonu. 

 
c) Schůze Monitorovacího výboru Kampusu Albertov, svolaná na 28. 1. 2014, byla kvůli 

naléhavějším povinnostem pana rektora zrušena.   
 
 
Prod. M. Vlach 
d) Rotunda sv. Václava v malostranské budově: výzva na podávání projektů do tzv. Norských 

fondů ještě nebyla uveřejněna. Návrhy projektů financovaných z tohoto zdroje podepisuje 
děkan fakulty. Prod. M. Vlach jednal s KTF UK, dále navázal kontakt s představitelem 
kapituly paterem Kelnarem a díky tomu měl příležitost k exkursi kostela ve Staré Boleslavi, 
s velmi zajímavými poznatky.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Příplatky za funkci garanta: kolegium schválilo shrnutí situace určené pro vedení UK, jak 
je vypracoval prod. M. Rokyta. Garanti ještě nejsou jmenováni, návrh na jejich jmenování 
byl zaslán panu rektorovi.   

 
b) Fakultní pamětní medaile: kolegium sekce matematiky podpořilo návrh vedoucího KMA na 

udělení dvou medailí. Po diskusi kolegium schválilo, aby stříbrnou medaili dostal prof. 
Andrea Cianchi z Florencie. Druhý z návrhů - na udělení zlaté medaile – kolegium 
doporučilo doplnit o přesvědčivější zdůvodnění z hlediska přínosu pro MFF UK. 
Stalo se po KD: Druhý z návrhů předkladatel stáhl.  

 
       
 
 
 
    
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm
http://www.skolkarybicka.cz/
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6. PROPAGACE 
 
Prod. M. Vlach  
a) Opatření rektora č. 17/2013, Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku 

univerzity: rektor UK udělil svým dopisem ze dne 17. 1. 2014 Matematicko-fyzikální fakultě 
UK výjimku, takže MFF UK může stávající fakultní logo, jehož součástí je znak UK, užívat 
jako tzv. doplňkové logo pro specifické případy. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že MFF UK 
bude muset nově vytvořit základní fakultní logo. Kolegium vzalo toto na vědomí a v diskusi 
se zabývalo otázkou, zda se MFF UK má zúčastnit veřejné zakázky organizované vedením 
UK. Závěr byl takový, že se MFF UK k univerzitou organizované soutěži připojí, ale vymíní 
si, že v případě zásadní nespokojenosti s výsledkem jej nemusí akceptovat a logo si nechá 
navrhnout na vlastní náklady. V tomto smyslu by měla být formulována pravidla soutěže a 
specifikace požadavků fakulty. MFF UK navíc navrhne další možná grafická studia, která 
by bylo možné do soutěže zahrnout. 

 
b) Příprava výroční zprávy MFF UK: prod. M. Vlach a vedoucí OMK předložili návrh na 

pozměněný formát materiálu. Po technické stránce spadá příprava výroční zprávy pod 
OMK, o  data budou požádána příslušná oddělení fakulty a členové vedení. Podklady pro 
zprávu za rok 2013 žádá OMK dostat do konce března 2014, výsledný návrh dokumentu 
bude předložen AS MFF UK před letními prázdninami. První verzi zprávy očekává 
kolegium do konce dubna 2014. Z: prod. M. Vlach.  

 
c) Jeden den s fyzikou 6. února 2014: zahajovací zhruba desetiminutovou řeč obstarají 

děkan, prod. F. Chmelík a prod. V. Baumruk, každý v jiné posluchárně.  
 

d) Muzejní noc: kolegium souhlasilo, aby se MFF UK začlenila do programu pražské akce, 
plánované na 14. 6. 2014, a to konkrétně malostranskou budovou. Nabídnout by šlo 
exkurse do refektáře nebo suterén s trezory. OMK připraví tištěný propagační materiál.  

 
e) Spolupráce s firmou Preciosa: proběhla schůzka s řešiteli projektů. Firma Preciosa 

zaplatila dočasnou licenci programu LabView pro řešení projektu.  
 

f) Fakultní ples 5. 3. 2014: zahajovacího slova v 19:30 se ujme děkan, Cena děkana za 
reprezentaci a propagaci bude předána v 21:00 hodin. Pro vedení fakulty a jeho významné 
hosty bude ve VIP salonku k dispozici 60 míst, z nichž asi 24 míst požaduje PR. 
Občerstvení jako vloni. Členové kolegia sdělí co možno nejrychleji své požadavky na 
vstupenky do VIP salonku T. Pávkové.   

 
g) Dárkové propagační předměty: vazba kopie Hájkovy knihy je dražší, než činil původní 

odhad (2500 Kč jedna). Budou hledány jiné možnosti vazby knihy.  
 

h) Soutěž Náboj: dotace 50 tis. Kč od RSJ je smluvně podložená, nový organizační řád 
soutěže schválil podpisem děkan fakulty.  

 
i) Nadace Depozitum Bonum: na podporu přírodovědných oborů se podařilo získat příspěvek 

800 tis. Kč, vyřízení darovací smlouvy projedná prod. M. Vlach s tajemníkem fakulty. 
S ohledem na sumu přesahující 100 tis. Kč je potřeba získat na smlouvu podpis pana 
rektora.   

 
j) Na konci ledna byl v sídle UNESCO slavnostně zahájen Mezinárodní rok krystalografie. 

Připomíná sté výročí zásadních experimentů a objevů v oblasti difrakce rentgenového 
záření. Blíže na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-krystal/ 
 

k) Do návrhu MŠMT obsahujícího koncepci práce s talentovanými studenty na léta 2014-2018 
budou zahrnuty též aktivity MFF UK. Příslušného jednání se zúčastní Bc. Karel Kolář.   

 
l) Testování struktury webu firmou Dobrý web: odehrály se další dvě schůzky, věc spěje ke 

konečnému návrhu, prod. M. Vlach požádá o dobrovolnou součinnost při testování jak 
studenty (prostřednictvím studijního oddělení), tak zaměstnance fakulty.   

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-krystal/
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m) Poptávka firmy LG po umístění její reklamy na výškové budově fakulty v Troji: pan kvestor 

zatím názor na reklamy obchodních společností nesdělil.  
 

n) Probíhá veletrh Gaudeamus včetně doprovodného programu MFF UK, kterým je Noc 
s informatikou. Současně se fakulta účastní se svým zvláštním programem na festivalu her 
a fantastiky PragoFFest. Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-prago/ 

 
o) Spolek Matfyzák: stále se nepodařilo získat vhodnou osobu pro roli Stařešiny.  

Stalo se po KD: Děkan jmenoval, na návrh prod. M. Vlacha, do uvedené funkce Ing. Martinu 
Dobroňovou, pracovnici OMK resp. OVVP. 
 

p) Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost zaměřený na propagační činnost, 
který garantuje PřF UK a na němž se podílí MFF UK, FTVS, FSV, LFP, FgU AV ČR, British 
Council a další, bude znamenat přínos pro finanční zabezpečení některých stávajících a 
nových aktivit MFF UK. Prod. M. Vlach předpokládá vícezdrojové financování příslušných 
pracovníků děkanátu. O prudkém zvýšení úvazků u stávajících pracovníků propagace 
prod. M. Vlach neuvažuje.   

 
q) Absolventi MFF UK po 5 letech: prod. M. Vlach poslal kolegiu výsledek šetření 

provedeného mezi absolventy MFF UK po pěti letech od ukončení jejich studia; podařilo 
se oslovit 121 respondentů. Kolegium souhlasilo s poskytnutím dokumentu Akademickému 
senátu MFF UK, ale prozatím jako interního materiálu.   

 
r) Pojištění organizátorů mimopražských propagačních akcí: protože se hromadí dotazy např. 

na úrazové pojištění, vyložil tajemník fakulty situaci. Dosud vyplývalo pojištění z dohody o 
provedení práce, která se s vedoucími akcí uzavírala. Prod. M. Vlach uvažuje 
o hromadném pojištění akce jako takové, např. hrazeném z účastnických poplatků. 
Tajemník prověří stávající smlouvy mezi MFF UK a pojišťovnami. 

 
s) Propagační komise: první schůze rekonstruované komise je svolaná na 11. února 2014. 

Komise by měla posoudit návrhy na udělení Ceny děkana za reprezentaci a propagaci. 
Zatím není evidován žádný návrh.   

 
t) Nahrávání přednášek: kolegium vzalo na vědomí reakce oslovených vyučujících, jak je 

tlumočili sekční proděkani. Protože v nadcházejícím letním semestru nebudou mít 
pedagogové z informatické sekce, které studenti vytipovali k zaznamenání, přednášku, 
natočí se přednášky ze sekcí M a F. Podrobnosti proberou děkan, proděkani M. Rokyta, 
V. Baumruk a M. Vlach za účasti doc. Z. Lustigové. 
Stalo se po KD: Schůzka se uskutečnila 5. 2. 2014 a zúčastnili se jí děkan, proděkani M. 
Rokyta a M. Vlach, doc. Z. Lustigová.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. F. Chmelík přijal pozvání na slavnostní předání Čestné oborové medaile Ernsta 
Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách, a to prof. Guntheru Egglerovi z Ruhr Universität 
Bochum v Německu. Slavnost se odehraje dne 17. 2. 2014 v 10:00 hodin v 10:00 hodin 
v  budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.  

 
b) Děkan přislíbil účast na slavnostním setkání u příležitosti inaugurace děkana 2. LF UK dne 

4. 2. 2014 od 16:00 hodin. 
 

c) Zastupování děkana: ve dnech 17. až 21. února 2014 bude zastupovat prod. J. Trlifaj, ve 
dnech 17. až 21. března 2014 prod. V. Baumruk.   

 
d) Prod. M. Rokyta dal podnět k tomu, aby finanční odměna pro školitele za to, že včas dovedli 

k úspěšné obhajobě svého doktoranda, nesla na výplatní pásce výstižnější označení. 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-prago/
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Momentálně spadá do kategorie „roční odměna“, což příjemce mate.  Kolegium požádalo 
tajemníka fakulty, aby zjistil, jak lze požadavku vyhovět.   

 
e) Prod. M. Rokyta se omluvil na příští schůzi KD konanou 12. února 2014, z důvodů pobytu 

v zahraničí.  
 

f) Prod. M. Vlach plánuje svolat na druhou polovinu února t. r. schůzku ohledně dalšího osudu 
reprografického střediska a o reorganizaci vydavatelství Matfyzpress. Zúčastní se jí děkan, 
tajemník, proděkani M. Vlach a M. Rokyta, Ing. S. Stojan.   

 
g) Kolegium prodiskutovalo body, které děkan za vedení fakulty napíše nově zvolenému 

rektorovi UK jako odpověď na jeho dopis z 29. 11. 2013 (názory na fungování Univerzity 
Karlovy, silné a slabé stránky UK a MFF UK, práce RUK atd.). Konečné znění pošle děkan 
kolegiu k revizi v příštích dnech.   
Stalo se po KD: Děkan dokument, po drobných připomínkách z KD, odeslal 30. 1. 2014.  

 
 

 
Zasedání skončilo v 16:10 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 12. února 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj 
Z. Němeček, M. Rokyta 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného 29. 1. 2014. 
 
 
Příprava dokumentů pro AS MFF UK 
Zasedání senátu je naplánované na 12. března 2014, podklady musí AS dostat nejpozději 3. března 
2014.  Vedení připravuje tyto dokumenty: 
- Návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2014.  

Podklady pošlou členové KD do 21. 2. 2014 na sekretariát děkana.   
- Návrh principů pro sestavení rozpočtu MFF UK na rok 2014.  
- Kampus Albertov: podíl MFF UK na využití budoucích objektů.  

Připraví proděkani Z. Němeček a V. Baumruk. 
 
Rektor UK požádal děkana MFF UK o návrh tří zahraničních reprezentantů do International Board of 
Charles University. Návrhy od sekčních proděkanů děkan očekává do 14. 2. 2014.  
Stalo se po KD: Děkan navrhl čtyři kandidáty.  
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Bonifikace grantů: podklad připravuje OVZS, do konce 14. 2. 2014 jej dostanou sekční 

proděkani k odsouhlasení.  
 
b) Na základě výzvy MŠMT k podávání návrhů projektů v rámci Czech-Norwegian Research 

Programme byly z MFF UK podány 4 návrhy. Výzva byla provázena mnoha nejasnostmi. 
 

c) Do soutěže GAČR  na bilaterální projekty s Rakouskem na principu Lead Agency se 
z MFF UK přihlásili tři zájemci.  

 
d) OVZS oznámilo na pracoviště, že byla vyhlášena 1. veřejná soutěž Technologické 

agentury ČR v programu GAMA (1 výzkumná organizace pouze 1 program, ze kterého 
bude UK poskytovat podporu na konkrétní dílčí projekty fakult a součástí UK). Délka 
programu je 36-60 měsíců, délka dílčích projektů činí 6-36 měsíců.  Podání projektu 
koordinuje Ing. Jiří Fuchs - ředitel CPPT UK.  

 
e) Nadační fond Neuron vyhlásil další, již čtvrté, kolo grantové soutěže pro vědce do 40 let, 

kteří se věnují základnímu (v medicíně i aplikovanému) vědeckému výzkumu v oborech 
fyzika, matematika, medicína, společenské vědy a nově i chemie. Soutěž umožňuje, aby 
prostředky získané na řešení projektu byly převedeny buď přímo řešiteli, nebo na 
instituci, kde řešitel pracuje. V druhém případě je třeba, aby vědci z MFF, zamýšlející se 
soutěže zúčastnit, konzultovali svůj návrh projektu s vedoucím příslušného fakultního 
pracoviště a sekčním proděkanem a doručili na OVZS do uzávěrky soutěže znění jejich 
návrhu projektu. V prvním případě je přihláška a následně řešení projektu výhradně věcí 
řešitele. 

 
f) Strouhalovská přednáška se uskuteční 5. března 2014, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20140305.pdf 
 

Podobně jako vloni, děkan vyhlásí při této příležitosti výsledky studentské ankety, 
tentokrát za ZS 2013/2014. Podklady připraví Komise pro studentskou anketu a prod. F. 
Chmelík.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20140305.pdf
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g) Audit ERC projektu doc. D. Kráľe: kolegium vzalo na vědomí, že po hlubším studiu všech 
skutečností MFF UK nález auditu nerozporovala. Toto stanovisko bylo odesláno 
v požadovaném termínu 10. 2. 2014.  

 
h) Na OVZS se uskutečnila schůzka s řešitelem Consolidator grant ERC na MFF UK doc. 

M. Kouckým, na které jej vedoucí OVZS, PERS a HOSP seznámili s procesy a 
elektronickými nástroji spojenými s realizací projektů na fakultě. 

 
i) Nové kolegium rektora UK viz:  

http://www.cuni.cz/UK-606.html 
 

j) Cena Siemens – Werner von Siemens Excellence Award: třetí místo v kategorii Cena za 
nejlepší diplomovou práci získala Mgr. Šárka Gregorová z MFF UK. Oceněná diplomová 
práce kol. Gregorové nese název Ramanova mikrospektroskopie a mapování 
jednotlivých buněk. Jejím vedoucím byl doc. Peter Mojzeš z Fyzikálního ústavu UK. Více 
na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-siemens/ 
 
k) Opatření rektora UK č. 9/2014, doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a 

řízení  pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění 
habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů, platí 
od 1. února 2014. Viz: 

http://www.cuni.cz/UK-5590.html 
Stanoviska hodnoticích a habilitačních komisí doznala změny, což přináší důsledky na 
elektronickou aplikaci Habilion. Dne 19. 2. 2014 navštíví MFF UK dr. Maňásek, aby s ním 
prod. J. Trlifaj projednal konkrétní úpravy aplikace včetně možnosti elektronického 
hlasování.   
 

l) Fond mobility UK: návrhy lze předkládat do 31. 3. 2014, interní termín pro odevzdání na 
OVZS vyprší 24. 3. 2014. Vedoucí OVZS mailem informovala sekční proděkany.  

 
m) Prod. J. Trlifaj připomněl dopis prof. P. Volfa týkající se výběru excelentních výsledků, 

které budou předkládány za UK v rámci Pilíře II. schválené Metodiky hodnocení výsledků 
VO.  

 
n) Workshopy pro potenciální pisatele projektů ERC: 17. 2. 2014 (koná se na TAČR, ve 

spolupráci s British Embassy, jde o otevřenou akci, kde je nutná předchozí registrace), 
19. 2. 2014 (pořádá RUK, pro předem vytipované/oslovené účastníky).  

 
o) WDS: prod. J. Trlifaj tlumočil za nepřítomného prod. M. Rokytu, že v matematické sekci 

se sešli vedoucí pracovišť a předsedové RDSO. Dohodli se, že „konference“ proběhne 
jako jednodenní nepovinná akce v Karlíně, nebude mít plenární část, didaktici jsou 
srozuměni s vystoupením v AJ. Dále viz bod sub 2.j) tohoto zápisu.  

 
p) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (viz bod 1.f) zápisu z KD konaného 29. 1. 2014: 

VR MFF UK doporučila předložit oba návrhy.  
 

 
Děkan 
q) Zájem navštívit MFF UK projevili představitelé Faculty of Science, King Mongut´s institute 

of technology Ladkrabang (Bangkok Thailand). Jimi navržený termín 7. 4. 2014 lze 
přijmout, děkan nabídne čas 10:00 hodin. Kromě děkana budou setkání přítomni 
proděkani J. Trlifaj, P. Kolman a V. Baumruk.   

 
r) Knihy vydané v zahraničí – povinnost českého autora/spoluautora odevzdat výtisk do 

Národní knihovny jako nutný předpoklad pro zadání titulu do RIV: kolegium vzalo na 
vědomí mail prod. M. Rokyty shrnující kritický názor sekce M. S ohledem na to, 
že Komise pro hodnocení výsledků připravuje návrh na změnu (pro účely hodnocení by 
stačilo knihy jen zapůjčit), nebude MFF UK oficiálně protestovat, ale vyčká dalšího 
vývoje, včetně stanoviska ekonomického odboru RUK.  

http://www.cuni.cz/UK-606.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-siemens/
http://www.cuni.cz/UK-5590.html
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s) Prod. V. Baumruk informoval, že k vydání ve Springer theses byly přijaty další dvě 

doktorské disertační práce z fyzikální sekce (vloni uspěly rovněž dva nabídnuté tituly – 
z ÚČJF a z AÚ UK). Lze to považovat za úspěch, edice stojí za pozornost, viz: 

http://www.springer.com/series/8790 
 

t) Prod. M. Vlach sdělil, že zástupci firmy Preciosa se sejdou s pracovníky z KFPP a 
z FÚUK, kvůli grantu.  

 
u) Prod. V. Baumruk sdělil, že obhajoby projektů FRVŠ se uskuteční dne 24. února 2014 na 

Karlově. V komisi budou proděkani V. Baumruk a M. Rokyta, doc. P. Svoboda a zástupci 
FRVŠ.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Garanti studijních programů a oboroví garanti: z RUK dosud na MFF UK nedospěly 

jmenovací dekrety od pana rektora, takže prod. F. Chmelík s předložením návrhů na 
změny, které nedávno doporučilo kolegium matematické sekce, na program VR MFF UK 
ještě vyčkává.  

 
b) Doktorské studium: prod. M. Rokyta byl zvolen předsedou Oborové rady programu 

Matematika. Prod. F. Chmelík dal k rozmyšlení, jak se v souvislosti se jmenováním 
garantů studijních programů a oborových garantů v doktorském studiu, a s plánovanou 
redukcí počtu členů oborových rad změní role RDSO. V úvahu přichází jejich 
transformace na "malé" oborové rady, jejich ponechání jako poradní orgány oborových 
garantů anebo ukončení jejich činnosti. Podobná otázka se pojí s komisemi K pro 
obhajoby. Konkrétní návrh připraví studijní proděkani společně a to v rámci tvorby 
nového předpisu pro doktorské studium.  

 
c) Komise pro SZZ v magisterských programech: kolegium akceptovalo návrh prod. F. 

Chmelíka zatím ponechat jako členy komise pro SZZ i ty pracovníky, kterým končí na 
fakultě pracovní poměr, a to až do vydání nového studijního předpisu. Vyvoláno dotazem 
vedoucího KNM.   

 
d) Nový kurs v rámci CŽV (doc. R. Král, nanotechnologie): některé zamýšlené přednášky se 

překrývají s těmi již konanými v jiném kursu, a proto se realizace námětu zřejmě přesune 
do příštího roku.   

 
e) Rektor UK zřídil Radu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze jakožto 

poradní orgán rektora pro oblast CŽV. MFF UK v Radě reprezentuje doc. RNDr. Martin 
Šolc, CSc. 

 
f) Pokračují jednání o znění smluv zakotvujících spolupráci MFF UK s fakultami ČVUT, 

konkrétně s FJFI, FEL a FIT.   
 
 

Prod. P. Kolman 
g) RUK nabízí školení školitelů. MFF UK nevyužije.  
 
h) Studium v angličtině 

i)   Prod. P. Kolman hledá ve spolupráci s dr. P. Zakouřilem takové řešení, aby v SIS   
bylo patrné, které přednášky jsou vyučovány v českém jazyce a které v jazyce 
anglickém.    

ii)   Jedna zahraniční studentka fakulty má potíže pramenící z toho, že čeští spolužáci 
někdy kladou  učiteli své otázky v rodném jazyce a v něm také dostávají odpovědi. 
Kolegium souhlasilo s míněním prod. P. Kolmana, že i diskuse při výuce musejí být 
překládány do AJ, jestliže je předmět v daném semestru vyučován v anglickém 

http://www.springer.com/series/8790
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jazyce. Problém také nastává v situaci, kdy cizojazyčný student náhodou na 
přednášce chybí. Většinou pak učitel přednáší česky, což studentovi znemožní 
získat zápis z přednášky okopírováním (česky psaných) poznámek svých spolužáků. 

iii)  Jeden ze studentů programu Matematika uvažuje o ukončení studia. V takovém 
případě ale nemá, v souladu s platnou smlouvou, nárok na vrácení školného, ani 
jeho části.  

 
i) Week od Doctoral Students (WDS): prod. P. Kolman doporučil svěřit letošní organizaci 

WDS garantům a oborovým radám studijních programů a počínaje ak. rokem 2014/15 
řešit věc koncepčně. Aktivní účast doktoranda na mezinárodní konferenci je 
plnohodnotná vystoupení na WDS. Toto stanovisko děkan předloží fakultní VR a AS 
v březnu 2014.  

 
Děkan 
j) SVOČ 2014 (27. – 29. Května): děkan požádal proděkany M. Rokytu a O. Čepka, aby 

podobně jako v minulých letech vyšli vstříc pořadatelům soutěže a aby také upozornili 
předsedy komisí pro SZZ, že konání celostátního kola SVOČ časově zasahuje období 
státních zkoušek.  

 
 
Prod. M. Vlach 
k) Schůzka Pracovní skupiny pro Fakultní školy MFF UK: didaktická pracoviště fakulty 

vytipují potenciální fakultní školy a současně se pokusí formulovat vlastní nabídku, T: do 
konce února 2014. Potom by mohl dostat statut fakultních škol svou konečnou podobu.  

 
l) Výše honoráře pro učitele SŠ, kteří se věnují studentům učitelství MFF UK během jejich 

pedagogické praxe: dosavadní částku 65 Kč za hodinu kolegium schválilo zvýšit na 110,- 
Kč za hodinu.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

i) KD vzalo na vědomí přehled o stavu, tvorbě a čerpání sociálního fondu, jak jej přednesl 
tajemník fakulty.  

 
stav sociálního fondu k 1. 1. 2013   9 247 291 Kč 
tvorba 2013                                           5 733 809 Kč 
čerpání 2013                                          6 982 739 Kč 
zůstatek k 31. 12. 2013 7 998 361 Kč 

 
čerpání 2013   
penzijní připojištění    6 382 200 Kč (408 zaměst.) 
životní pojištění         288 300 Kč  (20 zaměst.)  
úroky na bydlení      312 239 Kč  (28 zaměst.) 
 
V loňském roce schválilo KD zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 
na 1 500,- Kč/měsíčně. Touto částkou bude fakulta přispívat do června 2014. Tajemník 
poděkoval za spolupráci vedoucím HOSP a PERS.  
                          

j) Pokračovalo jednání ve věci postoupení autorských práv na Zápisky z matematické 
analýzy španělské univerzitě. Po důkladném prověření bylo zjištěno, že licenční 
nakladatelská smlouva mezi autory a fakultou byla uzavřena dne 9. 1. 2006 s platností na 
5 let. Z toho plyne, že fakulta v současné době autorská práva nemá. Souhlas 
k publikování ve Španělsku je pouze v pravomoci autorů, a to včetně finančních 
podmínek. 

 
k) Záležitosti KTV: KD schválilo návrh na uzavření Smlouvy o zajištění propagace mezi 

MFF UK a Vysokoškolským sportovním klubem MFF UK na rok 2014, s podmínkou, že  
vedoucí KTV zašle zprávu o plnění smlouvy uzavřené na rok 2013. Nová smlouva by 
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neměla minout proděkana pro PRopagaci. Dále kolegium schválilo žádost o finanční 
příspěvek ve výši 22.000,- Kč na zakoupení cen pro různé turnaje (ve volejbalu, fotbalu, 
florbalu, stolním tenise, kanjamu, badmintonu).  

 
l) Tajemník doplnil bod 3. l) zápisu z KD konaného dne 29. 1. 2014, týkající se Dnů 

otevřených dveří v Přírodovědecké školce Rybička: v důsledku ukončení grantu, z něhož 
byla školka zřízena a z něhož se dosud částečně kryly náklady na její provoz, se nyní 
budou na financování muset podílet rodiče dětí.  

 
m) Slevy z ceny za pronájem fakultních prostor 

i)   Strouhalova posluchárna, druhá polovina března 2014, pro předání Bludných 
balvanů (žadatel: RNDr. J. Grygar): KD souhlasilo se zapůjčením zdarma.   

ii)   Refektář, dne 9. 6. 2014 (plus předchozí pátek na instalaci mobiliáře), pro konání 
konference Ázerbajdžánská bezpečnostní politika jako faktor mezinárodního míru 
(žadatel: FSV UK): KD souhlasilo se slevou ve výši 25 %. 

 
n) Umístění reklamy firmy LG na katedrovém objektu v Troji: dosud se nepodařilo získat 

stanovisko kvestora UK. Tajemník upozornil na praktická úskalí, která může přinést 
umístění velkorozměrného transparentu na budovu (zastínění oken, ztížení pracovních 
podmínek).  

 
Děkan 
o) PRVOUK: předpokládaná výše finančních prostředků, které budou fakultě poskytnuty 

v roce 2014, činí 301 629 822 Kč. Kolegium se dohodlo na tomto dělení:  
 

sekce F: 214 679 223 + 280 000 ve prospěch participujícího projektu KMOP 
sekce I:  41 830 053 
sekce M:  44 345 546 + 495 000 ve prospěch participujícího projektu KDM. 
  
Návrh na rozdělení institucionální podpory musí být schválen senátem fakulty; protože 
senát zasedá až po termínu, ve kterém musí sdělit data na RUK, využije děkan toho, že 
je použit stejný princip dělení jako vloni, schválený senátem. Senát bude informovat 
dodatečně, na schůzi 12. 3. 2014.  
Stalo se po KD: Co se týče investic, sekce I a M žádné nároky v tomto ohledu nemají; 
sekce F by investiční prostředky P45 prioritně využila  na očekávanou spoluúčast 
v podaném dvouletém projektu OP VaVpI „Dovybavení fyzikálních pracovišť měřicí 
technikou“. 
 

p) Prod. O. Čepek se sešel se zástupci SKAS. Na KD tlumočil námět, aby v budově na MS 
byly ke koupi bagety, ve stejném režimu jako na koleji v Troji (bezhotovostně, levněji).  
Tajemník tuto možnost projedná s KaM UK.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Děkan 
i) Kampus Albertov (KA) – děkan připomněl úkoly, které zazněly na schůzce dne 30. 1. 

2014 (kromě děkanů MFF, PřF a 1.LF se jí zúčastnili prof. T. Zima a prof. J. Hála). 
i)   Do 28. 2. 2014 dodat požadavky na znění partnerské smlouvy mezi zúčastněnými 

fakultami UK. Z: děkan, tajemník, prod. V. Baumruk. Tajemník fakulty konstatoval, 
že znění smlouvy mezi MFF UK a PřF UK týkající se podílu MFF UK na finančních 
závazcích při přípravě KA v loňském roce nedoznala od doby, kdy MFF UK zaslala 
své připomínky, žádný vývoj kupředu.  

ii)   Do 15. 3. 2014 sdělit na RUK závazné stanovisko, zda si MFF UK přeje vypsat  
architektonickou soutěž, či nikoliv.  Je třeba projednat s AS MFF UK. 

iii)    Do 17. 3. 2014 dát závazný dokument požadavků/představ, co MFF UK v Kampusu 
Albertov chce využít. Musí projednat VR MFF UK a AS MFF UK. Návrh předloží 
kolegiu na příští schůzi proděkani Z. Němeček a V. Baumruk.  
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iv)   Strategický výbor Kampusu Albertov: z rozhodnutí pana rektora bude mít výbor ve 
svém čele předsedu; osoba předsedy se bude po 4 měsících měnit, takže se v ní 
vystřídají zástupci všech tří fakult. Na MFF UK připadla losem doba od října 2014 do 
ledna 2015, tedy období po plánované změně v obsazení funkce proděkana pro 
rozvoj. Kolegium souhlasilo s tím, že proděkana Z. Němečka ve strategickém výboru 
nahradí prod. V. Baumruk.  

 
j) Tajemník informoval, že všechny tři projekty VaVpI byly ze strany fakulty doplněny, čeká 

se na výsledek posouzení.   
 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Pracovní úvazky a fakultní směrnice: diskuse byla vedena e-mailem, pro nepřítomnost 

prod. M. Rokyty ponechána na příště.  
 
b) Příprava rozpočtu fakulty na rok 2014 

i) Děkan připomněl sekčním proděkanům svůj záměr stanovit příplatky za vedení 
pracovišť tak, aby odpovídaly velikosti pracoviště a aby jejich výše byla 
v odpovídajícím poměru i mezi sekcemi.  

ii) Tajemník požádal sekční proděkany o sdělení, jak dopadla kontrola pasportizace 
prostor na pracovištích.  

iii) Děkan seznámil KD s aktuálními daty o čerpání financí, jak je obdržel od vedoucí 
HOSP. 

iv) Principy pro tvorbu rozpočtu: KD vyslechlo ideový návrh děkana na změnu, která 
by se měla projevit v systému vnitrofakultního „zdanění“, a důvody, které ho k ní 
vedou. K detailnějšímu probrání návrhu svolává děkan schůzku se sekčními 
proděkany a proděkanem pro rozvoj na pondělí 17. 2. 2014, 8:30 hodin.  

 
c) Předseda JČMF dr. J. Kubát má přislíbeno osobní slyšení u nového ministra školství. 

Kolegium uvítalo jeho nabídku tlumočit při této příležitosti body, které pro rozvoj oborů M, 
F a I shledává vedení MFF UK jako hodné zvláštního zřetele. Jsou to povinná maturita 
z matematiky (alespoň na gymnáziích), podpora analytického pohledu v humanitních 
oborech, obecné posílení vztahu informatiky a didaktiky, výuka M a I za využití nabídky 
vědeckých institucí (např. soutěž CERN), stimulace a motivace pro vzdělání 
v přírodovědných a technických oborech, dostatečná finanční podpora vědeckého 
bádání.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Dobrý web: práce postoupila do další fáze – formulují se testovací otázky pro cílové 

skupiny.  
 
b) Česká lingvistická olympiáda: návrh smlouvy mezi MFF UK a FF UK prošel další iterací, 

momentálně čeká na posouzení tajemníka FF UK.  
 

c) Rotunda sv. Václava a Norské fondy: smlouva s firmou, která by sepsala projekt, je 
uzavřená. KTF UK jmenovala svého zástupce do přípravného výboru. Včera proběhla 
schůzka, na níž fakultu zastupovala dr. K. Šolcová.  
Stalo se po KD: Zápis z jednání poslal prod. M. Vlach celému kolegiu pro informaci.  
Tajemník zajistil splnění požadavku z RUK, totiž dodat podklady pro rekonstrukci kaple 
sv. Václava dne 12. 2. do 18:00 hodin.  
 

d) V deníku Lidové noviny se uplatnila informace o nové počítačové hře. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-kingdom/ 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-kingdom/
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e) Jeden den s fyzikou proběhl úspěšně, dostavilo se na něj odhadem 650 zájemců, což je 
výrazně vyšší počet než vloni.   

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-jdf/ 
 

f) Třídenní konference a veletrh Evropské asociace pro vzdělávání: prod. M. Vlach navrhne 
optimální reprezentaci z MFF UK, vezme při tom v úvahu fakt, že za účast v jednom dni 
pořadatelé požadují 910 EUR. Zjistí program a možnost střídání několika účastníků 
během dne.   

 
g) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha, že nový prorektor pro vnější vztahy prof. 

PhDr. M. Kovář, Ph.D., svolává na 18. 2. 2014 schůzku proděkanů.  Dále prod. M. Vlacha 
kontaktoval poradce p. rektora Bc. Martin Urx (vedoucí oddělení informačního systému 
RUK); sejdou se 17. 2. 2014. Hlavními body jednání bude web a prezentace v tomto 
prostředí.  

 
h) Kolegium vzalo na vědomí odpověď pror. M. Šobra ohledně loga.   

 
i) Čs. časopis pro fyziku otiskne v novém čísle článek o FotoFestu, pro titulní stránku 

použije fotografii od vítěze soutěže doc. S. Daniše.   
 

j) Dne 7. 2. 2014 se uskutečnila vernisáž další výstavy v Malé galerii vědeckého obrazu na 
Karlově, sestavená tentokrát z fotografií Františka Weydy.  

 
k) Na Gymnáziu Na vítězné pláni uspořádali zástupci MFF UK úspěšný workshop 

o létajících dronech v rámci konference Na pláni současnosti 2014.  
 

l) V pátek bude schůze komise pro firmy. Návrh partnerské dohody vzniká.  
 

m) Kolegium vzalo na vědomí informaci o závěrech zasedání propagační komise fakulty, 
které proběhlo 11. 2. 2014. Prod. M. Vlach předloží děkanovi návrh na mimořádnou 
odměnu kol. P. Habudovi. Komise se neformálně rozdělí na dvě subkomise. Jedna bude 
hodnotit efektivitu propagačních akcí, druhá se soustředí na dotazníkové šetření. Cílem 
je mj. provádět šetření efektivněji, sjednotit pro tento účel dotazníky. Členové propagační 
komise budou disponovat seznamem dokumentů vhodných pro propagační akce.  Cena 
děkana za propagaci a reprezentaci: ze všechny sekce jsou předběžně ohlášeny návrhy. 
Propagační komise je posoudí a podá děkanovi své doporučení.  

 
n) Změna v metodě financování studentských aktivit: kolegium přijalo návrh prod. M. Vlacha 

dát do provozního rozpočtu OVVP sumu asi 30 tis. Kč a z tohoto zdroje akce hradit. 
Spolek Matfyzák akce zaštítí po organizační a propagační stránce.  
 

o) Career Market: připravuje se nová smlouva s MFF UK, na dva roky. Prod. M. Vlach 
informoval o změnách oproti bývalé dohodě.  

 
Děkan 
p) Nahrávání přednášek (týká se přednášek doc. Oldřicha Semeráka a prof. Jana Krajíčka 

v nadcházejícím letním semestru): doc. Z. Lustigová poslala nabídky oslovených firem. 
Ze šesti reagovaly cenovou nabídkou tři firmy. Po debatě zakončené hlasováním 
kolegium rozhodlo angažovat pro každou z obou přednášek jinou firmu. Vybralo firmy 
Edufor a Filmark.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Ústřední kolo Matematické olympiády – zahájení 63. ročníku se uskuteční v neděli 23. 3. 
2014 v Ostravě. Děkan MFF UK se omluví, ale přislíbil zúčastnit se zahájení téže akce 
v příštím roce.   

 
b) Univerzitní ceremoniály 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-jdf/
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i) Slavnostní uvedení děkana Katolické teologické fakulty UK do jeho druhého 
funkčního období se uskuteční 3. března 2014 od 18:00 hodin v katedrále sv. Víta. 
Děkana MFF UK zastoupí prod. V. Baumruk. 

ii) V úterý 4. 3. 2014 od 14:00 hodin inaugurace rektora UK. 
Stalo se po KD: zúčastní se děkan a proděkani J. Trlifaj, M. Rokyta a V. Baumruk.   

iii) V pondělí 7. 4. 2014 od 14:00 hodin oslava založení UK. Zúčastní se děkan, další 
zástupci MFF UK pak podle počtu pozvánek.  

 
c) Na pondělí 17. 2. 2014 svolal rektor UK poradu rozšířeného kolegia rektora, po jejím 

skončení plánuje tiskovou konferenci, na které by také rád představil nové děkanky a 
děkany fakulty.  

 
d) Prod. J. Trlifaj zastoupí děkana dne 17. 2. 2014 odpoledne na jednání LINDAT Clarin.   

 
e) Prod. O. Čepek se vrátil k využívání prostor malostranské budovy resp. k rezervaci 

učeben na dobu, která spadá do zkouškového období. Vzhledem k tomu, že věc se týká 
jen jedné lokality/sekce, nebudou děkan ani tajemník vydávat fakultní opatření.  
Platí stanovisko kolegia děkana, že obsazení malostranských učeben ve zkouškovém 
období (hlavně v červnu) pro jiné účely než právě pro zkoušky podléhá schválení 
sekčního proděkana. Tajemník na to upozorní referentku studijního oddělení.  

 
 

 
Zasedání skončilo v 15:16 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
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Zápis ze 13. schůze kolegia děkana konané dne 26. února 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj 
Z. Němeček, M. Rokyta 
j.h. přizván L. Skrbek 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného 12. 2. 2014.  
 
 
1) Závěry z porady děkanů konané dne 17. 2. 2014 včetně rozpisu termínů, rozložení agend 

v kolegiu rektora a organizační řád RUK poslal děkan kolegiu pro informaci e-mailem.  
 
2) SVV – nerovnoměrné krácení ze strany RUK a snížení celkové sumy prostředků 9%: kolegium 

schválilo odeslat za vedení fakulty dopis adresovaný prof. P. Volfovi. Snížení prostředků pro MFF 
vedení fakulty akceptuje, naopak nesouhlasí se způsobem krácení financí a s jeho zdůvodněním, 
a proto žádá o plošné krácení pro všechny projekty SVV z MFF UK. Děkan vyjádřil určitou 
nespokojenost s tím, že nebyl o výsledku jednání grantové rady včas informován zástupci MFF 
UK. Prod. M. Rokyta, jenž se podstatným způsobem podílel na přípravě dopisu pro prof. P. Volfa, 
poděkoval za solidární přístup ostatních dvou sekcí.  

 
3) Aktualizace DZ MFF UK pro rok 2014: děkan požádal o doplnění chybějících pasáží, pokud 

možno do 28. 2. 2014. Uvítal by, aby klíčové body ADZ  obsahovaly i termíny, byť orientační.  
 
4) Projekt KREDO: prof. L. Skála, který je za MFF UK koordinátorem projektu, předložil koncept 

fakultní SWOT-analýzy. Připomínky a doplňky, které zazněly v diskusi, zapracuje děkan do 
konečné podoby dokumentu a předá prof. L. Skálovi.  

 
5) Principy pro sestavení rozpočtu fakulty na rok 2014 (tento bod začalo KD diskutovat ve 14:51).  

 
a.   Děkan úvodem předestřel cíle změn principů a moderoval následnou diskusi. Výsledkem byl 

návrh principů, které děkan předloží Akademickému senátu MFF UK na jeho schůzi 12. 3. 
2014. Jsou následující: 

 
Rozdělení dotace na sekce 
1. Dotace na vědu ve formě PRVOUK bude rozdělena mezi sekce v poměru RIV bodů za 
stejné pětileté období, které určuje rozdělení dotace na vědeckou činnost mezi fakulty 
v rámci univerzity. 
 
2. Příspěvek na vzdělávací činnost rozepisovaný podle ukazatelů A a B2 bude rozdělen 
mezi sekce podle stejného vzorce, podle kterého rektorát dělí mezi fakulty. 
 
3. Příspěvek na vzdělávací činnost rozepisovaný podle ukazatele K bude mezi sekce 
rozdělen dohodou. 
 
Podíl sekcí na nákladech centra 
1. Z grantů budou prostředky plánované na nepřímé náklady odvedeny přímo na centrum. 
Jejich část (stejné procento na všech sekcích) bude poté převedena zpět na sekce 
k zajištění administrativních činností spojených s řešením grantových projektů. 
 
2. Z institucionální podpory vzdělávací činnosti a vědy bude podíl sekcí na činnosti centra 
vypočten podle lineárního vzorce, do něhož vstupují plochy prostor užívaných pracovišti 
sekce a mzdy vyplacené z institucionální podpory. Prostředky plánované na nepřímé 
náklady zůstávají v sekcích. 
 
3. Podíl na nákladech centra z ostatních zdrojů bude řešen dohodou při tvorbě rozpočtu. 
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b.   Inventura pasportizace: tajemník čeká na výsledek kontroly v sekcích, pro potřeby tvorby 

rozpočtu. Prod. Z. Němeček upozornil na to, že v Troji je výuka rozvrhována i do místností, 
které jsou vedeny jako prostory kateder. Tajemník fakulty připraví dislokační výměr na 
prostory, které pracoviště nechtějí mít ve své správě nebo v jejichž případě existují dobré 
důvody, aby nespadaly do danění za plochu, protože slouží pro obecné blaho. Jsou to např. 
studentské počítačové laboratoře, všechny místnosti rozvrhované v SIS.  

 
c.   Tzv. interní vyrovnání odvodů z mezd sekcí za rok 2013 (příprava na sestavení rozpočtu na 

rok 2014): z podílu sekcí na nákladech centra by mělo být vyňato středisko 900, s určitostí to 
rozhodne děkan na příští schůzi KD, po předchozí kontrole dat.  

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) KD vzalo na vědomí, že VR MFF UK bude na své schůzi 5. 3. 2014 jednat o návrhu na 

zpřísnění svých požadavků na složení habilitačních komisí a hodnoticích komisí na MFF 
UK. Prod. J. Trlifaj kolegium s návrhem seznámil. Prod. Z. Němeček a prof. L. Skrbek 
doporučili pamatovat na výjimečnou situaci velkých kolaborací v případě částicové a 
jaderné fyziky. 

 
b) Návrh aktualizace Řádu habilitačního a profesorského řízení na UK v Praze (souvisí 

s využíváním systému Habilion). Snaha MFF UK je celý proces zelektronizovat, zavést 
elektronické hlasování. Některé vysoké školy (MU v Brně, VŠCHT v Praze) už např. 
elektronické hlasování zavedly. Kolegium souhlasilo, aby prod. J. Trlifaj předložil pror. 
Gerlochovi návrh na úpravu systému v rámci Univerzity Karlovy a projednal jej s ním. Kol. 
Maňásek z ÚVT UK slibuje do července t.r. systém Habilion upravit.  

 
c) E-mail pror. J. Konvalinky - možnost nominace na cenu Liliane Bettencourt: MFF UK 

nemá vhodného kandidáta.   
 

d) Bonifikace grantů: sekční proděkani odsouhlasili podklady, které budou poskytnuty na 
RUK.   

 
e) Dne 25. 2. 2014 byly vyhlášeny veřejné soutěže GAČR na podporu standardních, 

juniorských a mezinárodních projektů (Německo, Taiwan, Korea). Konečný termín pro 
odeslání návrhů datovou schránkou Grantové agentuře ČR je 9. duben 2014. OVZS to 
oznámilo na pracoviště s tím, že podrobné interní instrukce včetně stanovení interního 
termínu budou zaslány později. Kolegium schválilo jako fakultní interní termín 2. dubna 
2014 plus vydání interní instrukce upravené podle obsahu letošních zadávacích 
dokumentací a zohledňující existenci směrnice děkana č. 11/2013 (dotkne se zejména 
formulace k plánování mezd a mechanismu předkládání projektů; sekční proděkani si 
přejí projekty vidět ještě před podpisem).  

 
f) Rozpis prostředků na PRVOUK 2014 byl předán na RUK. Na žádost RUK dodala fakulta 

zdůvodnění poklesu částky na podporu části programu P15; zdůvodnění zpracoval prod. 
M. Rokyta. 

 
g) Strouhalovská přednáška 5. 3. 2014: tištěné pozvánky jsou rozeslány.  

 
h) Horizon 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING 

NETWORKS (ITN) – konečný termín předložení návrhů připadá na 9. 4. 2014 (zatím se 
připravují tři projekty s účastí MFF UK). 

 
i) Horizon 2020 ERC STARTING GRANT  - konečný termín předložení návrhů je stanovený 

na 25. 3. 2014, OVZS zatím neeviduje žádného zájemce. ERC CONSOLIDATOR 
GRANT - konečný termín předložení návrhů je 20. 5. 2014, OVZS rovněž neeviduje 
žádného zájemce. 
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j) Fulbright Distinguished Chair: prod. J. Trlifaj informoval, že kladné vyrozumění má dostat 

prof. Herzog z Ohia, plánoval přicestovat na jaře 2015, ale s ohledem na fakt, že 
vyrozumění mu dosud nepřišlo, uvažuje o odkladu. Pro další kolo je žádoucí připravit je 
s výraznějším předstihem. Uchazeči musejí být občany USA.  

 
k) Prod. J. Trlifaj zastoupil děkana na jednání Lindat/Clarin (ÚFAL). Projekt vedený prof. J. 

Hajičem byl hodnocen vysoce pozitivně.  
 

l) Oponentní řízení projektů FRVŠ řešených na MFF UK úspěšně proběhlo dne 24. 2. 
2014.   

 
Děkan 
m) Prod. V. Baumruk informoval, že zasedání rady PRVOUK P45 konané dne 25. 2. 2014 se 

za vedení UK zúčastnil jako host pror. J. Konvalinka.  
 
n) Prod. M. Rokyta informoval o zasedání rady PRVOUK P47 konaném dne 20. 2. 2014. 

Jednání se zúčastnil jako host pror. J. Royt.   
 

o) Spolupráce s Izraelem: prod. Z. Němeček, nový člen výboru pro spolupráci s Izraelem, 
požádal členy kolegia o informace týkající se dosavadních fakultních aktivit s izraelskými 
institucemi. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Jmenování garantů: dekrety podepsal rektor prof. V. Hampl, MFF UK očekává jejich 

doručení. Prod. F. Chmelík předkládá VR MFF UK na její březnové zasedání návrh na 
nové jmenování garantů studijních programů a oborů, a to doc. Mgr. P. Kaplického, 
Ph.D., doc. RNDr. J. Robové, CSc., a doc. RNDr. Z. Šíra, Ph.D. Návrhy blíže komentoval 
prod. M. Rokyta.   

 
b) Výsledky studentské ankety za ZS 2013/14: písemné připomínky studentů lze zveřejnit, 

anonymní ovšem nikoli. Několikrát bylo navrženo, aby se vedení fakulty vrátilo k 
elektronické formě ankety. V takovém případě by komise pro anketu doporučila ke 
zvážení zavedení určitého prvku povinnosti jejího vyplnění (např. student by mohl 
stiskem příslušného tlačítka dát najevo, že nechce odpovědět). Děkan vyhlásí nejlepší 
učitele po skončení Strouhalovské přednášky dne 5. 3. 2014, finančně je odmění. Sekční 
proděkani odmění další velmi dobře umístěné pedagogy. 
Stalo se po KD: Výsledek vyhlášení děkanem je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-oceneni/ 

 
Prod. P. Kolman 
c) Příprava a organizace letošních přijímacích zkoušek: sekční proděkani zajistí příklady a 

členy zkušební komise podle dodaných požadavků. Prod. M. Vlach požádal studijní 
proděkany, aby mu dali včas vědět požadavky na zajištění propagace MFF UK během 
přijímacích zkoušek. 

 
d) Uznávání předmětů splněných v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) pro účely řádného 

studia. Na návrh prod. P. Kolmana kolegium souhlasilo s tím, aby se uznávání předmětů 
splněných v rámci CŽV řídilo obdobnými zvyklostmi jako uznávání studijních povinností 
splněných v předešlém řádném studiu. V praxi to znamená zejména, že zpravidla nebude 
uznán předmět, jehož splnění bylo hodnoceno stupněm "3". Prod. F. Chmelík připraví 
informační dopis pro studenty a pracoviště. 

 
e) Návrh reakreditace: minulý týden se sešel prod. P. Kolman s garantem studijního 

programu Fyzika a dalšími zainteresovanými kolegy, aby probrali připomínky z RUK.  
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-oceneni/
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f) Meziuniverzitní projekty a smlouvy týkající se studia (např. v rámci projektu Erasmus): 
prod. P. Kolman upozornil na to, že na fakultě není určen zřetelný administrativní 
mechanismus na zabezpečení zmíněné agendy. Kdo posoudí správnost obsahu 
a formálních náležitostí smlouvy? S ohledem na bohatý program schůze kolegium věc 
odložilo na jindy.  

 
g) WDS: protože VR fakulty schvalovala materiály k žádosti o akreditaci, podá jí děkan 

fakulty na zasedání dne 5. 3. 2014 informaci, že se KD dne 12. 2. 2014 usneslo na tom, 
že aktivní účast doktoranda na mezinárodní konferenci je plnohodnotná vystoupení na 
WDS. 

 
Děkan 
h) Akreditace oborů učitelství pro střední školy – děkan dostal e-mail od prof. PaedDr. I. 

Stuchlíkové, CSc., členky Akreditační komise, předsedkyně pracovní skupiny pro 
oborové didaktiky a předsedkyně pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a 
kinantropologii. AK žádá jako podklady (rámcový popis pedagogicko-psychologické, 
didaktické a praktické části učitelské přípravy) podrobnější materiál, a to do začátku 
dubna 2014. To by umožnilo projednat dokumentaci na mimořádné schůzi pracovní 
skupiny pro pedagogiku už 28. 4. 2014. Děkan se sejde s vedoucími didaktických 
pracovišť MFF UK (KDM, KDF, KSVI, KVOF), za účasti studijních proděkanů. Prod. P. 
Kolman kontaktoval kolegu z PřF UK, ostatním signatářům Společného stanoviska 
děkanů přírodovědně zaměřených fakult českých VŠ k požadavkům Akreditační komise 
na studijní plány učitelských přírodovědných oborů napíše pan děkan. Bude k prospěchu 
věci přinejmenším se vzájemně informovat o postupu, byť by MFF UK zpracovávala 
podklady samostatně.  

 
i) Možnost přístupu do databází se závěrečnými studentskými pracemi ProQuest  

Dissertations & Theses Global (PQDT Global): e-mail, nabízející do konce února 
bezplatný zkušební přístup, byl předán proděkanům J. Trlifajovi, F. Chmelíkovi, P. 
Kolmanovi a dále knihovně fakulty.  

 
a) Nahrávání přednášek a umístění nahrávek na webu: natáčení probíhá, ale schází 

technické parametry od nahrávacích firem; tajemník fakulty čeká s připravenými 
smlouvami, až se mu firmy ozvou a smlouvy bude možné uzavřít. Odd. PSíK čeká na 
pokyny od tajemníka fakulty. Děkan čeká, až se mu ozve doc. Z. Lustigová. Zatím se jako 
nejvhodnější jeví umístit záznam přednášky do SIS. Prod. M. Rokyta sdělil informace 
o prvních dojmech prof. J. Krajíčka, jehož přednáška je zaznamenávaná. Studenti se 
nepouštějí, patrně pod dojmem snímání přednášky kamerou, do diskusí a nekladou 
vyučujícímu otázky.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Závěrka hospodaření MFF UK k 31. 12. 2013: podklady dostali členové kolegia děkana 

a poté byla předložena předsedovi Ekonomické komise AS MFF UK. Jednání tajemníka 
fakulty a vedoucí HOSP se zástupci EK je dohodnuté na 5. 3. 2014, poté bude závěrka 
postoupena ke schválení senátu fakulty na jeho schůzi 12. 3. 2014.  

 
b) Tajemník předložil kolegiu návrh Plánu stavebních prací a oprav na rok 2014 zpracovaný 

správou budov jako soubor požadavků všech pracovišť fakulty. Materiál je zpracován 
variantně, s ohledem na případné projekty VaVpI a povinnou finanční spoluúčast fakulty 
na nich. Zůstává předmětem očekávání i diskuse (např. kvůli požadavku sekce M na 
klimatizaci v karlínské budově).  

 
c) Muzejní noc 2014 - dokumentaci k akci předal tajemník prod. M. Vlachovi.  
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d) Ministerstvo kultury obdrželo podnět Národního muzea k prohlášení pomníku Stanislava 
Vydry umístěného na centrálním schodišti budovy Ke Karlovu 3 za kulturní památku. 
Kolegium souhlasilo, řízení v této věci bylo zahájeno. 

 
e) Žádosti o pronájmy 

-   Prof. H. Biederman (KMF) organizuje seminář Nanočástice z nízkoteplotního 
plazmatu a jejich aplikace, žádá o zapůjčení posluchárny S4 na 23. 5. 2014. KD 
souhlasilo, posluchárna bude poskytnuta s 50% slevou. 

-   Evropské hnutí v ČR navrhlo uzavřít s MFF UK dohodu o spolupráci týkající se 
využívání refektáře v malostranské budově. Kolegium souhlasilo s poskytnutím 
refektáře na 4 jednotlivé akce, konané v březnu, dubnu, květnu a červnu, bez 
uzavírání dohody, se slevou 10 %  z ceníkové sazby. 

-   Doc. J. Robová (KDM) pořádá ve dnech 25. a 26. 9. 2014 konferenci s názvem 
Cesty k matematice. Cílem konference je motivovat studenty středních škol ke 
studiu matematiky. Kolegium schválilo zapůjčení refektáře a poslucháren S9 a S10 
zdarma. 

 
f) Žádost předsedy JČMF o podporu Sjezdu JČMF, který se bude konat 2. až 4. července 

2014 v Brně: MFF poskytne příspěvek formou vytištění sjezdového sborníku (zhruba 100 
stran, náklad 500 ks, cena odhadem 20 tis. Kč). 

 
g) Tajemník informoval, jak funguje prodej baget na kolejích UK. Vzhledem k tomu, že 

kolejní systém vyžaduje asistenci osoby obsluhující výdejní box a vydávající baget, a 
protože v budově na MS je k dispozici automat na bagety, kolegium tuto záležitost 
odložilo. 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Děkan 
a) Všechny tři projekty VaVpI, které MFF UK podala, postoupily do dalšího hodnocení 

Projektové žádosti.  
 

b) Prod. Z. Němeček informoval, že investiční záměr na stavbu trojského pavilonu je 
zaregistrován. Připravuje se vypsání výběrového řízení na zhotovení dokumentace. 
Územní rozhodnutí bylo vydáno, ale stavební rozhodnutí dosud fakulta nezískala, protože 
přetrvává problém spočívající v uzavření smlouvy s Pražskou teplárenskou, a.s., 
o věcném břemeni (kabel – jeden ze čtyř uložených společně v zemi). Na 27. 2. t. r. je 
dohodnuta schůzka s kvestorem UK. Tajemník fakulty jedná s Pražskou teplárenskou.  

 
c) Děkan seznámil kolegium se záměrem 1.LF UK vybudovat školku. Z lokalit, o nichž LF 

uvažuje, se jako jediná příhodná pro MFFUK jeví prostor za budovou Ke Karlovu 5. 
Zájem využít v budoucnosti takové zařízení projevilo několik pracovníků z fyzikální sekce 
sídlících právě na Karlově. Záleží nejen na lokaci, ale také na tom, jaký právní status by 
zařízení mělo. Podle toho by prod. V. Baumruk případně hledal styčného důstojníka pro 
jednání s 1.LFUK.  

 
d) Evidence údajů o nemovitostech Univerzity Karlovy v Praze: požadavek kvestora UK 

o kontrolu a upřesnění předal děkan ke zpracování tajemníkovi fakulty.  
Stalo se po KD: úkol byl splněn v termínu.  

 
e) Plánované investiční stavební akce MFF UK: žádost pror. J. Hály o zpracování a 

precizaci údajů předal děkan k vyhotovení prod. Z. Němečkovi a tajemníkovi fakulty.  
Stalo se po KD: úkol byl splněn v termínu.  
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Návrh na Změnu Vnitřního mzdového předpisu UK, žádost JM o zkrácení lhůty tak, aby 

mohl být předpis projednán na zasedání AS UK dne 21. 3. 2014. Stanovisko může 
fakulta vyjádřit do 7. 3. 2014. Podklady k návrhu jsou na webu, viz: 
https://www.cuni.cz/UK-5628.html 
Vedení fakulty nemá vůči návrhu námitky. 
 

b) Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích 
pracovišť - T: vedoucí pracovišť prostřednictvím sekčních proděkanů do konce března 
2014.  

 
c) Kariérní řád: univerzitní předpis není v plánu, fakulty si ale mohou vytvořit vlastní interní 

kariérní řád. Všichni sekční proděkani se vyslovili silně pro. Děkan je tedy požádal, aby 
své představy formulovali písemně. Výsledek bude konzultovat s právničkou.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) MŠMT - koncepce práce s talentovanými studenty: prod. M. Vlach usiluje o to, aby se 

MFF UK mohla v rámci probíraných koncepčních záměrů uplatnit se svými aktivitami 
(jednání se za MFF UK účastní též Bc. Karel Kolář, OVVP). 

 
b) Dobrý web: žádost o testování nové vnitřní struktury fakultního webu bude odeslána na 

e-mailovou adresu „útvary“.  
 

c) Web pro Alumni: schůzka v této věci proběhla 25. 2. 2014.  
 

d) Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů MFF UK byla se svým projektem 
výzkumného operačního systému HelenOS po roční přestávce vybrána jako mentorská 
organizace v rámci prestižního programu Google Summer of Code 2014. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-summer/ 
 
e) Pror. M. Kovář svolal na 18. 2. 2014 schůzku proděkanů fakult pro PR, seznámil je se 

svým konceptem práce v oblasti vnějších vztahů UK. Ze závěrů: 
i) pan prorektor požádal o seznam osobností fakulty, vhodných pro případnou 

spolupráci s OVV UK (prezentace vědeckých osobností), a to po dvou jménech 
doktorandů, dvou post-doců a dvou vědců ve věku nad 35 let; prod. M. Vlach 
požádal o tipy sekční proděkany; dále pan prorektor žádá dostat seznam 
kontaktních osob, které mají na fakultě na starosti oblast vnějších vztahů;  
stalo se po KD: prod. M. Vlach zaslal na RUK seznam sestavený z návrhů 
sekčních proděkanů; jako kontaktní osoby uvedl vedoucího OMK a vedoucí OVVP; 

ii) účastníkům schůzky se představil Bc. M. Urx z nového Oddělení informačního 
systému UK, prezentoval reformu univerzitních informačních systémů (např. 
celouniverzitní redakční systém webu); 

iii) proděkani z MFF, PřF a FF UK uvažují o bližší spolupráci v oblasti vnějších vztahů.  
 

f) Návrhy na Cenu za reprezentaci a propagaci: doporučení, k němuž elektronickým 
hlasováním dospěla Propagační komise fakulty, přednesl prod. M. Vlach. Kolegium 
doporučení akceptovalo a schválilo udělit cenu za studentskou aktivitu SPIE/OSA. Děkan 
tento výsledek slavnostně vyhlásí na fakultním plese dne 5. 3. 2014.  

 
g) Cena Miloslava Petruska za prezentaci: MFF UK podá návrh na ocenění kolektivu autorů 

publikace Atlas geometrie s podtitulem Geometrie krásná a užitečná.  
 

h) Sešla se Pracovní skupina pro partnerství s firmami, do konce března lze očekávat finální 
návrh smlouvy a následné uzavření prvních partnerských smluv. 

 

https://www.cuni.cz/UK-5628.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-summer/
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i) Seriál Vraždy v kruhu: některé scény byly umístěny do prostor MFF UK na Karlově, herec 
I. Trojan se v rozhovoru pro tisk pochvalně zmínil o práci v této lokalitě.  

 
j) Spolupráce s časopisem ABC (Abíčko) a ČT, o natáčení zajímavých experimentů pro 

děti, koordinací pověřen vedoucí OMK Mgr. L. Veverka, natáčení se bude účastnit dr. V. 
Žák (KDF) a dr. T. Kekule (KVOF). 

 
k) Probíhá strukturní změna OVVP a OMK, předává se agenda, probíhá stěhování OVVP 

do Troje.   
 

l) Nová pozice na OMK (redaktor/ka webu a koordinátor/ka speciálních projektů): dosud se 
přihlásilo 6 adeptů. 
Stalo se po KD: Přihlásilo se 9 zájemců. Ústní kolo výběrového řízení proběhlo dne 6. 3. 
2014. Byla vybrána jedna uchazečka. 

 
m) Financování studentských aktivit: za 14 dní se uskuteční schůzka s představiteli spolku 

Matfyzák, SKAS, OVVP a předsedy Propagační komise. 
 

n) Plán propagačních akcí OVVP na rok 2014 a rozpočet na jejich pořádání: prod. M. Vlach 
navrhl předložit kolegiu ke schválení celkovou finanční sumu a neprobírat jednotlivé akce. 
Děkan si přeje, aby kolegium bylo předem informováno v případě event. rušení tradičně 
pořádaných propagačních aktivit.    

 
o) Návrh zápisu z ustavující schůze Propagační komise fakulty dostalo kolegium e-mailem, 

po schválení sekčními koordinátory propagační komise bude zápis vystaven na webu 
fakulty. 

 
p) Dne 24. 2. 2014 se uskutečnila schůzka týkající se nové struktury vydavatelství 

Matfyzpress a reprostřediska. Zúčastnili se jí děkan, proděkani M. Rokyta a M. Vlach, 
tajemník fakulty, vedoucí OMK, vedoucí HOSP a Ing. S. Stojan. Další jednání v této věci 
se uskuteční v blízké budoucnosti, za účasti děkana, proděkanů M. Rokyty a M. Vlacha, 
předsedy ediční komise fakulty doc. M. Zeleného a Ing. S. Stojana.  
Stalo se po KD: Další schůzka se uskutečnila 11. 3. 2014.  
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Sportovní dny: v rámci rektorského dne 14. května 2014 plánuje děkan uspořádat 
smíšený tenisový match, ve kterém by učitelé vyzvali studenty. Děkanský den bude 
vyhlášen na podzim.  

 
b) Umístění reklamy firmy LG v Troji: názor pana kvestora se doposud nepodařilo získat. 

Kolegium by připustilo umístění reklamy, pokud by měla podobu úzkého a ve výhledu 
nepřekážejícího plakátu. Věc sleduje pan tajemník.  

 
c) Prod. M. Vlach ukázal skleněný prototyp Kleinovy lahve. Kleinova lahev bude vyrobena 

v několika kusech jako netradiční propagační předmět určený pro významnější akce, 
např. pro držitele Ceny za reprezentaci a propagaci. 

 
d) Vyhodnocení smlouvy o propagaci mezi MFF UK a VŠSK uzavřené na rok 2013: úkol 

stále trvá, jako předpoklad pro uzavření podobné smlouvy pro rok 2014.   
 

e) Jarní koncert MFF UK: plánován na 16. dubna 2014 do Velké auly Karolina, účinkovat 
bude Pražské violoncellové trio. 
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f) Předání dekretů nově jmenovaným docentům dne 10. 6. 2014 v 10:00 hodin se zúčastní 
děkan fakulty.   

 
 

Zasedání skončilo v 16:40 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
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Zápis ze 14. schůze kolegia děkana konané dne 12. března 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj 
Z. Němeček, M. Rokyta; j.h. přizván L. Skrbek. 
K bodu 3.k) byly přizvány vedoucí HOSP a OVZS. 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
Zápis ze schůze KD konané 26. 2. 2014 schválí kolegium dodatečně.  
 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Kolegium rozhodlo, že MFF UK bude pokračovat ve vypisování témat pro fakultní post-

docs. Termín pro podání návrhů témat na OVZS je 4. 4. 2014, lhůta pro přihlášky měsíc, 
nástup orientačně 1. 10. 2014. Prod.J. Trlifaj pošle sekčním proděkanům upřesněné 
požadavky mailem. Dosavadní podmínky jsou na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2013postdoc.htm   
         Univerzita Karlova letos místa post-docs nabízet nebude.  
 

b) Fulbright Distinguished Chair: byla vypsána výzva na 2015/2016, viz:   
 http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=5189&dc=EZ  
 dostupná i z  
 http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ resp. http://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/prace/ 

Termín: 1. 8. 2014. 
 

c) College de France – možnost pozvat profesory z College de France k přednáškám 
v akademickém roce 2014/2015 zůstane letos ze strany MFF UK nevyužita.  

 
d) Rektorátem vyhlášená soutěž vysoce kvalitních monografií: výzva byla zaslána sekčním 

proděkanům. MFF UK může vybrat tři ze 14 monografií s vročením 2012. Termín na 
odevzdání je 12. 3. 2014. OVZS zatím eviduje návrh informatické sekce (publikace 
Sparsity - Graphs,  Structures and Algorithms autorů J. Nešetřila a P. Ossony de 
Mendeze). Návrhy ze sekcí fyzikální a matematické se připravují.  
Stalo se po KD: Za matematickou sekci byla nominována monografie Approximations 
and Endomorphism Algebras of Modules autorů J. Trlifaje a R. Göbela (2. rozšířené 
vydání, de Gruyter, 2012). Za fyzikální sekci byla nominována monografie Luminescence 
Spectroscopy of Semiconductors autorů I. Pelanta a J. Valenty. 
 

e) Soutěž o Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy: podmínkou pro případnou účast je, 
že MFF má svého koordinátora projektu. Informace byla zaslána prod. O. Čepkovi.  
Stalo se po KD: Prod. O. Čepek doporučil, aby roli koordinátora i nadále zastával prof. J. 
Pokorný. Vedoucí OVZS dotazem u navrhovaného zjistila, že je k tomu ochotný, a proto 
jeho jméno nahlásila atašé francouzského velvyslanectví pro vědeckou a univerzitní 
spolupráci.  

 
f) GAČR: děkan požádal, aby OVZS připomínalo spoluřešitelům projektů, že mají žádat 

o prostředky na režie v maximální výši. 
 

g) VR MFF UK dne 5. 3. 2014 doporučila tyto požadavky na ustavování habilitačních a 
hodnotících komisí pro řízení na MFF UK: 
1. Člen komise nemá žádné společné publikace s uchazečem v posledních 10 letech, 

kromě publikací z velkých vědeckých kolaborací.  
2. Člen komise nebyl školitelem ani konzultantem uchazeče při jeho doktorském studiu. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2013postdoc.htm
http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=5189&dc=EZ
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
http://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/prace/
http://www.ifp.cz/Prix-Joseph-Fourier-2014
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3. Člen komise není přímým nadřízeným nebo podřízeným uchazeče. 
4. Předseda komise není z téhož pracoviště jako uchazeč.    
V případě, že některý z těchto požadavků není splněn, bude součástí návrhu 
zdůvodnění. 

 
h) PRVOUK: pror. J. Royt vyzval fakulty k zasílání návrhů konkrétních kroků, které by vedly 

ke snížení administrativy spojené s programy PRVOUK + žádost o průběžné oznamování 
termínů jednání rad PRVOUK. 

 
i) Oborová rada GAUK zasedala minulý týden. Prod. J. Trlifaj informoval o změnách, které 

by se v soutěži GAUK měly projevit příští rok.   
 

Děkan 
j) Žádost MFF UK o dodatečné přesuny finančních prostředků mezi jednotlivé projekty SVV 

v roce 2014 bude projednána na zasedání Grantové rady UK dne 12. 3. 2014. 
Stalo se po KD: Prof. P. Volf sdělil svým dopisem čj. 1957/2014-IV ze dne 13. 3. 2014 
kladný výsledek žádosti.  
 

k) Zasedání VR MFF UK dne 7. 5. 2014: pozvání přijal pror. J. Konvalinka.  
 

l) Akce MFiLF je naplánovaná na 6. května 2014. Kolegium schválilo zapůjčení refektáře, 
zdarma. Jde o druhý ročník, o účast je podle informací děkana zájem. Patrně se stane 
tradiční akcí.   

 
m) Návštěva pana rektora v CERN v polovině dubna t.r.: v delegaci bude děkan MFF UK, 

prod. V. Baumruk, doc. R. Leitner a doc. J. Dolejší. Odlet je naplánován na 14. 4. 2014 
večer, prohlídka CERN proběhne v úterý 15. 4., návrat do Prahy 16. 4. 2014. 
 

n) RUK informoval, že na web Univerzity Karlovy byla vyvěšena Vlastní hodnotící zpráva 
Univerzity Karlovy v Praze za období let 2004 – 2012, Hodnocení vzdělávací činnosti 
Univerzity Karlovy v letech 2004 – 2012 a Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a 
další tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy v letech 2004-2012. Všechny dokumenty byly 
schváleny Akademickým senátem Univerzity Karlovy na zasedání dne 24. ledna 2014. 
Viz: http://www.cuni.cz/UK-4058.html 

                   konkrétní odkazy viz níže: 
Vlastní hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v Praze 2004-2012 
Hodnocení vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy v letech 2004-2012 
Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy v 
letech 2004-2012 . 

 
o) Národní kontaktní centrum – ženy a věda (NKC - ŽV) zaslalo děkanovi Žádost o podporu 

otevřené výzvy předsednictvu GAČR ve věci genderové diskriminace u juniorských 
grantů GAČR . Děkan dokument poskytl všem členům KD. V diskusi upozornil prod. V. 
Baumruk, že jako diskriminační vidí skutečnost, že doktorand, který získá titul Ph.D. 
v zahraničí, nemůže žádat o juniorský grant, pokud nesplňuje podmínku půlroční 
postdoktorské stáže na zahraničnímm pracovišti. Debata kolegia měla tento závěr: 
vedení fakulty oceňuje snahu pomoci mladým vědkyním. Některé podněty uvedené 
v otevřené výzvě NKC – ŽV jsou pozitivní a patrně je bude reflektovat i Vědecká rada 
Grantové agentury ČR. Ne se všemi však lze souhlasit. Například účast na konferencích 
nemůže v žádném případě nahradit přímou zkušenost s organizací vědecko-výzkumného 
života na zahraničních pracovištích, která je pro budování vlastního týmu, jež je cílem 
juniorských grantů, nesmírně důležitá. Výzvu jako celek tedy podpořit nelze. Děkan 
v tomto smyslu odpoví.  
NKC dále poslalo svou novou publikaci Monitorovací zpráva o postavení žen v české 
vědě za rok 2012 a publikaci Evropské komise She Figures 2012. Děkan obě předal 
prod. M. Vlachovi.  
 

 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-4058.html
http://www.cuni.cz/UK-4058-version1-vhz_uk_2004_2012.pdf
http://www.cuni.cz/UK-4058-version1-vzdelavaci_cinnost_2004_2012.pdf
http://www.cuni.cz/UK-4058-version1-vedecka_cinnost_2004_2012.pdf
http://www.cuni.cz/UK-4058-version1-vedecka_cinnost_2004_2012.pdf
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Kolegium schválilo návrh Příkazu děkana č. 1/2014, organizačně administrativního 

opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 
2014/2015. Viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz01.htm 
 

b) Stipendia: prod. F. Chmelík požádá vedoucí HOSP, aby do rozpočtu na rok 2014 zařadila 
požadavek na 2 mil. Kč do stipendijního fondu.   

 
Prod. P. Kolman 
c) Přijímací řízení – stav přihlášek: Mgr. – evidováno 551 přihlášek (loni 557). Ke studiu 

vedeném v AJ přišlo v prvním kole 39 přihlášek, z nichž v 10 případech zatím nebyl 
zaplacen poplatek za přihlášku. Druhé kolo pro podání přihlášek má termín do konce 
května. Prod. M. Vlach sdělil, že s kolegy proděkany z PřF UK a FF UK uvažují 
o možnosti spojit síly na propagaci studia svých škol v Rusku - v Sankt Petěrburgu a 
v Moskvě (míněno studium v angličtině). Děkan informoval, že rektora UK navštívil 
korejský velvyslanec, a proto deklaroval pror. Škrhovi, že MFF UK je připravena zúčastnit 
se/podílet se na kontaktních akcích s Koreou. Totéž platí pro teritorium Indie. KD dále 
debatovalo o způsobech, jak učinit studium programů na MFF přitažlivější pro zahraniční 
studenty (typy stipendií).  

 
d) Pedagogická vytíženost: sekční proděkani sdělí prod. P. Kolmanovi do konce března t.r., 

zda by je zajímala ještě další data, dosud nesledovaná. Nově bude vytíženost paralelek 
vyhodnocována na základě údajů na rozvrhových lístcích (nikoli na základě průměrné 
velikosti paralelky jako v minulosti). 

 
e) Návrh vedoucí KJP na úpravu nabídky výuky AJ na MFF UK: vychází ze zkušeností za 

poslední tři roky a spočívá v zavedení kursu pro pokročilé na úkor začátečnického. 
Děkan věc neuzavřel; nejdříve chce vědět, kolik je mezi studenty MFF UK skutečných 
začátečníků, kteří by kurs potřebovali. Zjistí prod. P. Kolman. Otázkou dále jsou 
prerekvizity pokročilých jazykových kursů. KD souhlasí s návrhem prod. P. Kolmana 
nespojovat možnost zápisu pokročilých kurzů s absolvováním konkrétní zkoušky 
(předmětu) na fakultě, ale stanovit podmínky formou seznamu předpokládaných 
(požadovaných) znalosti. Podrobnosti domluví prod. P. Kolman s KJP. 

 
 

Děkan 
f) Schůzka děkana s představiteli fakultních didaktických pracovišť se uskutečnila 11. 3. 

2014. Zúčastnili se jí vedoucí KDM, KDF, KSVI a prod. P. Kolman a F. Chmelík. Vedoucí 
KVOF se kvůli nemoci omluvila. MFF UK se pokusí vypracovat společně s PřF UK, PřF 
MUNI, JCU a UPOL návrh na minimální rozsah pedagogických a psychologických 
znalostí vyžadovaných od našich absolventů učitelských oborů. 

 
g) Fond Karla Urbánka: kolegium schválilo podmínky vyhlášené pro získání podpory v akad. 

roce 2014/15. Informace bude šířena jednak cestou sekčních proděkanů, jednak bude na 
webu mezi oznámeními OVZS. Viz: 
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2014q1/000591.html 

 
h) Poplatky spojené se studiem pro ak. rok 2014/2015: rektor UK informoval, že MŠMT 

zaregistrovalo změnu Přílohy č. 6 Statutu UK v Praze – Poplatky spojené se studiem. 
Účinnost předmětné změny vnitřního předpisu univerzity nastala dne 5. února 2014. Viz: 

http://www.cuni.cz/UK-22.html 
 

i) Pan rektor požádal, aby se fakulty vyjádřily do 31. 3. 2014 k těmto dvěma otázkám: 
- Jak organizovat výuku cizích jazyků na fakultách? Centrálně, nebo zvlášť na 

fakultách? V diskusi převážil názor, aby odborná angličtina byla ponechána v dikci 
fakulty (jde o velmi specifickou část jazyka nesmírně důležitou pro budoucí profesní 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz01.htm
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2014q1/000591.html
http://www.cuni.cz/UK-22.html
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uplatnění absolventů MFF UK, rozsah výuky by si dokonce zasloužil větší hodinový 
rozsah), kdežto kursy AJ pro začátečníky by mohla organizovat UK centrálně. Prod. 
M. Rokyta bude věc konzultovat s vedoucí KJP dr. A. Křepinskou.  

-  K výuce tělesné výchovy a sportu na fakultách – zda povinně, či nepovinně, zda 
prostřednictvím fakultních kateder TV, či i centrálně? Kolegium se silně vyslovilo pro 
zachování vlastní katedry tělesné výchovy, většina byla i pro to, aby tělesná výchova 
byla povinná.   

Děkan se zeptá i na názor AS MFF. 
 

j) Natáčení přednášek a jejich uveřejnění: dne 11. 3. 2014 byly s oběma vybranými firmami 
uzavřeny smlouvy o dílo na natáčení přednášek. Před zveřejněním zástupci SKAS 
dostanou záznam k posouzení nejdříve přednášející (pokud budou mít zájem) a 
proděkani sekcí fyziky a matematiky. 

 
k) Studentská anketa: na webu nejsou zveřejněny výsledky za ZS 2013/2014. Prod. F. 

Chmelík uvedl, že kol. P. Zakouřil byl požádán, aby dal příslušný odkaz na stránku 
SKAS, kde by měla být anketa uveřejněna. Prod. M. Rokyta požádal, aby přinejmenším 
sekční proděkani dostali k dispozici tyto výsledky, jako podklad pro odměnění pedagogů. 
Z diskuse vyplynulo, že došlo k výpadku komunikace, což lze jistě napravit. Z: prod. F. 
Chmelík, doc. P. Töpfer.  

 
l) Prod. M. Vlach jednal se zástupci MŠMT o připravované koncepci práce s nadanými 

studenty a péče o ně. Vlastní schůzky se zúčastnil Bc. K. Kolář (OVVP). Byla 
vyhodnocena koncepce stanovená do roku 2013, nová na období 2014 – 2018 je 
vypracovaná. Podklady z fakulty byly 10. 3. 2014 odeslány. MFF UK je v příloze nové 
koncepce uvedena mezi institucemi, které nadané studenty identifikují, rozvíjejí jejich 
talent a posléze je uplatňují. Podařilo se prosadit zhruba 30 fakultních aktivit vedoucích 
k těmto cílům. Konkrétní seznam je k nahlédnutí u prod. M. Vlacha.   

 
m) Prod. M. Rokyta doporučil, aby fakultní elektronický formulář sloužící pro návrh a 

vyplacení stipendia byl dopracován k větší dokonalosti: jeho vlastní zkušenost ukázala, 
že proces sice dojde do kýženého finále, kdy student skutečně obdrží stipendium, ale 
v SIS je ještě dlouho po výplatě uvedeno, že stipendium „nebylo předáno k výplatě“. Z: 
prod. F. Chmelík.  

 
n) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o překládání českých textů do 

angličtiny pro úřední účely (např. texty na webu). Existuje sice univerzitní slovníček 
studijních pojmů přeložený do AJ, avšak o jeho kvalitě se dá s úspěchem pochybovat; 
naštěstí není závazný. Většinou si překlady zajišťují fakulty samy. Snad by pomohla 
iniciativa v rámci ediční komise ASUK.   

 
o) Prod. V. Baumruk dal k úvaze, zda by MFF UK neměla, podobně jako např. Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích, vydávat doktorské disertace ve vzhlednější úpravě. 
Děkan doporučil počkat, jaký jednotný grafický styl stanoví nové vedení UK. Prod. M. 
Vlach to podpořil, o konkrétních detailech lze diskutovat po dokončení reformy fakultního 
vydavatelství Matfyzpress a reprostřediska.  

  
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Z RUK přišla nabídka na možnost výměny provozních prostředků za investiční. Případný 

požadavek je nutno podat na RUK nejpozději do 21. 3. 2014. 
 

b) S využitím pasportizací pro jednotlivé objekty MFF UK byly ve spolupráci se sekčními 
proděkany určeny provozní plochy sekcí, které se stanou základem pro výpočet podílu na 
nákladech centra v rámci tvorby rozpočtu na rok 2014. (Sekce F: 11.525 m2, sekce I: 
2.109 m2, sekce M: 2.263 m2.) 
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c) Ke dni 31. 3. 2014 požádala o ukončení pracovního poměru dohodou a odchodem do 
důchodu vedoucí mzdové účtárny. Ke stejnému datu dojde k organizační změně – 
mzdová účtárna bude připojena k personálnímu oddělení, a tak vznikne od 1. 4. 2014 
„Zaměstnanecké oddělení“. 

 
d) Na pokyn tajemníka zpracoval vedoucí reprostřediska návrh na snížení skladových zásob 

u vybraných titulů. Návrh byl postoupen sekčním proděkanům a po jejich vyjádření budou 
stanovené počty výtisků využity prostřednictvím knihovny a oddělení propagace 
k celofakultním akcím. 
Stalo se po KD: Nabídka je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/aktualni.htm 
 

e) Organizátor akce Náboj Mgr. Robert Šámal požádal o poskytnutí refektáře pro závěrečné 
vyhodnocení celé soutěže dne 11. 4. 2014. Akce není výdělečná, a proto kolegium 
rozhodlo, že refektář bude poskytnut zdarma. 

 
Děkan 
f) Principy pro tvorbu rozpočtu MFF na rok 2014 předložil děkan ke schválení 

Akademickému senátu na zasedání 12. 3. 2014. 
 
g) Závěrka hospodaření MFF UK k 31. 12. 2013: doporučení Ekonomické komise AS MFF, 

otázky k zodpovězení na schůzi senátu 12. 3. 2014. Připomínky odstraněny. 
 

h) Rozpočet MFF UK na rok 2014: čísla od RUK poslal děkan celému kolegiu. Prod. M. 
Rokyta vypracoval tabulku, porovnávající situaci MFF UK s rokem 2013. Celkový finanční 
propad 2014 činí přes 13 mil. Kč. Za předpokladu, že AS MFF UK 12. 3. 2014 přijme 
principy pro tvorbu rozpočtu, sejdou se 19. 3. 2014 sekční proděkani a děkan, aby se 
dohodli na mezisekčním rozdělení prostředků na výuku a především na dělení financí 
podle ukazatelu K. Jednání je otevřeno i ostatním členům vedení fakulty. Prod. Z. 
Němeček vypracuje pro KD orientační tabulky. Rozdělení financí mezi sekce schválí KD 
na své schůzi 26. 3. 2014.  

 
i) V rámci stanovení dalšího kritéria pro tvorbu rozpočtu Centra – odvod režie z grantů, 

kolegium stanovilo toto. 
 Kolegium děkana vydalo závazné stanovisko pro odvod a účtování režijních nákladů 

po odsouhlasení ideového návrhu děkana Akademickým senátem MFF UK. 
 Režie u zdrojů PRVOUK, UNCE a SVV bude realizována beze změny (celkové 

objemy budou účtovány ve prospěch sekcí). 
 Od roku 2014 bude pro účtování režie z ostatních zdrojů vytvořeno účetní středisko 

914, které bude členěno podle zdrojů (typů akcí) a současně podle sekcí. Převod do 
tohoto střediska bude účtován položkově.  Podíl na sekce bude následně účtován 
v sumách za sekce podle jednotlivých typů akcí. 

 Obecný postup odvodů a účtování režie z ostatních zdrojů: objem přípustných 
režijních nákladů za příslušný rok a za všechny zdroje vygeneruje OVZS podle 
smluvních ujednání nejpozději do 30. 6. příslušného roku. 

 U všech českých zdrojů bude odvod proveden na základě předpisu OVZS (opatřeném 
podpisem proděkana pro vědu) ve prospěch střediska REŽIE ODVODY (č. 914). 
Předpisy budou předávány do hospodářského oddělení průběžně po připsání 
jednotlivých zdrojů ve prospěch fakulty. 

 U víceletých zdrojů vytvoří OVZS předpis na přípustnou sjednanou režii příslušnou pro 
účetní období a skutečná výše bude odvozena a zaúčtována až po zjištění skutečných 
nákladů příslušného roku, které jsou základem pro výpočet režie v daném roce. 

 Řešitel je povinen v souladu se  Směrnicí děkana č. 7/2012 a její novelou dodat 
na hospodářské oddělení předpis o převodu režie, opatřený svým podpisem.  

 Děkan ukládá OVZS aktualizovat Směrnici č. 7/2012 v souladu se schválenými 
změnami s účinností od 1. 4. 2014. Dále ukládá OVZS vygenerovat jednotlivé 
předpisy na odvod režie u projektů GAUK řešených v roce 2014 a přiložit je řešitelům 
k podpisu spolu se smlouvami. 

 U zahraničních víceletých zdrojů bude odvod režie za minulá období řešení 
projektu proveden do 30. 6. 2014 (v případě, že nebyl proveden v plné výši). 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/aktualni.htm
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Této části jednání se zúčastnily vedoucí OVZS a vedoucí HOSP.  
 

j) Smluvní výzkum: podnět prod. O. Čepka, aby se dohodl způsob interního danění, 
kolegium z časových důvodů odložilo na příští schůzi.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI: žádné nové zprávy nejsou k dispozici, stále není jasné spolufinancování. Zřejmé 

naopak je, že pražské školy stejnou příležitost už těžko dostanou, neboť je zpochybněna 
jejich absorpční schopnost (sdělení rektora UK na RKR dne 10. 3. 2014 – celý zápis je na 
webu, viz: http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1304.pdf 

 
b) Pavilon v Troji: pracuje se na vypsání výběrového řízení na zhotovení projektu pro 

stavební povolení i pro budoucího zhotovitele. Kolegium vzalo na vědomí informace prod. 
Z. Němečka o přetrvávajících překážkách v získání stavebního povolení.   

 
c) Kampus Albertov (KA) 

 Prod. Z. Němeček odeslal na RUK stanovisko, že vedení MFF podporuje 
architektonickou soutěž. Toto závazné vyjádření ohledně způsobu, jakým má být 
vybrán zhotovitel projektu, si pan rektor vyžádal v bližším termínu, než mohlo být 
projednáno fakultním senátem, a proto děkan stanovisko senátu sdělí ex post. 
Architektonický návrh by měl mít na paměti co nejmenší provozní náklady po 
uvedení do provozu.  

 Pan rektor nově ustavuje Strategickou skupinu KA, děkan do skupiny navrhl za 
MFF UK proděkana pro fyzikální sekci prof. V. Baumruka. Schůze strategické 
skupiny je odložena na čtvrtek 27. 3. 2014 ráno. Prod. Z. Němeček navrhl, aby se 
jí zúčastnil i prod. V. Baumruk.  

 Účast MFF UK v KA: projednala VR MFF UK dne 5. 3. 2014, AS MFF UK projedná 
dne 12. 3. 2014.  

 Návrh okruhů, které by měla řešit partnerská smlouva KA, zaslal děkan MFF UK 
panu rektorovi 28. 2. 2014. Jsou to v podstatě stále tytéž požadavky, jaké fakulta 
deklarovala v průběhu uplynulých let.   

 
Děkan 
d) Pan rektor bude osobně projednávat plány investičních akcí fakult UK. Děkan MFF UK je 

pozván na 8. 4. 2014, 14:00 hodin, doprovodí ho prod. Z. Němeček, tajemník fakulty a 
prof. L. Skrbek.  Jednání se uskuteční v pracovně JM.  

 
e) Školka na Karlově (záměr 1. LF): kolegium doporučilo, aby se první schůzky se zástupci 

stavebníka zúčastnili tajemník MFF a dr. M. Pospíšil.  
 

f) Prod. M. Rokyta se sešel s vedoucím správy budov Ing. M. Novákem ohledně možnosti 
zařadit do plánu stavebních akcí a oprav na rok 2014 klimatizaci v karlínské budově. 
Náklady se odhadují na 2 až 3 mil. Kč, důležitá je ovšem energetická náročnost.  Fakultní 
energetik P. Thér vypracuje odhad, návrh pak posoudí proděkani M. Rokyta, Z. 
Němeček, tajemník, vedoucí SB a energetik. Se závěry seznámí KD.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Děkan informoval, že s ohledem na krátké lhůty stávající konkursního řádu UK, které 

nedopřávají dost času např. na uspořádání přednášek potenciálních zahraničních 
uchazečů o vědecko-pedagogická místa na MFF UK, vydal IÚUK inzerát na jednu pozici 
na domácí webovské stránce. To umožní předběžně vyhodnotit zájemce a nejlepším 
adeptům doporučit, aby se o místo ucházeli v řádném výběrovém řízení vyhlášeném 

http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1304.pdf
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děkanem fakulty v souladu s konkursním řádem. Inzerát má link také na úřední desce 
MFF UK, viz: 
http://iuuk.mff.cuni.cz/people/job.html 

 
b) Změny úvazků vědecko-pedagogických pracovníků v důsledku účasti na grantových 

projektech: kolegium nedisponovalo dostatečným časovým prostorem pro delší diskusi, 
řešení lze nalézt v uplatnění výjimek.   

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Veletrh vzdělávání v Hong Kongu v březnu t.r.: kol. A. Kotěšovcová a S. Veselý už 

odletěli, 13. 3. 2014 je bude následovat p. děkan. 
 

b) Způsob financování studentských aktivit: připravuje se schůzka se zástupci všech 
zainteresovaných stran, tzn. spolek Matfyzák, SKAS, předseda Propagační komise, 
zástupci OVVP a prod. M. Vlach 

 
c) Spolupráce s firmou Preciosa, a.s.: jednání se vyvíjejí příznivě (další grantová výzva), 

připravuje se exkurse pro zástupce fyzikální sekce.  
 

d) Propagační projekt OPVK: jednání spějí k uzavření smlouvy, jsou stanoveni členové 
monitorovacího výboru (za MFF UK jím bude prod. M. Vlach), věcný manažer, 
ekonomický manažer, oponentská skupina reprezentující všechny účastníky projektu. 
Skutečnost, že MŠMT sdružilo v rámci projektu řadu činností - např. tisk materiálů - pro 
všechny účastníky dohromady, bude čerpání finančních prostředků klást značné nároky 
na formální a organizační provedení (výběrové řízení). 

 
e) Připravuje se již finální podoba Partnerského programu, eminentní zájem mají 3 firmy. 

Konečný návrh smlouvy o partnerství předá prod. M. Vlach k posouzení právničce. 
Podpisy smluv proběhnou jako slavnostní akt. 

 
f) Reforma vydavatelství Matfyzpress: jednání ještě neskončila, zatím ústí v návrh rozdělit 

edice na odbornou a jinou, koncipovat způsob sestavování edičních plánů směrem 
k větší flexibilitě.  

 
g) Matfyz.cz: předává se agenda. 
 
h) Koncepční příprava programování nového webu pro absolventy je v proudu, jeví se 

slibně. 
 

i) Prod. M. Vlach zaslal pror. M. Kovářovi seznam osobností z MFF UK, které by se mohly 
podílet na propagaci vědy v rámci celé UK. Poděkoval sekčním proděkanům za 
spolupráci. 

 
j) Prod. M. Vlach probírá návrh na efektivnější administrativní práci OVVP, v případě 

nutnosti bude konzultován s vedoucí HOSP.  
 

k) MFF UK se pravděpodobně přihlásí do soutěže energeticky úsporných projektů ve 
veřejných institucích, kterou vyhlásila společnost EON, E.ON Energy Globe Award ČR 
(T: do konce března), systém Octopus na Karlově. 
Stalo se po KD: Uzávěrka přihlášek byla posunuta na 15. května 2014. 

 
l) Setkání prod. M. Vlacha s jeho kolegy z PřF UK a FF UK přináší zajímavé nápady. 

Jedním z nich je myšlenka uspořádat společný ples MFF a FF UK. Znamenalo by to ale 
konat ples ve větším sále než na Žofíně a další režijní změny. Kolegium doporučilo 
přednést návrh pořadateli plesu, což je spolek Matfyzák. Děkan v této souvislosti uvedl, 
že nedávný ples MFF UK byl zorganizovaný skvěle a zaslouží si pochvalu; napsal 
děkovný dopis náčelnici a podnáčelníkovi spolku za výtečnou práci. 

http://iuuk.mff.cuni.cz/people/job.html
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Stalo se po KD: O případném spojení je možno uvažovat až v roce 2016, neboť spolek 
Matfyzák již zaplatil zálohu na pronájem paláce Žofín pro rok 2015. O této skutečnosti 
bylo vedení FF UK informováno elektronicky. 

 
m) Prod. M. Vlach upozornil na výborně zpracovaný článek propagující studium v AJ na MFF 

UK. Viz: 
http://prague.tv/prague/education/universities/charles-university-in-prague-computer-
science-programs 

 
n) Jsou zaregistrovány domény compsci-math.cz a math-compsci.cz pro jednodušší 

propagaci studia v AJ.   
 
o) Výsledky on-line testování nového fakultního webu budou známé příští týden. 
 
p) Hledají se další možné zdroje spolufinancování případné rekonstrukce rotundy v budově 

na Malostranském náměstí. Prod. M. Vlach pověřil dr. K. Šolcovou Houžvičkovou, aby 
jednala s Magistrátem hl. m. Prahy a firmou ČEZ.   
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) KD vzalo na vědomí informace z porady děkanů konané dne 10. 3. 2014. 
 
b) Sportovní dny: v rámci rektorského dne 14. května 2014 plánuje děkan zorganizovat 

tenisový match učitelů a studentů.  
Děkanský den bude vyhlášen na podzim, na doporučení Katedry tělesné výchovy 
kolegium schválilo posunutí původně uvažovaného termínu, a to na středu 12. listopadu 
2014.  

 
c) Setkání zaměstnanců před letními prázdninami - změna původně plánovaného termínu: 

místo úterý 24. 6. 2014 se bude akce konat v pondělí 23. června 2014 od 16:30 hodin 
v Troji. Předcházet jí bude od 10:30 schůze kolegia děkana, v Kryopavilonu. Prod. M. 
Vlach zmínil, že z důvodů zahraniční cesty se pravděpodobně nebude moci zúčastnit.  

 
d) V úterý 24. 6. 2014 organizuje FJFI ČVUT tradiční plavbu Jaderným parníkem. Na palubě 

bude hrát skupina Humbuk.  
 
e) Slavnostní inaugurace rektora ČVUT a děkanky a děkanů fakult ČVUT se bude konat 

v úterý 25. 3. 2014, zúčastní se děkan MFF UK.  
 

 
 
 

Zasedání skončilo v 15:55 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://prague.tv/prague/education/universities/charles-university-in-prague-computer-science-programs
http://prague.tv/prague/education/universities/charles-university-in-prague-computer-science-programs
http://compsci-math.cz/
http://math-compsci.cz/


Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 26. března 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj 
Z. Němeček, M. Rokyta 
j.h. přizván L. Skrbek; k bodu 6.b) Z. Lustigová. 

Omluven:      P. Kolman 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
Kolegium schválilo zápisy ze svých zasedání konaných 26. 2. a 12. 3. 2014.  
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Fakultní post-docs: KD potvrdilo termín 4. 4. 2014 na zaslání návrhů témat pro vypsání 

výzvy na OVZS. Výběr uchazečů je žádoucí uskutečnit do prázdnin.  
 
b) Fulbrigt Distinguish Chair: KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o změněné 

finanční situaci Fulbrigtovy komise a dále že prof. J. Jurečková avizovala zájemce - prof. 
Abrama M. Kagana z University of Maryland. Dostala doporučení, aby se obrátila nejprve 
na sekčního proděkana a poté na kontaktní osoby pro Fulbright Chair v ČR.  

 
c) Novela směrnice o doplňkových (režijních) nákladech: prod. J. Trlifaj přečetl návrh 

směrnice, děkan seznámil kolegium se stanoviskem právničky v dané věci. Výnos se týká 
grantů, nikoli SVV a institucionálních projektů. OVZS vyhotoví písemný dokument, 
v němž řešitel grantu vyjádří s odvodem souhlas. Kolegium děkana nový výnos schválilo; 
o jeho vydání budou fakultní pracoviště informována jednak ze strany OVZS, jednak 
sekčními proděkany.  
Stalo se po KD: Směrnice děkana č. 1/2014 o doplňkových (režijních) nákladech je na 
webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm 

 
d) OVZS rozeslalo, v souladu se Směrnicí děkana č. 11/2013, připomenutí o povinnosti 

zasílat průběžná hodnocení grantů. Zatím má OVZS k dispozici zhruba polovinu 
hodnocení. Ta hodnocení, v nichž jsou uvedeny připomínky nebo výhrady, předá OVZS 
příslušným sekčním proděkanům.  
OVZS bude opakovat tuto akci i po závěrečných hodnoceních grantů, jakmile budou tato 
hodnocení zpřístupněna ze strany GA ČR.  
 

e) Mise amerických univerzit do Maďarska, České republiky a Polska: schůzky, která se 
bude konat 9. 4. 2014 v Americkém centru, se zúčastní prof. J. Trlifaj. Zájem o setkání 
s reprezentanty MFF UK projevily Northeastern University a University of Colorado 
Boulder. Na MFF UK je evidována dlouhodobá spolupráce s CUB, existuje též konkrétní 
kontakt s Northeastern University.  

 
f) Pror. J. Škrha svolal na 22. 5. 2014 schůzku s proděkany fakult. Prod. J. Trlifaj se 

objednal k dřívějšímu přijetí, na 4. 4. 2014. Setká se s prorektory J. Škrhou a A. 
Gerlochem.  Jedním z aktuálních problémů, které by rád projednal, je systém Habilion 
(viz bod sub h) tohoto zápisu). 

 
g) Z MFF UK byl v rámci výzvy ERC StG zatím postoupen jeden návrh projektu (kol. J. 

Šťovíček). Do výzvy MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING 
NETWORKS (ITN) jsou v přípravě tři projekty s účastí pracovníků z MFF (kol. J. Nešetřil, 
V. Souček, J. Ďurech). 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm
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h) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: byla udělena doc. Petru Němcovi a kol., 
laureáti ji převezmou 7. 4. 2014. Viz: 
http://www.cuni.cz/UK-218.html 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-nemec/ 

 
i) Studentka MFF UK Kseniya Illková (vedoucí doc. F. Chmelík) získala švýcarské 

stipendium SCIEX k ročnímu postdoktorskému pobytu na EPFL Lausanne pod vedením 
prof. Andrease Mortensena.  

 
j) Prod. J. Trlifaj se sejde s pákistánskou zájemkyní o doktorské studium na MFF UK, aby jí 

pomohl zorientovat se v nabídce fakulty, co se týče matematických oborů. Informace na 
fakultním webu nejsou v tomto ohledu stále dostačující, stejně jako ochota studentkou 
oslovených předsedů RDSO (ze tří oslovených reagoval pouze prof. J. Trlifaj).   

 
k) Prod. V. Baumruk uvedl, že na webu už jsou zveřejněné výsledky soutěže GAUK. Prod. 

J. Trlifaj přislíbil poslat členům kolegia cestou OVZS tabulku s výsledky projektů MFF UK 
a srovnání s výsledky ostatních fakult UK, např. PřF UK, pokud tyto fakulty relevantní 
data fakultě (MFF UK) poskytnou.  

 
l) Vědecká rada UK na svém zasedání 27. 3. 2014 projedná, kromě jiného, návrh na 

jmenování doc. O. Santolíka profesorem. Návrh budou obhajovat děkan a předseda 
hodnoticí komise prof. Z. Němeček. 

 
m) Prod. M. Vlach informoval, že firma Preciosa, a.s., přislíbila vyhlásit druhou soutěž 

studentských vědeckých projektů o 200 tis. Kč, soutěžní kolo bude vyhlášeno počátkem 
dubna t.r. Bude probíhat v podobném režimu jako soutěž první. Termín pro přihlášky je 
stanovený na 15. 5. 2014. Závěrečná jednání o soutěži povede prod. M. Vlach. 
Stalo se po KD: Soutěž byla vyhlášena, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/veda/gs/ 

 
n) Sdružení CESNET vyhlásilo celostátní soutěž pro studenty a absolventy doktorských 

studijních programů do 35 let. Prod. J. Trlifaj zaslal kolegiu tuto informaci mailem. 
 
o) Prod. M. Rokyta předal děkanovi návrhy na cenu děkana za nejlepší monografie a 

nejlepší učebnici. Matematická sekce předkládá celkem čtyři návrhy. Prod. O. Čepek 
informoval, že v informatické sekci vznikly návrhy dva, jeden spadající do kategorie 
učebnice a jeden do kategorie monografie; pošle je dodatečně. Prod. V. Baumruk předá 
další návrhy (jeden už na sekretariát děkana předal) za fyzikální sekci v předepsaném 
termínu, 31. 3. t.r., celkem budou tři. 

 
p) Prod. J. Trlifaj informoval, že proběhla revize knihovních výpůjček zaměstnanců fakulty 

z Knihovny MFF UK, na výzvu Knihovny ke kontrole k datu 25. 3. 2014 vůbec 
nezareagovalo 40 zaměstnanců.  
 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Podrobný harmonogram akad. roku 2014/2015 – návrh: dokument ještě nemá definitivní 

podobu, prod. P. Kolman uvažuje o určitých úpravách.   
b) Pravidla pro přidělování stipendií na MFF UK: prod. F. Chmelík zapátrá po osudu 

fakultního návrhu na úpravu předpisu.  
Stalo se po KD: Vinou administrativního nedopatření v Legislativní komisi AS UK nebyl 
návrh dosud projednán. Nyní je situace taková, že AS UK předpis projedná 6. 6. 2014; 
bude-li předpis schválen, začne platit okamžitě. Prod. F. Chmelík požádá AS UK o přijetí 
jednorázového ustanovení, kterým se v letošním roce posune termín pro podání 
studentských fakultních grantů do 7. 7. (s předpokládaným vyhlášením 7. 6. 2014).  

 

http://www.cuni.cz/UK-218.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-nemec/
http://www.mff.cuni.cz/veda/gs/
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c) Žádost ředitele FÚUK o smluvní zajištění exkurse studentů MFF UK v Praze na 
Přírodovědecké fakultě MU v Brně (návrh smlouvy poslal prof. F. Chmelík kolegiu 
předem): kolegium nemělo proti uzavření smlouvy námitky a pověřilo tajemníka fakulty, 
aby zkontroloval její formální správnost.  K finančním závazkům, které jsou ve smlouvě 
zakotveny, vyjádřil prod. V. Baumruk ochotu převzít je a uhradit z prostředků fyzikální 
sekce.  

 
d) Kolegium vzalo na vědomí, že dne 25. 3. 2014 byly z RUK na MFF UK doručeny kopie 

pověřovacích dopisů pro garanty studijních programů a oborů.  
 

e) Kolegium vzalo na vědomí, že doc. I. Stulíková rezignovala na funkci garantky studijního 
oboru Obecná fyzika, a to k 1. 10. 2014. K témuž datu je navržena do této funkce doc. H. 
Valentová. Prod. F. Chmelík postoupil tento návrh, po předchozím projednání s garantem 
programu prof. J. Podolským, vědecké radě fakulty na její schůzi 2. 4. 2014.  

 
f) Studentská anketa za ZS 2013/2014: slovní připomínky - sešlo se jich značné množství - 

byly vytištěny a předány děkanovi, který dal souhlas k jejich uveřejnění. Pokus o nahrání 
odpovědí dotčených pracovníků k obecným připomínkám do SIS vedl k dočasnému 
vyřazení celého zobrazovacího modulu. Požadavek na odstranění závady byl následně 
předán firmě ERUDIO.   
Stalo se po KD: Zobrazování připomínek i odpovědí bylo v plném rozsahu obnoveno ke 
dni 4. 4. 2014. Prod. F. Chmelík dále svolal na 11. 4. 2014 Komisi pro studentskou 
anketu, jednání se osobně zúčastní pan děkan.  

 
g) Přijímací zkouška z ČJ: prof. J. Panevová napsala vyjádření ohledně možného prominutí 

přijímacího testu. Oba studijní proděkani se shodli doporučení prof. J. Panevové 
respektovat.   

 
Děkan 
h) Nahrávání vybraných dvou přednášek - doc. O. Semeráka a prof. J. Krajíčka - probíhá. 

Doc. Z. Lustigová promítla kolegiu ukázky hotových záznamů v jejich víceméně finálních 
verzích. Výsledky natáčení už shlédli oba účinkující pedagogové a také studenti. Za 
důležité kritérium se považuje, aby natočené přednášky mohly sloužit jako výukový 
materiál. Požadavek studentů, aby nahrávky byly k dispozici na mobilním zařízení, 
kolegium v této fázi neschválilo. KD požádalo tajemníka fakulty, aby se dotázal doc. O. 
Semeráka a prof. J. Krajíčka, zda souhlasí se zveřejněním nahrávek. Děkan a tajemník 
budou jednat s odd. PSíK o vhodném umístění nahrávek (podle vyjádření dr. P. Zakouřila 
to není možné uložit do SIS), o možnostech omezeného přístupu k nim a dalších 
technických náležitostech.  

 
i) Kolegium prodiskutovalo otázky, které před časem položil pan rektor děkanům a které se 

týkaly názoru na organizaci výuky tělesné výchovy a výuky jazyků na UK. K dispozici 
mělo stanoviska vedoucího KTV a vedoucí KJP, děkan o věci informoval též AS MFF UK 
na jeho schůzi 12. 3. 2014. Stanovisko vedení fakulty je následující.  
i)    Výuka tělesné výchovy:  MFF UK chce nadále mít výuku TV mezi povinnými 

předměty pro své studenty. Jednoznačně preferuje stávající uspořádání, kdy 
Katedra TV je pracovištěm fakulty. Mezi hlavní důvody patří provázanost 
s akademickou obcí fakulty (pracovníci KTV v minulosti pravidelně bývali členy 
Akademického senátu) i skutečnost, že KTV zajišťuje pro fakultu několik 
pravidelných akcí celofakultního významu (např. soustředění na Albeři pro 
nastupující studenty).  

ii)    Výuka jazyků: MFF UK jednoznačně preferuje stávající uspořádání, kdy Kabinet 
jazykové přípravy je pracovištěm fakulty. Těžiště výuky jazyků na fakultě totiž tkví 
v jazyce anglickém s majoritním důrazem na odbornou angličtinu. Tu by nebylo 
možno ve stejné míře zajistit centralizovaným univerzitním pracovištěm. 
Začátečnické kurzy jsou na MFF UK minoritní, protože studenti ze středních škol 
přicházejí se solidní znalostí AJ. V ojedinělých případech mohou studenti využít 
existující kurzy na FF UK a horizontální prostupnost studia na UK.  
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j) Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací: pan rektor uvažuje vydat 
opatření, kterým by odstranil čl. 2, odst. 2, Opatření rektora UK 6/2010. Stávající výnos 
říká, že „V rámci anonymního přístupu nelze nahlížet do textu závěrečné práce, příloh 
nebo posudků.“ Po projednání v KD sdělil děkan panu rektorovi, že záměr zveřejňovat 
závěrečné práce pro širokou veřejnost vedení fakulty vítá, včetně dodatku, že bude 
možno využívat modus operandi odloženého zveřejnění (může se jednat nejen o patenty 
apod., ale častěji o publikovatelné výsledky, které v době obhájení práce ještě nebudou 
k publikaci zaslány). Naopak pro prokazování prvenství by bylo dobré u každé práce 
uvádět i přesné datum vložení do systému.  

 
k) Zástupce ředitele ÚJOP napsal děkanovi nabídku testovat zkoušku z angličtiny TOEIC 

Listening and Reading. Děkan dopis předal prod. F. Chmelíkovi, vedoucí STUD a KJP, 
na vědomí prod. M. Rokytovi. Podle informace vedoucí STUD je věc vyřízena: pro tento 
rok není nabídka aktuální.  

 
l) Nové označení místnosti v budově děkanátu, kterou donedávna užívalo OVVP, projedná 

prod. M. Vlach s prod. P. Kolmanem.  
 

m) Postup pro zajištění zpětné vazby mezi OVVP a STUD (týká se především výplaty 
stipendií) probere prod. M. Vlach s prod. F. Chmelíkem.   

 
n) Elektronická aplikace na výplatu stipendií: prod. M. Rokyta informoval, že podle 

včerejšího sdělení dr. P. Zakouřila převzala požadavek na opravu aplikace firma Erudio; 
zatím se nepodařilo zjistit příčinu chyby.   

 
o) Prod. M. Rokyta vypracoval návrh na výplatu stipendia doktorandům za oborově 

významnou publikaci. Dokument obsahující i legislativní rámec návrhu poslal členům 
kolegia děkana e-mailem. Bude zařazeno na některé z příštích schůzí KD.  

 
p) Prod. V. Baumruk informoval, že ve dnech 15. a16. 5. 2014 se bude na MFF UK konat 

Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice, určená studentům 
bakalářských a magisterských studijních programů.  Více na webu, viz: 
http://kfkl.cz/cssvkf5/ 

 
q) Děkan stručně informoval o nedávném veletrhu vzdělávání v Hong Kong, kterého se MFF 

UK zúčastnila. Českou republiku reprezentovaly dva stánky, jeden MFF UK a druhý 
ÚJOP. Podle děkanova názoru, který KD sdílelo, by byl propagačně účinnější stánek 
nesoucí název Univerzity Karlovy. Ostatní školy takto vystupovaly. Kromě jiného byly 
získány kontakty na studijní poradce ze zahraničí. Více se lze dočíst na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-hongkong/ 

         
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Požadavek RUK na zpracování přehledu pojištění majetku UK, který je dán do správy 

MFF UK, vyřídil tajemník fakulty. MFF UK má uzavřeny dvě pojistné smlouvy, a to jednu  
s ČPP na veškerý majetek, odpovědnost za škodu atd., druhou pak s Českou 
pojišťovnou, a.s., a to pouze na osobní automobil Škoda Octavia. Vůz byl přidělen Ústavu 
částicové a jaderné fyziky pro cesty do CERN.  

 
b) Nabídky nepotřebného majetku v rámci UK: MFF UK nevyužila ani jednu ze dvou 

nabídek vozů (Škoda Superb, skříňový dodávkový automobil Ford Transit).  
 

c) Refektář - žádosti o slevu z pronájmu:  
i)    ÚFAL na dny 23. až 25. 4. 2014, evropský grant Eudat; KD schválilo 50% slevu.  
ii)    1.LF UK na 15. 4. 2014, slavnostní vyhlášení výsledků projektu pro střední 

zdravotnické školy; požadavek zněl na bezplatné zapůjčení, kolegium schválilo 
nabídku 25% slevy z obvyklé ceny.   

http://kfkl.cz/cssvkf5/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-hongkong/
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d) Strhávání platby za stravenky formou srážky ze mzdy: zaměstnancům, kteří dají písemný 

souhlas s prováděním srážky ze mzdy, budou stravenky odebrané v pokladně 
v příslušném měsíci sraženy ze mzdy.  Toto opatření bude vyžadovat určitý programový 
zásah v SIS ze strany ÚVT UK a Erudio. 

 
e) Omezení přístupu cizích osob do budovy MFF UK na Malostranském náměstí: na návrh 

informatické sekce bude do hlavního vchodu do budovy instalováno čtecí zařízení 
s možností vstupu zaměstnanců a studentů pouze na čipovou kartu (klíčenku). Návštěvy 
se ohlásí ve vrátnici a teprve poté budou vpuštěny do budovy. Podrobné informace 
budou projednány na pracovní schůzce za účasti prod. O. Čepka, tajemníka fakulty, 
zástupců správy budov a pracovníků vrátnice. 
Stalo se po KD: Tajemník fakulty vydal „Pravidla vstupu do budovy MFF UK, 
Malostranské náměstí č. 25, Praha 1“, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1402.htm 

 
f) Dne 4. 4. 2014 se bude konat informační seminář ke koncepci podpory projektů VVV 

v novém programovacím období. Současně bylo avizováno, že 9. 4. 2014 proběhne na 
MŠMT seminář pro předkladatele projektů do výzvy 3.4. OP VaVpI. 

 
g) Tajemník rovněž řeší požadavek, aby správci zdrojů (grantů) měli možnost zpětně se po 

uskutečnění pracovní cesty podívat do čerpání. Požadavek byl již dříve zadán firmě 
Erudio v souvislosti s vyplácením stipendií. Pro obě tyto záležitosti je třeba ze strany 
firmy Erudio zpracovat program na provázání údajů číslo zdroje a správce zdroje. 

 
Děkan 
h) Děkan vyjádřil uznání dr. D. Hruškové - a prod. M. Rokytovi za bdělost - v souvislosti 

s financováním Knihovny (náklady, které náležely k úhradě ze strany RUK). Protože 
kolegium se zajímá o fungování konsorcií a o finanční toky spojené s elektronickými 
časopiseckými databázemi apod., bude vedoucí Knihovny pozvána na některou z příštích 
schůzí KD, aby o těchto záležitostech podala bližší informace.  
Stalo se po KD: Dr. D. Hrušková je pozvaná na schůzi KD plánovanou na 23. 4. 2014, 
předem připraví písemné podklady.   

 
i) Předseda České matematické společnosti prof. B. Maslowski požádal o finanční 

příspěvek na náklady spojené se závěrečným kolem soutěže Česko-slovenské 
studentské soutěže v matematice. Kolegium schválilo, v souladu s dodatkem ke smlouvě 
mezi MFF UK a JČMF, příspěvek ve výši 40 tis. Kč, přičemž matematická sekce přispěje 
částkou 30 tis. Kč a sekce informatická 10 tis. Kč.   

 
j) Tajemník fakulty potvrdil, že VŠSK doložil využití 150 tis. Kč na propagaci MFF UK při 

sportovních akcích v roce 2013.   
 

k) Prod. M. Vlach dohodne s tajemníkem fakulty metodu dělení režie z projektu OPVK: 
Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a 
popularizace výzkumu a vývoje, který získala MFF UK společně s několika dalšími 
fakultami UK, a způsob, jakým o tom bude zpraven RUK. Prod. M. Vlach očekává, že 
fakulta bude projekt zálohovat a teprve po obhájení monitorovací zprávy dostane 
příslušné finance cestou RUK.   

 
l) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2014. Děkan seznámil kolegium se závěry schůzky 

sekčních proděkanů, které se zúčastnil dne 19. 3. 2014 a která se týkala nastavení 
pravidel tvorby rozpočtu na rok 2014. Výsledkem je kompromisní řešení, s nímž souhlasili 
všichni sekční proděkani. Dotace podle ukazatele K bude rozdělena mezi sekce z 25 % 
podle RIV bodů a ze 75 % podle přepočteného počtu studentů. Prod. M. Rokyta promítl 
tabulku navrhující rozdělení dotace a příspěvku 2014 včetně porovnání s rokem 2013, 
dělení prostředků podle ukazatele „K“ a odvod centru. Kolegium schválilo: 
i) předložený návrh rozpočtu, včetně návrhu tajemníka fakulty na 2% zvýšení objemu 

financí pro centrum, a doporučilo předložit jej ke schválení Akademickému senátu 
MFF UK;  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1402.htm
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ii) podíl sekcí na nákladech centra; za 1 m2 užívané plochy se počítá 1000,- Kč; 60 % 
odvedené grantové režie, zbytek se bude vracet sekcím; dále přísluší centru 
32,6 % z institucionálních mezd (01, 04, SVV, UNCE). 

iii) rozpočet správy budov je výrazně závislý na výsledku soutěže o projekty VaVpI; 
plán akcí bude počítat se zhruba 40 mil. Kč, o jejich realizaci rozhodne vedení 
fakulty podle finančních možností, právě v závislosti na finanční spoluúčasti 
projektů VaVpI. 
Stalo se po KD: MŠMT pořádá dne 9. 4. 2014 seminář pro žadatele Výzvy č. 3.4 – 
Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO4, OP VaVpI, od 10:00 
do 13:30 hod. MFF UK bude reprezentovat 6 zástupců včetně děkana.  

 
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Kampus Albertov 

i)  je na rozhodnutí pana rektora, jakou formou bude získán projekt, zatím se přiklání 
k architektonické soutěži. Na schůzce Strategického výboru konané 25. 3. 2014 se 
prod. Z. Němeček rozloučil a představil svého nástupce ve výboru, prod. V. 
Baumruka.   

ii) Schůze Monitorovacího výboru je naplánovaná na 23. 4. 2014, 13:00 hodin. 
Stěžejním bodem programu by měla být příprava partnerské smlouvy 
zúčastněných fakult.   

iii) Tajemník konstatoval, že o výši podílu MFF UK na investiční akci zatím nejsou 
žádné zprávy.  

 
Děkan 
b) Prod. M. Rokyta poslal kolegiu odhad, kolik by stál provoz klimatizace v Karlíně; 

v případě, že by klimatizace byla instalována na jižních částech budovy a v podkroví, šlo 
by ročně o sumu okolo 50 tis. Kč plus cca 50 tis. Kč za servisní služby. Kolegium 
schválilo zařadit klimatizaci na jižní straně karlínské budovy směrem do Sokolovské ulice 
včetně podkroví do plánu stavebních akcí 2014. Vybudování této části klimatizace by 
přišlo na 2 – 3 mil. Kč. Severní strana objektu klimatizaci nutně nepotřebuje. Prod. M. 
Rokyta bude informovat kolegium matematické sekce.  

 
c) Školka 1. LF UK: prod. V. Baumruk potvrdil, že kontaktní osobou za MFF UK přislíbil být 

RNDr. M. Pospíšil, Ph.D.   
 

d) Norské fondy: prod. M. Vlach informoval, že výzva k podávání projektů byla v minulých 
dnech zveřejněna. MFF UK plánuje žádat o projekt na zpřístupnění rotundy sv. Václava 
v malostranské budově. Je s tím spojena řada formálních předpokladů (práva na 
archeologické práce, elektronický podpis jako podmínka pro přístup do elektronické 
aplikace Ministerstva financí – systém CEDR atd.) a také finanční spoluúčast ve výši 
20 % z celkových nákladů (ty činí odhadem 8 mil. Kč).  
Stalo se po KD: Prod. M. Vlach zjistil, že žádost lze podat také prostřednictvím RUK. 
MFF UK pravděpodobně zvolí tuto cestu.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Dotazy, požadavky a sdělení PhDr. A. Němcové Tejkalové, Ph.D., členky Kolegia rektora 

UK pro sociální záležitosti (termín pro odpovědi je stanovený na 21. 4. 2014). 
i) Je zájem o startovací byty pro začínající akad. pracovníky, případně pro 

pracovníky seniorského věku? Zjistí sekční proděkani, T: KD 9. 4. 2014. 
ii) Čerpání sociálního fondu – stručné zhodnocení dosavadního využívání na fakultě, 

případně návrhy na rozšíření možností čerpat. Stanovisko připraví tajemník a 
sekční proděkani.  T: KD 9. 4. 2014. 
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iii) Nahlásit kontaktní osobu pro styk s Informačním, poradenským a sociálním 
centrem UK. Vyřídil prod. M. Vlach – kontaktní osobou za MFF UK bude RNDr. 
Karolina Houžvičková Šolcová, pracovnice OVVP. Informace od IPSC UK by měla 
dostávat v kopii na vědomí PhDr. Alena Havlíčková, vedoucí OVVP. 

iv) Požadavek, aby na webu fakulty byl odkaz na IPSC UK: prod. M. Vlach 
konstatoval, že už bylo vyhověno, odkaz je na stránce: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prop/kpc.htm 

v) Informační den UK se bude konat 22. 11. 2014.  
 

b) Jarní kolo konkursů: prod. M. Rokyta poslal návrhy za sekci M, KJP a KTV. 
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Partnerský program MFF UK: přípravy tří smluv se blíží k dokončení, dokumenty prošly 

revizí právničky a byly odeslány partnerským firmám. Prod. M. Vlach plánuje slavnostní 
podepsání na počátek dubna.   
Stalo se po KD: Podpis smlouvy s firmami Preciosa, a.s., ICZ, a.s., a Virtux, s.r.o., je 
zorganizovaný na 17. 4. 2014, 11:00 hod., do Malé auly malostranské budovy.  

 
b) MFF UK byla v Českém rozhlase, a to v několika dílech pořadu Meteor. Jednoduché a 

efektní experimenty prezentoval Mgr. Tomáš Franc (AU UK), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-meteor/ 

 
c) Financování studentských aktivit: zdrojem bude rozpočet OVVP, prostředníkem Spolek 

Matfyzák – ten předloží návrh, jakým způsobem by mohlo financování probíhat. 
 

d) Veletrh Akadémia & Vapac v Bratislavě – otázka, zda se má MFF UK zúčastnit. V jednání 
je společná prezentace několika fakult.   

 
e) Čs. čas. pro fyziku otiskl rozsáhlou reportáž a bohatý fotografický materiál z akce MFF 

UK FotoFest 2013. Viz: http://fotofest.mff.cuni.cz/download/obalka_1-14_A.pdf 
 

f) Dr. C. Brom a další kolegové se zúčastní festivalu Game Expo, Bratislava - 
http://www.game-expo.sk/, zaměřením podobnému českému Festivalu Fantazie. 
Kolegové z Filozofické fakulty UK uvažují o společné účasti s MFF UK na české verzi 
festivalu. 

 
g) Dne 24. 3. 2014 navštívil MFF UK její absolvent prof. S. Vepřek, zúčastnil se natáčení 

dokumentu o o význačných osobnostech vědy a filosofie pro projekt Idea Univerzity 
Pardubice. 

 
h) MatfyzFEAT: místopředsedou poroty bude opět prod. V. Baumruk, odborným garantem 

soutěže a předsedou poroty pak doc. P. Svoboda 
 

i) Subkomise Propagační komise: kol. Vít Musil navrhl ideový model koncepce 
dlouhodobého hodnocení efektivity soustředění a táborů organizovaných MFF UK. 
Vytvoření vhodného softwaru bude realizováno pravděpodobně v koordinaci dr. M. 
Marešem, bylo by účelné spojit s databází hromadné korespondence AESOP..  

 
j) Druhá fáze analýzy (testování struktury do 2. úrovně) fakultního webu byla dokončena, 

výsledky poslal prod. M. Vlach děkanovi a prod. M. Rokytovi. Následovat bude interní 
diskuze v rámci Pracovní skupiny pro web, poté bude přikročeno k další fázi. 

 
k) Projekt RUK natáčení přednášek pro ČT24 on-line (doc. M. Šolc; ještě budou dva díly, 

jeden z fyziky a jeden z matematiky, v průběhu letošního roku). Viz: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000085-univerzita-karlova-on-
line/214251000750010-astronomie-a-astronomove-v-hudbe/video/ 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prop/kpc.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-meteor/
http://fotofest.mff.cuni.cz/download/obalka_1-14_A.pdf
http://www.game-expo.sk/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000085-univerzita-karlova-on-line/214251000750010-astronomie-a-astronomove-v-hudbe/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000085-univerzita-karlova-on-line/214251000750010-astronomie-a-astronomove-v-hudbe/video/
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7. RŮZNÉ 
 
a) Výročí 666 let od založení Univerzity Karlovy: kromě děkana se slavnosti zúčastní 

v taláru proděkani V. Baumruk, J. Trlifaj, F. Chmelík a M. Rokyta.  
 

b) Ve dnech 31. 3. až 4. 4. 2014 bude děkana zastupovat prod. J. Trlifaj. Zastoupí děkana 
mj. na přednášce Česká republika a Organizace spojených národů: Mír, rozvoj a lidská 
práva v měnícím se světě, kterou 4. dubna t.r. pronese generální tajemník OSN J.E. pan 
Ban Ki-moon.  

 
c) Děkan dostal pozvánku na Setkání u kulatého stolu na téma Bohumil Hrabal stoletý se 

bude konat 27. 3. 2014 od 17:00 hodin. Patrně ji nevyužije. Na tutéž akci se musí omluvit, 
kvůli jiným povinnostem, také prod. M. Vlach.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 14:30 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 9. dubna 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj 
Z. Němeček, M. Rokyta; na část jednání: V. Baumruk, Z. Němeček, L. Skrbek 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno ve 13:08 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 26. března 2014.  
 
 
Dopoledne se zástupci vedení fakulty setkali se studenty, kteří letos dostali Cenu za reprezentaci a 
propagaci MFF UK, a to za studentskou aktivitu SPIE/OSA. Každý z oceněných dostal mimořádné 
stipendium ve výši 7.000,- Kč a společně pak Kleinovu lahev. Studentský kolektiv tvoří tito studenti 
doktorského studia: RNDr. Pavel Galář, RNDr. Miroslav Kořínek, RNDr. Lukáš Nádvorník, Mgr. Martin 
Pokorný, Mgr. Lukáš Šedivý a Mgr. Jakub Zázvorka. Kol. L. Nádvorník se omluvil, kvůli pobytu 
v zahraničí. 
  
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Fakultní zahraniční post-doc: témata jsou shromážděna, kolegium schválilo jejich vypsání 

na postdocjobs.com a na fakultním webu. Předpokládaný nástup: říjen 2014, témata jsou 
následující:  
in the area of mathematical physics (kontakt:  Branislav Jurčo), 
in the area of noncommutative geometry (kontakt: Petr Somberg), 
in the area of General Relativity and Gravitation (kontakt: Oldřich Semerák), 
Effects of intramolecular vibrations in energy transfer and spectroscopic signatures of 
molecular aggregates (kontakt: Tomáš Mančal). 
Podle neoficiální informace prod. J. Trlifaje končí více než polovina ze stávajících post-
docs financovaných RUK, a proto budou pravděpodobně k 1. 6. 2014 vypsány další 
pozice, s nástupem od 1. 1. 2015.  

 
b) Návrhy projektů GAČR 2015: MFF UK podává celkem 79 návrhů projektů, úhrn 

požadovaných prostředků pro první rok řešení činí 112 079 tis. Kč, pro všechny roky 
řešení je to suma 292 209 tis. Kč. Podrobnější data uvádí následující tabulka (údaje jsou 
v tis. Kč): 

          

 
standardní   juniorské   bilaterální 

sekce počet 

finanční 
prostředky 

1. rok 

finanční 
prostředky 
celá doba 

řešení počet 

finanční 
prostředky 

1. rok 

finanční 
prostředky 
celá doba 

řešení počet 

finanční 
prostředky 

1. rok 

finanční  
prostředky 

celá doba řešení 

F 35 58 916 129 370 7 7 475 22 417 1 1 500 4 500 

I 21 27 033 84 110 1 965 2 958 0 0 0 

M 11 13 951 42 000 3 2 239 6 854 0 0 0 

MFF 67 99 900 255 480 11 10 679 32 229 1 1 500 4 500 
 

c) Kontrola dílčích zpráv projektů GAČR: urgenci provede OVZS.   
 
d) Prod. J. Trlifaj informoval o závěrech jednání VR MFF UK, které se konalo 2. 4. 2014, a 

kromě jiného se týkalo činnosti GA ČR. Na adresu agentury zaznělo mnoho názorů, 
shoda panovala v tom, že GA ČR nefunguje dobře. Dále bylo vysloveno doporučení, aby 
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se od počtu podaných projektů odečetly návrhy ohodnocené jako Cn, a teprve zbývající 
počet projektů byl základem pro sumu k rozdělení finančních prostředků.  

 
e) Dne 22. dubna 2014 se uskuteční v Malé zasedací místnosti vedle refektáře závěrečné 

hodnocení výzkumných záměrů MFF UK: od 10:00 hod. to bude VZ řešitele doc. 
Leitnera, kontrolní skupinu budou tvořit Ing. Vondrák, prof. Dušek, prof. Musilová a dr. 
Frýzek; od 11:30 hod. pak VZ řešitele prof. Bičáka, kontrolní skupinu budou tvořit prof. 
Kalvoda, Ing. Vondrák, prof. Musilová a dr. Frýzek. Prezentaci připravují doc. Leitner a 
prof. Horáček (za nepřítomného prof. Bičáka). 

 
f) Dne 10. 6. 2014 od 10 hod. se budou v Karolinu konat docentské promoce. Na promoci 

budou zařazeni docenti jmenovaní s účinností nejpozději od 1. 5. 2014. 
 

g) Implementace Metodiky 2013: prod. J. Trlifaj zaslal kolegiu odkaz na stránku RVVI, kde 
jsou Radou schválené panely EP a OVHP, viz:  
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=713860 

 
h) UNCE 2014: RUK oznámil výši finančních prostředků na realizaci činnosti v rámci 

Univerzitních výzkumných center pro letošní rok. MFF UK má čtyři projekty, prostředky na 
jejichž řešení činí v úhrnu sumu 21 423 500,- Kč.  

 
i) PRVOUK 2014: vedoucí OVZS zaslala sekčním proděkanům dopis pror. J. Royta 

obsahující rozdělení finančních prostředků. Suma představuje institucionální podporu ve 
výši 301 633 216,- Kč. Bonus 33 tis. Kč.  

 
j) Mise amerických univerzit do ČR: schůzky se zástupci Northeastern University a 

University of Colorado Boulder dne 9. 4. 2014 se dopoledne zúčastnil prod. J. Trlifaj.  
 

k) ERA Chair: prod. J. Trlifaj poslal kolegiu pozvánku na slovensko-český seminář věnovaný 
výzvě programu Horizont 2020 – ERA Chair. Koná se 25. 4. 2014 od 13:00 hodin 
v Bratislavě. Prod. J. Trlifaj na seminář jet neplánuje. 
Program ERA Chairs umožňuje otevřít a etablovat novou významnou výzkumnou oblast 
na univerzitě s tím, ze program na 5 let financuje špičkového experta (ERA chair) a jeho 
tým. Termín pro podání projektu je již 30. 5. 2014, podrobnosti viz: 
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ERA_Chairs_Pilot_Call_FAQ_08.04.2013.pdf 

 
l) Výzva k podávání návrhů na členy VR GA ČR: RUK požaduje jména nominovaných a 

jejich stručné CV do 9. 4. 2014. Kolegium souhlasilo, aby za MFF UK byl nominován prof. 
RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.   

 
m) Tabulka výsledků soutěže GAUK 2014 byla zaslána sekčním proděkanům spolu se 

srovnáním s výsledky a objemem finančních prostředků přidělených v této soutěži 
projektům MFF UK v minulém roce. 

 
n) V pondělí 7. 4. 2014 přijal děkan delegaci z Bangkoku, vedenou děkankou Faculty of 

Science, King Mongkut´s institute of technology Ladkrabang. Přijetí se zúčastnili 
proděkani P. Kolman a J. Trlifaj. Debata se vedla o možnostech výměny studentů. 

 
o) Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., z Katedry numerické matematiky MFF UK byl vyhlášen 

jako jeden z dvaatřiceti „SIAM Fellows" pro rok 2014 Podle stránky http://www.siam.org/ 
jde o „… 32 noteworthy professionals who have made significant contributions to the 
fields of applied mathematics and computational science." 

 
p) Prod. J. Trlifaj podal stručnou informaci o výsledku svých schůzek s pror. J. Škrhou a 

pror. A. Gerlochem. Jednal s nimi o univerzitních post-docs, o spolupráce s RUK při 
prezentaci studia na MFF UK během zahraničních veletrhů vysokoškolského studia (ze 
strany UK vstřícný postoj – stačí včas oznámit termín akce a RUK dodá propagační 
materiály, stánek lze mít pod hlavičkou UK), o mezinárodní spolupráci (kooperace 
s Brazílií je podmíněna uzavřením mezivládní smlouvy s ČR; indická vláda pozvala 
zástupce českých univerzit na návštěvu vybraných indických VŠ – uskuteční se na 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=713860
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ERA_Chairs_Pilot_Call_FAQ_08.04.2013.pdf
http://www.siam.org/
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podzim 2014, v delegaci budou za UK pan rektor a prorektor pro zahraniční styky; 
spolupráce s univerzitou v Oregonu – urgováno ze strany MFF UK), o systému Habilion. 
Pror. A. Gerloch plánuje provést depuraci univerzitních předpisů, pokud ovšem rychle 
nepokročí práce na zákonu o terciárním vzdělávání. Prod. F. Chmelík upozornil, že 
depuraci by si zasloužil materiál k doktorskému studiu; sepíše v tomto smyslu potřebný 
podklad.  

 
q) Prod. M. Rokyta informoval o tom, že 8. 4. 2014 se v Karlíně uskutečnila schůzka 

odborné skupiny ČMS pro aplikovanou a průmyslovou matematiku s cílem zapojit se do 
evropské sítě EU-MATHS-IN, zaměřené na rozvoj matematiky jako celku s důrazem na 
její vztah k aplikacím a průmyslu. Předsedou odborné skupiny a zároveň jejím zástupcem 
v EU-MATHS-IN byl zvolen prof. Z. Strakoš. 

 
r) Prod. O. Čepek se dotázal na postup v situaci, kdy se přihlásil zájemce o Fulbright 

Distinguished Chair (zájem eviduje doc. I. Mrázová). Přihlášku musí zájemce podat do 1. 
8. 2014 americké straně, ta provede první kolo výběru a teprve pak postoupí uchazeče 
vhodné k účasti ve druhém kole straně české, tzn. MFF UK. Fakulta financuje pobyt 
vybraného kandidáta ze dvou třetin.   

 
s) MFF UK ve sdružení Česká fúze: jde o podporu oboru fyzika plazmatu, blíže věc popsal 

ve svém návrhu prof. M. Tichý. Účast ve sdružení českých institucí by umožnila přístup 
k velkým infrastrukturám. Kolegium vyjádřilo účasti fakulty obecnou podporu, konkrétní 
smlouvu posoudí právnička.   

 
t) Informační brožura o doktorském studiu na Univerzitě Karlově – úkol od pror. J. Škrhy 

aktualizovat údaje do konce dubna t.r., uvést témata vědeckého výzkumu v jemnějším 
dělení (např. podle RDSO). Kontaktní osobou bude pro RUK prod. F. Chmelík.  

 
u) Prod. O. Čepek informoval, že v informatické sekci zazněl názor, že spoluúčast fakulty na 

projektech GAČR může být v některých situacích žádoucí. Pro letošní rok už toto není 
aktuální, projekty již byly podány. Prod. O. Čepek požádá doc. Petra Tůmu, aby sepsal 
důvody, proč může být spoluúčast žádoucí, a pak je předá kolegiu. 

 
v) Prod. V. Baumruk vyjádřil lítost nad postupem RUK při zvaní hostů na letošní předání 

Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, který měl za následek, že např. vedoucí 
KCHFO se slavnosti nezúčastnil, neboť o ní byl zpraven příliš pozdě.  

 
Děkan 
w) Soutěž o cenu děkana za nejlepší monografii a nejlepší učebnici vydané v roce 2013: 

sešlo se celkem 9 návrhů, z toho 3 na ocenění učebnice a 6 na ocenění monografie. 
Soupis pořídí a kolegiu pošle T. Pávková. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Poplatek za soustředění na Albeři: KD schválilo ponechat v platnosti stávající výši, tzn. 

750,- Kč. 
 
b) Schůzka Komise pro anketu je svolaná na 11. 4. 2014, 13:00 hodin. Hlavním bodem 

programu bude diskuse k průběhu studentského hodnocení výuky v ZS a k plánování 
tohoto hodnocení v LS 2013/2014. Udělení finanční odměny od sekčních proděkanů je 
v řízení. Prod. F. Chmelík sdělil, že po zásahu firmy ERUDIO už jsou na webu dostupná 
vyjádření na slovní připomínky z ankety. 

 
c) Prezentace CERGE-EI na MFF UK: žádost o možnost, aby CERGE-EI mohlo na MFF UK 

prezentovat své studijní programy. Kolegium požádalo prod. M. Rokytu, aby zjistil názor 
kolegů na KPMS (odd. ekonometrie).   
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Stalo se po KD: Prod. F. Cmelík, na základě stanoviska z matematické sekce, vyjádřil 
ochotu MFF UK případně propagovat seminář CERGE-EI, ovšem seminář by se měl 
konat na půdě CERGE-EI.  
 

d) Promoce doktorandů ve středu 21. 5. 2014, 10:30: děkana zastoupí prod. O. Čepek.   
 

Prod. P. Kolman 
e) Přihlášky do bakalářských studijních programů v českém jazyce, stav k 31. 3. 2014: 

údaje dostalo KD e-mailem. Celkově je počet přihlášek oproti loňsku vyšší, výrazný 
nárůst zaznamenala F, slušný pak M. Na UK byla MFF jedinou fakultou, která termín pro 
podání přihlášek do bakalářských studijních programů o měsíc prodloužila. 

 
 2014 2013 

Celkem přihlášek 1659 1495 
Program M 686 606 
Program F 582 476 
Program I 391 404 
   
Učitelské obory (zahrnuto v údajích výše):   
M-AJ (s FF)             14 0 
M-CJ (s FF)              9 0 
M - FrJ/LaJ/NeJ/ŠpJ/filozofie - dohromady (s FF) 10 0 
M-Dg 24 34 
M-I 37 49 
M-F 85 64 
 
další informace: 

  

počet přihlášek cizinců 546 416 
z toho ze SR 285 219 
   
počet „recyklovaných“ přihlášek (tj. přihlášek 
adeptů, kteří už na MFF UK studovali dříve) 

 
187 

 
174 

počet uchazečů (tj. uchazeč s více přihláškami se 
počítá jen jednou) 

 
1513 

 
1329 

 
f) Akreditace: kolegium rektora UK projednalo návrhy žádostí MFF UK o prodloužení 

akreditace navazujícího magisterského studijního programu Fyzika a doporučilo je 
postoupit na MŠMT.  

 
g) Akreditace: z RUK přišly komentáře k reakreditaci učitelských oborů, chystá se schůzka 

k projednání formálních náležitostí. O informatice zatím z RUK nejsou žádné zprávy.  
 

h) Podklady k žádosti MFF UK a PřF UK o akreditaci oboru Bioinformatika jsou předloženy 
na zasedání AS MFF UK 9. 4. 2014.   

 
i) SIS a spolupráce s ÚVT UK/Erudio nefunguje vždy příliš dobře, o čemž svědčí například 

tato dvě zjištění: 
i/     chyba v přehledech o pedagogické vytíženosti pracovišť; dr. P. Zakouřil informoval 

RUK;  
ii/    k realizaci požadavku na možnost posílat uchazečům hromadně e-mail s přílohou 

došlo teprve po nesplnění slíbeného termínu a řadě urgencí ze strany MFF UK.  
 

j) Kolegium schválilo, že MFF UK nebude nabízet výuku angličtiny pro začátečníky.   
 

k) Prod. P. Kolman odeslal na RUK odpověď týkající se účasti studentů z jiných fakult na 
výuce na MFF UK. Celková bilance ukazuje, že na MFF UK studuje více studentů jiných 
fakulty než naopak, hodně z nich navštěvuje jazykové kurzy pořádané fakultou. 

 
l) Prod. P. Kolman vyřizuje požadavek z RUK, aby do 9. 4. 2014 poslal seznam 

výjimečných oborů nabízených na MFF, jako podklad k žádostem o projekty určené 
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pražským vysokým školám a financované ze Strukturálních fondů EU. Prod. P. Kolman 
uvítá od členů kolegia náměty. 

 
m) Dotazník od MŠMT vztahující se k projektu na podporu studentů z Abcházie: vyřizuje 

prod. P. Kolman.   
 
n) Pozvánka na 15. ročník semináře Hodnocení kvality vysokých škol s názvem Podpora 

výuky a učení se na vysokých školách. Koná se 17. 4. 2014 v Telči. Více na: 
http://www.hkvs.muni.cz/ 
MFF UK nevyužije.  
 

o) Příprava harmonogramu příštího akademického roku: prod. P. Kolman poslal sekčním 
proděkanům k vyjádření upravený návrh. Prod. M. Rokyta sdělil, že za sekci M je návrh 
v pořádku. Prod. V. Baumruk shledal některé časové intervaly jako poněkud krátké.  

 
p) Přihlášky do doktorského studia v anglickém jazyce: vloni MFF UK inzerovala prvně. Na 

otázku prod. P. Kolmana, zda má MFF UK od uchazečů vyžadovat nostrifikaci 
absolvovaného magisterského programu, dalo KD po diskusi zápornou odpověď, 
nostrifikaci fakulta žádat nebude.   

 
q) Podmínky pro přijímací řízení: prod. P. Kolman navrhl neorganizovat zkoušku z českého 

jazyka a vyžadovat potvrzení o jejím složení mimo MFF UK. V kolegiu zazněl souhlasný 
názor. Prod. P.  Kolman zároveň požádal členy KD, aby mu své názory na možnost řešit 
podobným způsobem i ověřování znalosti anglického jazyka pro studijní programy 
v angličtině poslali e-mailem. 

 
r) Stipendia 

i/ Stipendium za vynikající studijní výsledky: návrh zaslal prod. P. Kolman před 
zasedáním mailem, kolegium k němu proto vyslovilo základní poznámky a 
rozhodnutí odložilo na příští schůzi.  

 
ii/ Návrh na výplatu stipendia za oborově významnou publikaci: prod. M. Rokyta 

zaslal kolegiu návrh, který na schůzi komentoval. Kolegium po diskusi návrh 
rámcově přijalo, definitivní znění schválí na některém z příštích zasedání, Z: prod. 
P. Kolman. 

 
iii/ Elektronická aplikace pro navrhování a výplatu stipendií: drobné technické potíže 

přetrvávají, jejich příčinu by měla odhalit schůzka u vedoucí studijního oddělení. 
 

iv/ Prod. M. Rokyta připomněl někdejší návrh kol. K. Koláře na zavedení motivačního 
stipendia, např. pro nastupující studenty. Kolegium k tomuto typu stipendia zatím 
nezaujalo jednoznačné stanovisko. 

 
s) Smlouva mezi MFF UK a PřF MU (exkurze studentů MFF UK) je připravena k děkanovu 

podpisu.  
 
t) Prod. J. Trlifaj informoval o pražském setkání s reprezentanty dvou vybraných 

amerických univerzit (Northeastern University a University of Colorado Boulder), kterého 
se 9. 4. 2014 zúčastnil. Zprávu podá též pror. J. Škrhovi. Spolupráce by mohla být slibná. 

 
 

Děkan 
u) Nahrávání přednášek: na fakultním serveru budou připraveny technické podmínky pro 

streaming nahrávek, Z: odd. PSíK.  
Stalo se po KD: streaming je připravený, doc. Z. Lustigová byla informována a nahrávky 
předá, jakmile budou ve verzi zralé ke zveřejnění.   

 
v) Rektorský sportovní den na MFF UK (14. 5. 2014): děkan vyhlásí tenisový mač 

zaměstnanců a studentů, po organizačně-technické stránce má akci na starosti prod. M. 
Vlach a OMK.  

http://www.hkvs.muni.cz/
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w) Prod. M. Rokyta informoval, že na mzn. Jarníkově matematické soutěži v Ostravě 

obsadila MFF UK dvě druhá místa. Podrobněji na: 
http://vjimc.osu.cz/ 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Tajemník podal informaci ze semináře pořádaného RUK k novým projektům „VVV“ (věda, 

výzkum, vzdělávání) v novém programovacím období.  V rámci programovacího období 
se počítá postupně se čtyřmi výzvami. RUK předpokládá, že UK bude žádat o velké 
projekty, které by zahrnovaly několik fakult. Za tímto účelem byl jako konzultant pro 
fakulty jmenován Mgr. Valach. 

 
b) Mateřská školka zřízená PřF UK a až do května 2014 financovaná z grantu řeší 

v současné době systém financování včetně podílu rodičů dětí. Protože zde jsou 
umístěny i 3 děti jejích zaměstnanců, obdržela MFF UK od PřF návrh řešení s žádostí 
o stanovisko. Celkové měsíční náklady na jedno dítě činí 14.500,- Kč. PřF UK bude 
přispívat z provozních prostředků částkou 10.000,- Kč, zbylých 4.500,- Kč budou hradit 
rodiče. Vzhledem k tomu, že UK v současné době řeší oblast využití sociálního fondu a 
velmi pravděpodobně i otázku školek v rámci UK, rozhodlo KD poskytnout příspěvek 
stejně jako PřF UK pouze na dobu měsíce června 2014 (poté následují prázdniny). KD 
pověřilo tajemníka k jednání s PřF UK a prověřit poskytnutí příspěvku v souvislosti 
s platnými účetními a daňovými předpisy. 

 
c) Zapůjčení fakultních prostor – kolegium schválilo: 

i/     bezplatné zapůjčení Malé auly v malostranské budově, 22. 4. 2014 od 14:30 
      (workshop Centra moderní informatiky); 
ii/    bezplatné zapůjčení malostranského refektáře pro koncert skupiny Sebranka dne 
       20. 5. 2014. 

 
d) Z důvodu výměny jističů a rozvaděčů bude na Karlově ve dnech 16. 5. až 18. 5. 2014 

přerušena dodávka elektrické energie.  K vypnutí dojde 16. 5. v 14.30 hodin a k obnovení 
dodávky 18. 5. v 19.00 hodin. 
 

e) Setkání zaměstnanců před letními prázdninami, v Troji: datum bylo kolegiem definitivně 
určeno na pondělí 23. 6. 2014, 16:30 hodin. KD schválilo stejný finanční rozpočet na 
uspořádání akce, jaký byl vloni, tzn. 250 tis. Kč. Občerstvení, stany, místa k sezení zajistí 
tajemník fakulty a správa budov, pozvánky a zveřejnění na webu má na starosti OMK. 
Vystoupení hudebních uskupení bude nově rozšířeno o Blueswar; muzika bude hrazena 
ze střediska 901. Koordinace hudebních vystoupení se ujme prod. M. Rokyta, 
zprostředkuje také získání anotací pro OMK. 

 
f)  Natáčení krimiseriálu ČT Vraždy v kruhu bude na Karlově pokračovat v průběhu května 

a června 2014.  
 

 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Prod. Z. Němeček 
a) Seminář pro žadatele Výzvy č. 3.4, OP VaVpI, se konal 9. 4. 2014 dopoledne, na MŠMT. 

Za MFF UK se zúčastnili děkan, proděkani Z. Němeček a V. Baumruk, tajemník fakulty, 
Ing. D. Lanková a Ing. J. Eger. MFF UK byla úspěšná ve všech třech případech 
podaných projektů, kvalita návrhů byla hodnocena relativně vysoce (nejvýše Střecha pro 
informatiku), požadované změny nejsou četné a mají spíše formální ráz. Rekapitulaci 
současného stavu a organizačně-technické záležitosti (časový harmonogram, vypsání 
výběrových řízení atd.) projedná 10. 4. 2014 prod. Z. Němeček s vedoucím správy budov 
Ing. M. Novákem a tajemníkem fakulty, následovat bude schůzka s Ing. J. Egerem a dále 
jednání s MŠMT (výběrové řízení na nákup přístrojů). Během měsíce musí MFF UK 

http://vjimc.osu.cz/
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podat žádost o snížení příspěvku na vzdělání, ve výši 10,2 % finanční spoluúčasti na 
projektech VaVpI. Výsledek hodnocení projektů je na webu, viz: 
http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-
vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-
postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-
podpora.html 
 

b) Pavilon v Troji: kolegium vzalo na vědomí informaci, že jednání s firmou Pražská 
teplárenská, a.s., se snad blíží k oboustranně uspokojivému řešení.  

 
c) Kampus Albertov (KA): prod. V. Baumruk informoval o současném stavu příprav (mj. 

otázka, zda má být projektována velká posluchárna). Vzniká návrh statutu a jednacího 
řádu, koncepty pošle prod. V. Baumruk členům kolegia pro informaci, zvlášť je probere 
s děkanem. Strategická skupina KA se sejde dne 17. 4. 2014.   

 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a na obsazení funkcí vedoucích pracovišť 

na MFF UK: kolegium projednalo soupis návrhů ze všech tří sekcí, definitivní znění děkan 
pošle po drobných úpravách kolegiu ke schválení e-mailem.   

 
b) Nový Mzdový předpis Univerzity Karlovy, platný od 1. 4. 2014 a umožňující mj. souběh 

příplatků za vedení a za funkci garanta, už je zveřejněný na webu, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-4343.html 
Vedoucí PERS (nová zkratka???) je připravený technicky realizovat návrhy na příplatky 
rovněž s účinností od 1. 4. 2014. Příplatky za vedení a za funkci garanta jdou na vrub 
rozpočtů sekcí.   

 
c) Podklady pro odpověď PhDr. A. Němcové Tejklové: část týkající se čerpání sociálního 

fondu připravil tajemník fakulty. Sekční proděkani pošlou své podněty děkanovi 
(dekan@mff.cuni.cz) do 16. 4. 2014, celou odpověď pak schválí kolegium na schůzi dne 
23. 4. 2014.   

 
d) Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc., převezme při příležitosti svých 80. narozenin pamětní 

medaili Univerzity Karlovy, udělenou mu na návrh MFF UK. Stane se tak na zasedání VR 
UK dne 24. 4. 2014. Krátké laudatio při té příležitosti pronese děkan MFF UK.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) DOD 2014: hlavní přednáška bude z fyziky, na osobě jejího autora se dohodnou prod. M. 

Vlach a prod. V. Baumruk. Jako téma se nabízí např. výročí CERN nebo výročí 
krystalografie. V příštích letech pravděpodobně MFF UK upustí od pořádání 
samostatného DOD. Univerzita Karlova plánuje rozšířit Informační den UK, což je akce 
studenty hojně navštěvovaná, a tak by se MFF UK mohla propagovat během ní.  
Stalo se po KD: Přednášku na DOD s názvem „2014 – Mezinárodní rok krystalografie“ 
přednese doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 

 
b) Kolegium dalo souhlas k tomu, aby si student prvního ročníku MFF UK Martin Červeň, 

který se věnuje amatérské fotografii, mohl pořídit snímky interiéru malostranské budovy. 
Fotografie nesmějí být komerčně využity, stanou se i součástí archivu OMK. Souhlas 
platí do konce roku 2014.   

 
c) Spolek Matfyzák: sešla se Rada starších. Daňové přiznání - vyrovnané - spolek včas 

odevzdal.  
 

http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-podpora.html
http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-podpora.html
http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-podpora.html
http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-4-vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem/seznam-projektu-postupujicich-z-vyberove-komise-na-urovni-ridiciho-organu-op-vavpi-vyzva-c-3-4-podpora.html
http://www.cuni.cz/UK-4343.html
mailto:dekan@mff.cuni.cz
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d) Jednotný slovníček anglických překladů v rámci UK (potřebný hlavně pro web): předseda 
ediční komise AS UK byl od MFF UK informován o současném málo vyhovujícím stavu, 
je ochoten dát podnět ke vzniku nového, jednoduššího slovníčku. 

 
e) Festival Fantazie: MFF UK spojí síly s FF UK, obě fakulty připravují společně program, 

což umožní jej oproti loňsku rozšířit (a zároveň snížit náklady MFF UK při přípravě a 
realizaci akce) 

 
f) Rotunda sv. Václava: uskutečnila se schůzka ohledně přípravy projektu – žádosti 

o financování z Norských fondů; zatím se nedaří překonat některá úskalí. Na 10. 4. 2014 
je svolané jednání všech zúčastněných subjektů.   

 
g) Partnerský program: slavnostní podpis smluv s firmou Preciosa, a.s., a s firmou ICZ, a.s., 

je zorganizovaný na 17. 4. 2014 do Malé zasedací místnosti v malostranské budově; 
kromě děkana počítají s účastí proděkani O. Čepek a M. Vlach.  
Stalo se po KD: Smlouvu s firmou Virtux, s.r.o., podepíše děkan dne 22. 4. 2014 v 11:00 
hodin (náhradní termín). 

 
h) Robotický den se bude konat 21. 6. 2014, snad v Kongresovém centru v Praze. Tato a 

několik dalších propagačních akcí má být financováno z uděleného projektu OP, bohužel 
peníze stále na MFF UK nejsou.   

 
i) Vydavatelství Matfyzpress: prod. M. Vlach čeká na návrh koncepčních změn edičního 

plánu, o které/který požádal předsedu ediční komise MFF UK doc. M. Zeleného. Ing. S. 
Stojan poslal seznam publikací za posledních 5 let, které vyd. Matfyzpress vyrobilo na 
mimofakultní objednávky, zisk z této produkce činí zhruba 25 až 30 % z celkového zisku 
vydavatelství. Účinkem se neminula ani nová propagační akce - obrat z prodeje knih je 
od počátku roku 2014 je slibný. To vše hovoří pro zachování existence vydavatelství 
Matfyzpress.   

 
j) Jako náhrada za vloni poražený strom bude na Karlově vysazen strom nový, a to 28. 4. 

2014 odpoledne, za účasti členů vedení fakulty.  
 

k) OVVP a STUD řeší vyplácení stipendií prostřednictvím elektronického systému.  
 

l) Spolupráce s AMAVET: nová smlouva je v přípravné fázi.  
 

m) Den firem pro fyziku se bude konat v Troji dne 29. 4. 2014 od 10:00 do 14:00 hodin 
v posluchárně T1. Více informací na webu, viz: 
http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku 

 
n) MŠMT zveřejnilo výzvu k podání projektů na podporu zájmových přehlídek a MŠMT 

zveřejnilo výzvu k podání projektů na podporu zájmových přehlídek a studentských 
soutěží, termín vyprší 5. 5. 2014. Z: k podpisu děkanovi připraví prod. M. Vlach do 28. 4. 
2014. 

 
o) Prod. M. Vlach informoval o počtech přihlášek na fakultách UK, v rozdělení podle krajů, 

z nichž se uchazeči o studium hlásí. Podle těchto čísel by MFF UK měla ještě zvýšit úsilí 
při získávání studentů z Prahy.   

 
p) Dne 8. 4. 2014 navštívili MFF UK pror. M. Kovář a Bc. M. Urx z Oddělení informačního 

systému UK. Jednali s prod. M. Vlachem, např. o přípravách na oslavy založení CERN, 
o myšlence na zřízení univerzitního rádia a TV.   

 
q) Projekt Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a 

popularizace výzkumu a vývoje: rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace bylo vydáno.  
 

r) Mezinárodní matematická soutěž Náboj proběhne 11. 4. 2014, děkan se osobně zúčastní 
slavnostního vyhlášení vítězů a pronese při té příležitosti krátkou přednášku. 

 

http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku
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7. RŮZNÉ 

 
a) Pražská oslava 60. výročí založení CERN je naplánovaná na 8. 9. 2014, o místě se stále 

jedná (ve Velké aule Karolina není dovoleno promítat). Prod. M. Vlach požádá prof. L. 
Picka, aby program studentského soustředění na Albeři (31. 8. – 9. 9. 2014) uzpůsobil 
tomu, že děkan, prod. V. Baumruk a Mgr. L. Veverka se slavnosti v Praze zúčastní, a 
proto nebudou moci zůstat na Albeři do konce kursu.  

 
b) Prod. M. Rokyta uvedl na pravou míru informaci o svém požadavku k Mgr. J. Šejnohovi 

ohledně zveřejnění výsledků anket -  tázal se, zda může uveřejnit na nástěnce 
v karlínské budově výtisk s výsledky studentské ankety za ZS 2013/14.  

 
c) Děkan sezval společné setkání bývalého a současného vedení fakulty, a to na 24. 4. 

2014, 18:00 hodin.  
 

d) Prod. J. Trlifaj informoval, že přednášejícím na 9. matematickém kolokviu konaném 24. 4. 
2014 bude Shahn Majid (Queen Mary University of London), více viz: 
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/colloquia/2014/M_Kolokvium_09.pdf 

 
 

 
Zasedání skončilo v 17:25 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/colloquia/2014/M_Kolokvium_09.pdf


Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 23. dubna 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluven: 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj, Z. 
Němeček; j.h. přizváni L. Skrbek (na celou dobu jednání), D. Hrušková (k bodu 1.d) od 
11.30 hod.) 
M. Rokyta, V. Baumruk (na část jednání) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
Stalo se po kolegiu: Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 26. března 2014 .  
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Pozice zahraničních post-docs – výzva byla dne 16. 4. 2014 zveřejněna na webu, viz: 

http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4014259 
a na  
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ 
resp. na  
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2014postmathphys.htm 
Konečný termín pro přijímání přihlášek je stanoven na 28. květen 2014. 
 

b) V návaznosti na setkání představitelů fakult UK s představiteli amerických univerzit dne 
9. 4. 2014 byly osloveny PedF, FTVS a FSV, které podobně jako MFF UK, projevily 
zájem o spolupráci s University of Colorado, s dotazem, zda by měly zájem 
o koordinovaný postup ve věci přípravy případné meziuniverzitní dohody s uvedenou 
univerzitou.  Podobně MFF UK oslovila PF UK ve věci společného postupu při přípravě 
event. smluvní spolupráce s Northeastern University. 

 
c) Jednání u kulatého stolu na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem dne 6. 5. 2014, které má být 

věnováno přípravě nové společné dohody Global Network Partnership, se za MFF UK 
zúčastní prof. M. Hušková (dlouholetá spolupráce s prof. Steinebachem, který bude 
účastníkem jednání za Univerzitu v Kolíně n. R.) a prof. Z. Strakoš (spolupráce s prof. 
Klawonem). Delegaci UK povede pror. J. Škrha.  

 
d) Předložené/předkládané  návrhy projektů do H2020 (podle informací OVZS): 

výzva: PROTEC (T: 26. 3. 2014) - podán: PROTEC2-14-Lowry (J. Ďurech, AÚUK) 
výzva: ERC StG (T: 27. 3. 2014) - podán: IReTHoT (J. Šťovíček, KA) 
výzva: MSCA-ITN (T: 9. 4. 2014) - podán: NETTIA (J. Nešetřil, IÚUK) 
výzva: ICT (T: 23. 4. 2014) – podány: 

Himl (J. Hajič, ÚFAL) 
DataInn (P. Pecina, ÚFAL) 
CLAN (F. Jurčíček, ÚFAL) 
KConnect (P. Pecina, ÚFAL) 
JUSTMT (J. Hajič, ÚFAL) 
QT21 (J. Hajič, ÚFAL) 
CRACKER (J. Hajič, ÚFAL) 
QT Public (J. Hajič, ÚFAL) 
CAPTION (P. Pecina, ÚFAL) 
SOCIALCPS (T. Bureš, KDSS). 

 
e) Výzva: ERC CoG (T: 20. 5. 2014) - podán: FIXME (M. Bulíček, MÚUK). 
 
f) Dne 14. 5. 2014 bude vyhlášena soutěž o projekty financované z Nadačního fondu Karla 

Janečka.   

http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4014259
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2014postmathphys.htm
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g) Hodnocení výzkumných záměrů řešených na MFF UK (hlavní řešitelé prof. J. Bičák 

a doc. R. Leitner) proběhlo dne 22. 4. 2014 a dopadlo výborně. 
 

h) Centrální evidence smluvního výzkumu na UK: žádost pror. J. Hály o naplnění databáze 
Granty a projekty projednal děkan s prod. J. Trlifajem a vedoucí OVZS dne 22. 4. 2014. 
Jako kontaktní osoby za MFF UK děkan určil vedoucí OVZS a vedoucí HOSP. Termín 
pro vložení do databáze je stanovený na 30. 4. 2014. Po upřesnění definice, co vše patří 
pod pojem „smluvní výzkum“ (souvisí s třetím pilířem metodiky pro hodnocení vědy), 
děkan hodlá provést revizi seznamu smluv, které budou do databáze vloženy.  

 
a) Kontrola knihovních výpůjček: urgence přinesly ovoce, správnost kontrolního výpisu 

nakonec ze 450 oslovených čtenářů podpisem stvrdilo 449.  
 

i) Fulbright Distinguished Chair: prod. J. Trlifaj je připraven podepsat letter of invitation pro 
zájemce o tuto pozici, budou-li to požadovat.  

 
Děkan 
j) Kolegium vzalo na vědomí informaci vedoucí knihovny RNDr. D. Hruškové o přístupu 

MFF UK k časopiseckým a jiným elektronickým databázím. Písemné přehledy včetně 
údajů o financování dostalo kolegium písemně předem. KD požádalo o dodatečné 
zjištění, jaký se na UK používá klíč k rozdělování nákladů mezi fakulty v případě 
nakladatelství Elsevier.   
 

k) Kolegium vzalo na vědomí informaci děkana o návštěvě představitelů UK a ČVUT 
v CERN ve dnech 14. až 16. 4. 2014. MFF UK navrhne panu rektorovi UK, aby udělil 
univerzitní pamětní medaili generálnímu řediteli CERN. Pro konání workshopu při 
příležitosti pražských oslav 60. výročí založení CERN v září 2014 požádá děkan vedení 
UK o zapůjčení Velké auly Karolina včetně možnosti v aule promítat. Konkrétní podklady 
připravují doc. J. Dolejší, doc. R. Leitner a prod. M. Vlach. 

 
l)  Hostující profesoři Univerzity Karlovy: děkan vybídl sekční proděkany k podání návrhů 

na jmenování vhodných osobností hostujícími profesory. Připomněl, že jde o čestné 
postavení, viz znění příslušného předpisu UK: 

 http://www.cuni.cz/UK-1072.html 
Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo 
docenty mohou na základě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady fakulty 
nebo vysokoškolského ústavu po dobu svého působení na univerzitě užívat pracovní 
označení "hostující profesor Univerzity Karlovy", jehož udělení se řídí čl. 42 Statutu 
Univerzity Karlovy. Hostující profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s 
výjimkou práva volit a být volen do akademických senátů.   

Podle evidence dostupné na MFF UK byli na návrh fakulty jmenováni hostujícími 
profesory Univerzity Karlovy prof. Endre Süli, prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., prof. RNDr. 
Vlastimil Dlab, DrSc., prof. RNDr. Václav Fabian, prof. Frederick Jelinek a prof. 
Kumbokonam R. Rajagopal. 

 
m) Prod. V. Baumruk podpořil návrh vedoucího KFKL, aby děkan poslal na MŠMT žádost 

o zvýšení finančního příspěvku do ILL v Grenoblu (důvod: příspěvek se platí v EUR, 
prostředky přidělené v rámci projektu INGO však vinou kurzových změn v období mezi 
podáním návrhu a jeho realizací nepostačují). KD nemělo námitky.  

 
n) Harmonogram zasedání VR MFF UK v akad. roce 2014/15: zasedání se budou konat 

opět první středu v měsíci, první schůzi plánuje děkan svolat na středu 1. října 2014. 
V tento den se bude konat tradiční Jarníkovská přednáška. 

 
 
 
 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-1072.html
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3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Pokyny k vypracování diplomové práce – podněty od kol. V. Tůmy (SKAS): proběhla e-

mailová diskuse členů kolegia, prod. F. Chmelík zorganizuje schůzku obou studijních 
proděkanů a garantů, s cílem navrhnout společný postup.  

 
b) Schůzka na RUK kvůli vymáhání poplatků spojených se studiem za období let 2000 až 

2005: děkan pověřil účastí prod. F. Chmelíka a vedoucí STUD.  
Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík dohodl s pror. M. Králíčkovou termín 20. 5. 2014 
dopoledne.  

 
c) Schůzka Komise pro studentskou anketu dne 11. 4. 2014: prod. F. Chmelík, který jednání 

předsedal, kolegiu sdělil jako hlavní závěr, že byl stanoven harmonogram pro 
uskutečnění ankety za LS 2013/14. Anketa proběhne papírovou formou, pro sběr 
anketních lístků budou zakoupeny a členovi SKAS Mgr. J. Šejnohovi předány hlasovací 
urny. 

 
d) Pror. J. Royt svolal zasedání celouniverzitní ediční komise, a to na 24. 4. 2014, 9:00 

hodin. Děkan MFF UK místo sebe na schůzi vyslal prod. F. Chmelíka a Ing. S. Stojana. 
Jmenovaní reprezentanti fakulty využijí této příležitosti k získání informací o osudu 
děkanova návrhu na využití financí „ušetřených“ po zrušení AUC-MF, dále informací o 
elektronickém publikování, cest k distribuci vydaných titulů, lhůt pro dodání autorských 
rukopisů a postupu, nejsou-li dodrženy atd.  

 
e) Slavnostní setkání pro absolventy U3V a Ústřední knihovny UK – EDIS dne 5. 6. 2014, 

11:00 hodin: děkana zastoupí prod. F. Chmelík.  
 

Prod. P. Kolman 
f) Prospěchová stipendia: kolegium prodiskutovalo návrh prod. P. Kolmana na změnu 

pravidel pro výplatu stipendií a doporučilo předložit jej k posouzení SKAS a poté celému 
AS MFF UK. Definitivní návrh určený pro AS zformuluje a děkanovi zašle prod. P. 
Kolman do 5. 5. 2014.    

 
g) Návrh na vyplácení doktorandského stipendia za kvalitní vědeckou publikaci: materiál od 

prod. M. Rokyty předal děkan prod. P. Kolmanovi ke konkrétnímu rozpracování. KD na 
minulé schůzi doporučilo, aby tento typ stipendia zaveden byl, s tím, že návrh na výplatu 
konkrétnímu doktorandovi musí schválit školitel a vyjádří se k němu RDSO.  

 
h) Prod. J. Trlifaj, na základě zkušenosti jedné zahraniční doktorandky, doporučil revidovat 

instrukce k obhajobě, které studenti doktorského studia dostávají na studijním oddělení – 
unifikovat je včetně jejich anglické verze a doplnit o citaci zákonné povinnosti mít aspoň 
část předkládané disertace přijatu k publikaci nebo publikovanou v odborném časopise. 
Z: prod. F. Chmelík.  

 
i) Prod. M. Vlach se dohodne se studijními proděkany o nejvhodnějším způsobu distribuce 

balíčku s občerstvením pro uchazeče o studium při přijímacích zkouškách.   
 

Děkan 
j) Promoce absolventů rigorózního řízení, která se bude konat 27. 5. 2014 od 13:30, se 

zúčastní děkan.  
 

k) KREDO – seminář konaný dne 29. 4. 2014: děkana zastoupí prod. P. Kolman.  
 

 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Žádosti o zapůjčení fakultních prostor 
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i)    Žádost doc. P. Knoblocha o prominutí nájemného za využití poslucháren S3 a S4 
(mzn. konference BAIL 2014, 15. až 19. 9. 2014). Prod. M. Rokyta doporučil 
vyhovět. Kolegium schválilo 50% slevu.  

ii)    Žádost ředitelství Gymnázia Ch. Dopplera o zapůjčení refektáře pro předání 
maturitních vysvědčení studentům gymnázia dne 4. 6. 2014 mezi 15. a 16. hodinou: 
prod. M. Vlach doporučil, kolegium schválilo zapůjčení zdarma.  

iii)   Žádost Mgr. C. Broma o bezplatné zapůjčení refektáře 23. 9. 2014 pro konání 
propagační akce Jeden den s informatikou: prod. O. Čepek doporučil, kolegium 
schválilo zapůjčení zdarma. 

 
b) Odpis starších publikací: kolegium projednalo na své schůzi dne 12. 3. 2014 návrh na 

odpis učebnic a publikací staršího vydání s tím, že sekční proděkani se vyjádří 
k jednotlivým titulům. To se stalo, takže na zasedání dne 23. 4. 2014 kolegium odpis 
schválilo. Provedení zajistí tajemník prostřednictvím vedoucího reprostřediska a vedoucí 
hospodářského oddělení (publikace nebudou fyzicky zlikvidovány, např. část bude 
využita při různých propagačních akcích jako je DOD). 

 
c) Školení řidičů používajících své soukromé osobní automobily ke služebním cestám se 

uskuteční ve dvou termínech: 27. 5. 2014 od 10:00 hodin v posluchárně F1 na Karlově 
a 29. 5. 2014 od 14:00 hodin v posluchárně T2 v Troji. 

 
d) FJFI ČVUT pořádá každoročně v červnu tzv. Jaderný parník. Akce je určena především 

zaměstnancům FJFI; v minulosti se jí účastnila i menší skupina zaměstnanců MFF UK. 
Tajemník MFF UK projedná s tajemníkem FJFI možný rozsah účasti zaměstnanců MFF 
UK a tomu odpovídající adekvátní finanční příspěvek ze strany MFF UK. 

 
e) Tajemník pošle členům KD e-mailový kontakt na JUDr. M. Semíkovou, aby ji mohli 

v případě potřeby kontaktovat přímo.   
 

f) Tajemník zmocní pí A. Krškovou, aby včas vydávala pokyn vrátným v malostranské 
budově ohledně akcí v prostorách budovy (refektář, posluchárny). Jde o to, aby nový 
režim přístupu do budovy zůstal pod kontrolou a současně nic nebránilo vstupu účastníků 
na schválené akce.   

 
Děkan 
g) Návrh licenční smlouvy na dílo, které vzniklo v rámci softwarového projektu, posoudila 

právnička; pozastavila se nad záměrem poskytnout licenci k zaměstnaneckému dílu bez 
finančního vyrovnání. Prod. O. Čepek poslal děkanovi rozklad kol. M. Děckého. Děkan 
věc znovu posoudí. Obecně by rád vnesl pořádek do všech licenčních smluv, které MFF 
UK uzavřela/uzavírá.  

 
 
 
5. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Projekty VaVpI: připomínky od MŠMT nejsou zásadního rázu, prod. Z. Němeček ve 

spolupráci s tajemníkem fakulty, doc. P. Svobodou a SB kompletuje podklady pro smlouvy. 
Časově nejkritičtější je vypsání výběrového řízení na stavební práce v Troji.  

 
b) Prod. Z. Němeček poslal kolegiu výpis plánovaných mezd z projektů OP, které dostala 

MFF UK.  
 

Děkan 
c) Kampus Albertov (KA): návrh partnerské smlouvy mezi zúčastněnými fakultami, který dne 

23. 4. 2014 dostal jako podklad pro jednání Monitorovacího výboru KA dne 23. 4. 2014, 
děkan přeposlal k posouzení členům KD. Prod. Z. Němeček ve smlouvě nenalezl žádné 
podstatné nedostatky. 
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6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Zaměstnanecké oddělení zpracovává schválené úpravy mezd k 1. 4. 2014. 

 
b) Konkursy: inzeráty byly uveřejněny v Lidových novinách, lhůta pro podání přihlášek 

vyprší – až na malé výjimky – 21. 5. 2014. Sekční proděkani pošlou děkanovi návrhy na 
složení komisí, T: 15. 5. 2014.  

 
c) Děkan odeslal stanovisko vedení fakulty Dr. A. Němcové Tejkalové k jejímu dopisu 

z března t.r. V této souvislosti vyvstala otázka na druh a výši zaměstnaneckých benefitů, 
např. výše příspěvku zaměstnavatele na stravenky.  

 
d) Tajemník fakulty prověří informaci, že MFF UK musí uzavřít s mateřskou školkou Rybička 

smlouvu jako nutnou podmínku pro to, aby tam mohli mít zaměstnanci MFF UK děti 
(konkrétní požadavek kol. Hlávky).   

 
 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rok krystalografie: byl slavnostně zahájen 23. 4. 2014 dopoledne, vedení MFF UK 

reprezentoval prod. V. Baumruk. Více viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-krystal/ 
Hlavní přednáška na letošním Dni otevřených dveří bude věnována právě krystalografii, 
pronese ji doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 

 
b) Financování studentských aktivit: spolek Matfyzák zveřejnil výzvu na podporu 

volnočasových aktivit, viz: 
http://www.matfyzak.cz/wp/matfyz-boost/ 

 
c) Na 25. 4. 2014 je svolána schůzka fakultní komise pro web. Hlavním cílem jednání je 

vyhodnocení analýzy, kterou provedla firma Dobrý web. 
 

d) V pátek dne 11. 4. 2014 se uskutečnil na MFF UK desátý ročník soutěže středoškoláků 
Náboj. Akce proběhla velmi zdařile, lví podíl na tom mají studentští organizátoři. 

 
e) Zpřístupnění rotundy sv. Václava v malostranské budově – příprava žádosti o financování 

projektu z Norských fondů: zápis z jednání o přípravě žádosti poslal prod. M. Vlach 
kolegiu e-mailem.   

 
f) Dne 17. 4. 2014 proběhla na RUK schůzka u pror. M. Kováře, diskutovalo se o agendě 

vnějších vztahů.  
i) V plánu je možné rozšíření Informačního dne UK, což by MFF UK mohla využít pro 

uspořádání nové podoby vlastního DOD.  
ii) Jednotný grafický systém, logo UK a fakultní loga: p. rektor pozastavil už 11. 2. 

2014 opatření předchozího vedení UK, dochází k revizi zadávací dokumentace na 
vypracování loga jednotlivých fakult, další kroky jsou v řešení. Prod. M. Vlach 
zvažuje, jaký postup má za dané situace vedení fakulty navrhnout (např. zahájit 
práce na pořízení vlastního typologa, které je na případném novém logu závislé 
pouze minimálně). Prod. P. Kolman připomněl chystané instrukce pro závěrečné 
studentské práce, které by měly obsahovat i grafické zpodobení příslušnosti k MFF 
UK. 

 
g) Prod. M. Vlach plánuje navštívit členku kolegia rektora UK dr. Němcovou Tejkalovou, aby 

zjistil představy vedení školy o aktivitách pro absolventy UK.   
 

h) Partnerský program: jsou uzavřeny tři smlouvy, podrobnosti jsou uvedeny na fakultním 
webu. Prod. M. Vlach navrhne děkanovi, aby vyplatil mř. odměny aktivním členům 
skupiny pro spolupráci s firmami. Více viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-krystal/
http://www.matfyzak.cz/wp/matfyz-boost/
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http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-partneri/ 
 

i) Kontakty s časopisem ABC spějí k oficiální spolupráci (mediální partner MFF UK resp. 
připravovaného portálu matfyz.cz). V poslední době časopis zveřejnil např. informace 
o soutěži MatfyzFEAT, viz: 
http://www.abicko.cz/  
Kromě toho je v přípravě společný projekt – natáčení krátkých videosekvencí fyzikálních 
pokusů, později také videí z oblasti informatiky a matematiky. V plánu je též společná 
expozice na akci Vědecký jarmark dne 10. září 2014. Časově prezentace zasahuje do 
konání albeřského kurzu a návštěvy reprezentace z CERN.  
Byl též publikován článek o studentu Domincovi. Více viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-dominec/ 

 
j) Prezentace firmy Merck v matematické sekci a spolupráce s MFF UK: jednání probíhají 

po několika liniích - jak na úrovni MFF UK, tak na úrovni UK. Snad se podaří některé 
záležitosti vyjasnit při příležitosti chystané přednášky dne 29. 4. 2014 v K1.  

 
k) Matfyzpress: prod. M. Vlach plánuje v blízké době vyzkoušet prodej i jiných než knižních 

předmětů. 
 
l) V souvislosti s přípravou Robotického dne jedná OMK o pronájmu prostor Kongresového 

centra (KC); pokud by MFF UK uzavřela s KC smlouvu o dlouhodobé spolupráci (ta by 
fakultu zavazovala uspořádat v KC několik akcí ročně), získala by významnou finanční 
slevu z ceny pronájmu. Otázkou je, jaké akce do sálů KC umístit. 

 
m) Preciosa, a.s.: v jednání je forma spolupráce typu projekt TAČR. 

 
n) AMAVET: připravuje se smlouva o spolupráci. V porotách národního kola soutěže Expo 

Science Amavet 2014 konaného ve dnech 25. a. 26. 4. 2014 budou z MFF UK členy doc. 
P. Svoboda, doc. P. Hnětynka a dr. V. Žák.  

 
o) Institucionální plány UK: MŠMT dosud neuvolnilo přidělené prostředky, takže část 

propagačních aktivit je financována z rozpočtu MFF UK.  
 
p) Slavnostní předání maturitních vysvědčení na Gymnáziu Ch. Dopplera v Praze dne 4. 6. 

2014: děkana zastoupí prod. F. Chmelík.  
 

 
 
8. RŮZNÉ 

 
a) Slavnostní shromáždění akademické obce UK při příležitosti návštěvy Jeho Excelence p. 

Joachima Gaucka, prezidenta Spolkové republiky Německo, v úterý 6. května 2014 
v 10:30 hodin bude spojeno s přednáškou hosta (Evropská rozmanitost – evropské 
bohatství). Děkan přislíbil osobně se zúčastnit akce MFiLF, která se koná ve stejnou 
dobu, a proto požádal prod. J. Trlifaje, aby ho ve Velké aule zastoupil.  
Příprava MFiLF - viz: 
http://siret.ms.mff.cuni.cz/MFiLF/ 

 
b) Oslava 50. výročí vzniku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, která se koná 27. května 2014 

od 16:00 hodin ve vile Lanna: děkana zastoupí prod. V. Baumruk.  
 
c) Konference Společnost, právo a politika, kterou pořádá 6. 5. 2014 Filozofická fakulta UK: 

MFF UK pozvánku nevyužije.  
 

d) Zasedání KD dne 21. 5. 2014 je plánované jako výjezdní, do Hostivice. Prod. O. Čepek 
se musí na dopolední část omluvit, protože byl pověřen zastupování děkana na 
promocích v Karolinu. Prod. P. Kolman se rovněž omluvil, kvůli pobytu mimo Prahu po 
celý týden od 19. 5. 2014.  

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-partneri/
http://www.abicko.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-dominec/
http://siret.ms.mff.cuni.cz/MFiLF/
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e) Dne 21. 5. 2014 od 19:00 hodin se koná benefiční klavírní koncert v refektáři. Zájemci 
o účast na koncertě se mohou přihlásit elektronicky. 

 
f) Zveřejnění záznamu přednášek prof. J. Krajíčka a doc. O. Semeráka: tajemník uvedl, že 

po technické stránce je vše připraveno, odd. PSíK čeká na samotné nahrávky. Z: doc. Z. 
Lustigová.   

 
g) Fakultní studentské granty: za předpokladu, že AS UK schválí dne 6. 6. 2014 návrh MFF 

UK na změnu příslušného předpisu, může být 7. 6. 2014 vyhlášena soutěž o projekty. 
Studijní oddělení rozešle studentům MFF UK avizující e-mail. Z: prod. F. Chmelík.  

 
h) Sportovní den 14. 5. 2014: v příštích dnech bude oficiálně vyhlášen tenisový mač 

zaměstnanců proti studentům. Za KTV se na akci bude podílet dr. T. Jaroš, po 
organizační stránce má na starosti prod. M. Vlach. Jedním z rozhodčích bude prod. V. 
Baumruk, hledá se kouč zaměstnaneckého týmu. 
Prod. O. Čepek bude ve stejnou dobu v zahraničí.  

 
i) Prod. J. Trlifaj upozornil na problém s dvojí afiliací článků, jejichž autoři mají na MFF UK 

plný pracovní úvazek a současně další na jiné vysoké škole, články však vznikly řešením 
grantu na MFF. Dvojí afiliace v tomto případě finančně poškozuje MFF UK. Děkan k tomu 
uvedl, že body získané pro fakultu z RIV se dělí na sekce, vymáhání správné afiliace je 
tedy především v zájmu příslušných sekcí.  

 
j) Prod. O. Čepek se nechal ujistit, že jsou zavedena čísla účetních středisek/střediska pro 

režie odváděné z grantů. 
 

 
Zasedání skončilo ve 12:20 hodin. 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 7. května 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 
 

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

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 23. dubna 2014.  
 
 
 
 
1) Děkan MFF UK připravil – ve spolupráci s kolegiem informatické sekce - podklady pro stanovisko 

Univerzity Karlovy k úplnému zákazu pořízení a financování údržby jakýchkoliv přístrojů a zařízení 
z oblasti IT včetně jejich součástí, v projektech GAČR podávaných v roce 2014.  

 
2) Informace z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora UK konaného 28. 4. 2014:  

a)    Pan rektor očekává do 30. 6. 2014 připomínky k vnitřním předpisům UK; během léta 
proběhne celkové zhodnocení těchto předpisů a na podzim budou předloženy návrhy na 
jejich novelizaci. Děkan MFF UK připomene např. Řád výběrového řízení UK v Praze. 

b)   RUK sám vybere návrhy excelentních výsledků pro hodnocení vědy, pošle je na fakulty 
k připomínkám.  
Stalo se po KD: Děkan obdržel dopis z RUK obsahující harmonogram: dne 20. 5. 2014 RUK 
sdělí fakultám navržený výběr jejich excelentních výsledků, do 20. 6. 2014 pak očekává 
upřesnění. Ke každému výsledku - včetně těch, které vybere RUK – musí fakulta napsat 
krátké zdůvodnění, proč jej pokládá za excelentní a proč jej přiřazuje do toho kterého 
panelu. Z: sekční proděkani.  

 
3) Návrh dílčích změn univerzitních předpisů: termín k odeslání na RUK: do 23. května 2014, 12:00 

hodin. Členové KD byli požádáni, aby své názory poslali do 19. 5. 2014 na adresu: 
dekan@mff.cuni.cz 
Kolegium je probere na schůzi 21. 5. 2014. Jde o tyto návrhy: 
 
dílčí Změna přílohy č. 2 Statutu UK, viz:  

http://www.cuni.cz/UK-5738.html  
 
dílčí Změna Grantového řádu UK, viz:  

http://www.cuni.cz/UK-5739.html  
 
dílčí Změna Řádu pro hodnocení výuky studenty UK, viz:  

http://www.cuni.cz/UK-5740.html 
 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Smluvní výzkum a aplikace RUK k centrální evidenci smluvního výzkumu a grantů: do 

rektorátní aplikace bylo vloženo k 30. 4. 2014 celkem 16 záznamů o smluvním výzkumu 
MFF UK (od r. 2011 do současnosti), 4 záznamy tam již byly z dřívějška (vložil dr. J. 
Kuča).  Protože je žádoucí jednoznačně identifikovat tyto akce a připomenout pravidla, 
která se na smluvní výzkum vztahují, připravuje vedoucí HOSP návrh směrnice děkana.  
 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
http://www.cuni.cz/UK-5738.html
http://www.cuni.cz/UK-5739.html
http://www.cuni.cz/UK-5740.html
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b) Dne 23. května 2014 se na OVZS uskuteční za přítomnosti Ing. D. Lankové a Mgr. T. 
Jančáka schůzka s novou pracovnicí informatické sekce, manažerkou projektů E. 
Sauerovou.  

 
c) Prostřednictvím prof. J. France vyjádřila zájem o spolupráci a výměnu studentů v oborech 

Advanced Java Technologies, Artificial Intelligence, Web Data Management; Mobile 
Computing, and Wireless Communication & Mobile Programming Parul Group of 
Institutes. Přeposláno prod. P. Kolmanovi k odpovědi. 

 
d) Kolegium vzalo na vědomí výsledky jednání Rady Fondu mobility UK – udělenou podporu 

v jarním kole. MFF UK uspěla s pěti ze sedmi žádostí o finanční podporu.  
 

e) Výzva k podávání návrhů projektů česko-francouzské spolupráce (aktivita MOBILITY): 
interní termín je stanoven na 24. 7. 2014. Podle informací OVZS lze očekávat postupné 
vyhlášení dalších aktivit MOBILITY s prázdninovými konečnými termíny. 

 
f) Vyhlášení veřejné soutěže ve VaVaI TAČR v rámci programu TH - Program na podporu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, viz: 
http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=304 
Soutěžní lhůta začíná dnem 6. 5. 2014 a končí dnem 30. 6. 2014 v 16:00. Pracovníci 
fakulty byli e-mailem vyzváni, aby podali zprávu o zájmu zúčastnit se soutěže (nutno 
zajistit na RUK dokumenty k prokázání způsobilosti a plnou moc děkana).  

 
g) Výzva k předkládání návrhů na kandidáty na Medaili Josefa Hlávky Nadace "Nadání 

Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových": návrhy se předkládají prostřednictvím rektorátu a je 
třeba je zaslat na odbor vědy RUK spolu s odborným životopisem kandidáta nejpozději 
do 31. května 2014. 
 

h) Změna Opatření rektora č. 9/2014, týkající se habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem: výnos je účinný od 5. 5. 2014. Viz: 
http://www.cuni.cz/UK-5750.html 
Prod. J. Trlifaj požádal pror. A. Gerlocha o součinnost při řešení potíží s aplikací Habilion, 
které ve svém důsledku znamenají zdržení návrhů podaných ze strany MFF UK.  

 
i) Univerzitní post-doc: podmínky, harmonogram a formuláře lze nalézt na webu, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-3887.html#4 
 

j) Fulbright Distinguished Chair: objevují se další zájemci. Podmínky jsou na webu, viz: 
http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=5189&dc=EZ 

 
k) MFF UK eviduje žádost o zahájení habilitačního řízení od dr. Jana Langa, v současné 

době zaměstnance Ohio State Univerzity, Columbus, USA.  Děkan v souladu s Řádem 
habilitačního a jmenovacího řízení UK požádá vedoucího Dep. Math. OSU o údaje 
o pedagogickém působení dr. Langa na OSU. 

 
Děkan     
l) Hostující profesoři Univerzity Karlovy, emeritní profesoři Univerzity Karlovy: pror. A. 

Gerloch v dopise ze dne 30. 4. 2014 vybídl k aktivnějšímu využívání možnosti navrhnout 
hostující či emeritní profesory UK. Metodické pokyny jsou dostupné na webových 
stránkách UK.  

 
m) Cena děkana za nejlepší učebnici a nejlepší monografii: kolegium rozhodne na svém 

zasedání 21. 5. 2014, vyhlášení výsledků je plánované na VR MFF UK dne 4. června 
2014.  

 
n) Kolegium vzalo na vědomí stručnou zprávu děkana o akci MFilF, která se uskutečnila 

dne 6. 5. 2014. Zástupci lékařských oborů by uvítali účast kolegů z oboru matematická 
statistika. Více o akci lze nalézt na webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-mfilf/ 
 

 

http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=304
http://www.cuni.cz/UK-5750.html
http://www.cuni.cz/UK-3887.html#4
http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=5189&dc=EZ
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-mfilf/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentská anketa: kolegium prohovořilo technicko-organizační opatření k papírové 

anketě za právě končící letní semestr, jak o nich podal zprávu prod. F. Chmelík. 
Záležitost stále není bez kazu, prod. F. Chmelík uvažuje o určité reorganizaci komise pro 
anketu – oddělit koncepci ankety od výkonné složky. Dále se prod. F. Chmelík obrátí na 
právničku s žádostí o výklad, jak rozumět pojmu „vhodný způsob zveřejnění“, aby se 
předešlo sporům kvůli ochraně osobních údajů.  

 
b) Kolegium schválilo text Směrnice děkana č. 7/2006, statut soutěže o Cenu děkana 

Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci – návrh 
úpravy poslal prod. F. Chmelík.  
Stalo se po KD: výnos projednal ještě AS MFF UK dne 14. 5. 2014. Definitivní znění je na 
webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm 
 

c) Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu: sešly se 
celkem čtyři návrhy (3 z fyzikální sekce a 1 z matematické sekce). S ohledem na velkou 
kvalitativní vyrovnanost návrhů a současně požadavek od RUK, aby fakulta podala jediný 
návrh, odložilo KD rozhodnutí na diskusi sekčních proděkanů po schůzi. 
Stalo se po KD: Navržen byl RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D., absolvent doktorského studia, 
práci obhájil 14. 2. 2014, studoval ve společném česko-francouzském programu.  

 
d) Prod. F. Chmelík poslal kolegiu stěžejní informace o výsledcích pokusného ověřování 

zkoušky Matematika+, jak je obdržel od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.  
 
e) Prezentace CERGE-EI: prod. F. Chmelík tlumočil nabídku MFF UK spolupracovat při 

uspořádání akce, na půdě CERGE-EI. 
 

f) Prod. F. Chmelík vypracoval k předložení AS MFF UK formální doplněk k návrhu na 
změnu vnitřního předpisu o vyplácení stipendií (týká se studentských fakultních grantů). 
Po schválení fakultním senátem pošle STUD upozornění studentům na letošní lhůtu pro 
podávání grantů.  

 
Prod. P. Kolman 
g) Prod. P. Kolman vypracoval pro AS MFF UK návrh týkající se prospěchových stipendií. 

Jestliže proces v AS MFF UK a poté v AS UK vyústí ve schválení nového vnitřního 
předpisu, bude třeba zadat technickou úpravu SIS.  

 
h) Kolegium schválilo návrh harmonogramu akad. roku 2014/2015 a opatření děkana 

k tomuto harmonogramu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer03.htm 
V průběhu semestru by bylo možné „dorovnat“ dotaci přednášek interně tak, že na 
vybraný den v týdnu připadne výuka toho dne, který odpadl v důsledku státních svátků 
(28. 10., 17. 11.).   
Kolegium doporučilo, aby prod. P. Kolman znovu zkusil na RUK uplatnit námět MFF UK, 
aby zimní semestr akademického roku začínal v pondělí.  

 
i) Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech: kolegium 

prodiskutovalo výchozí pracovní verzi předpisu předloženou a na schůzi komentovanou 
prod. P. Kolmanem.  
Stalo se po KD: Náměty z diskuse prod. P. Kolman zpracoval do další verze materiálu a 
poslal ji kolegiu téhož dne.  

 
j) Prod. P. Kolman se zúčastnil semináře týkajícího se projektu KREDO.  

 
k) Pedagogické fakulty po dohodě s MŠMT prodlužují termín pro podávání přihlášek ke 

studiu až na konec září. Prod. P. Kolman konzultoval situaci s garanty učitelských oborů, 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer03.htm
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společně dospěli k závěru, že v případě MFF UK by takový krok nepřinesl nic mimořádně 
pozitivního. 

 
l) Celoživotní vzdělávání (CŽV) 

i) Kolegium souhlasilo s návrhem prod. P. Kolmana, aby termín pro podávání 
přihlášek do kurzů CŽV byl zkrácen, a to na lhůtu do 30. září.  

ii)      Posouzení toho, zda absolventovi MFF UK uznat studijní povinnosti splněné před   
více než 15 lety (15 let je dosavadní hranice), by děkan svěřil příslušnému 
garantovi studia učitelství. Věc se týká absolventů fakulty, kteří nemají 
pedagogickou kvalifikaci, a proto se nyní hlásí do kurzů CŽV, aby ji získali.  

iii)    Protože se objevují případy účastníků dobíhajících kurzů Rozšiřujícího vzdělání 
a Doplňujícího vzdělání (v rámci CŽV), kteří výrazně přesahují obvyklou dobu 
studia a nejeví známky zájmu o jeho dokončení, a protože roční poplatky za tyto 
kurzy nedosahují ani poloviny výše poplatků za kurzy Vyučování všeobecně 
vzdělávacích předmětů, které jsou v současné době nabízené, navrhne prod. P. 
Kolman po předchozí konzultaci s JUDr. M. Semíkovou úpravu poplatku za tyto 
kurzy, případně vhodný způsob ukončení účasti v těchto kurzech.  

 
m) Akreditace - na vědomí: 

i) RUK odeslal dne 25. 4. 2014 na MŠMT žádost MFF UK o prodloužení platnosti 
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Fyzika/Physics. 

ii)      Kolegium rektora projednalo dne 28. 4. 2014 návrhy žádostí MFF UK o rozšíření 
akreditace navazujících magisterských studijních programů (SP) o nové učitelské 
studijní obory (SO) ve dvouoborové variantě (SP Fyzika – SO Učitelství fyziky, SP 
Informatika – SO Učitelství Informatiky, SP Matematika – SO Učitelství 
Matematiky, Učitelství deskriptivní geometrie). Nad rámec standardů Akreditační 
komise kolegium rektora explicitně vyjádřilo požadavek, aby garanti v oborech, 
které garantují, vyučovali některý povinný nebo povinně volitelný předmět.  

 
n) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že jej o schůzku požádal doc. J. 

Tůma, aby mu přednesl návrh na zřízení nového oboru studia Diskrétní matematické 
modelování obsahujícího tři zaměření. Motivaci návrhu blíže vyložil prod. J. Trlifaj.  

 
o) Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2015/2016: prod. P. 

Kolman představil návrhy dvou dílčích změn.  
i) V letošním roce, podobně jako v předešlých letech, přijímací zkouška do 

magisterských studijních programů je prominuta uchazečům, kteří absolvovali 
bakalářský studijní program v daném oboru na některé vysoké škole v České 
republice; prod. P. Kolman navrhl promíjení analogicky vztáhnout také na studenty 
ze zahraničí (typicky ze Slovenské republiky). 

ii) Znalost českého jazyka neověřovat konáním jazykové zkoušky na MFF UK, nýbrž 
na základě vykonání zkoušky v některé spolehlivé instituci (např. v ÚJOP UK).  

Kolegium s oběma návrhy principiálně souhlasilo. 
Konkrétní znění Podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2015/16 bude předloženo na 
některé z příštích schůzí KD.  

 
Děkan 
p) Dopis předsedy AS UK informující o možnostech podpory zájmové činnosti studentů 

poslal děkan Studentské komoře AS a současně požádal prod. M. Vlacha, aby s dopisem 
seznámil spolek Matfyzák. Stalo se.  

 
q) Nahrávání přednášek a jejich zveřejnění: Mgr. T. Drbohlav děkanovi potvrdil, že převzal 

13 dílů nahrávky, nyní pracuje na jejich vystavení. 
Stalo se po KD: nahrávky jsou na webu, viz: 
https://is.mff.cuni.cz/prednasky/ 
 

r) Proběhlo jednání studijních proděkanů a vedoucí STUD. Upřesněné kompetence 
studijních proděkanů jsou uloženy na neveřejné stránce KD, viz: 
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/kompetence_prodekanu/index.htm 
 

https://is.mff.cuni.cz/prednasky/
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/kompetence_prodekanu/index.htm
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s) Meziuniverzitní smlouvy – administrování na úrovni MFF UK: smlouvy týkající se vědecké 
spolupráce patří na OVZS; smlouvy o výměně studentů projdou nejprve přes STUD, 
které se vyjádří ke studijní části smlouvy, a pak bude předáno k vyřízení ostatní 
související agendy na OVZS.  

 
t) Doktorandské stipendium za publikaci: prod. P. Kolman přislíbil v nejbližší době 

navrhnout konkrétní úpravu Směrnice děkana č. 12/2013, výplata stipendií, tak, aby nově 
obsahovala pravidla pro navýšení doktorandského stipendia za publikaci. Prod. M. 
Rokyta se nabídl, že znění navrhne sám.  
Stalo se po KD: Prod. P. Kolman přislíbený materiál, vycházející z návrhu prod. M. 
Rokyty, poslal dne 9. 5. 2014 členům kolegia děkana k diskusi.   

 
u) Prod. M. Vlach dal k úvaze, zda se MFF UK nemá podílet na organizování ročních 

placených přípravných kurzů pro zahraniční studenty, o jejichž pořádání uvažuje 
Filozofická fakulta UK. FF UK se chce zaměřit na kurzy jazykové, MFF UK by mohla 
přispět odbornými předměty. Odpověď závisí na pracovních kapacitách.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Akce Jaderný parník pořádaná FJFI ČVUT dne 24. 6. 2014: tajemník dojednal účast 

zhruba 30 zaměstnanců MFF UK a fakultní finanční příspěvek ve výši okolo 10 tis. Kč na 
honorář hudebníkům a zvukaři. KD s těmito podmínkami souhlasilo.  

 
b) KD akceptovalo, po předchozí konzultaci Ing. J. Kubíčka s děkanem a tajemníkem 

fakulty, vzájemnou výměnu prostředků mezi RUK a MFF UK ve výši 30 mil. Kč. Výměna 
proběhne tak, že RUK poskytne fakultě tuto sumu jako část institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční vývoj výzkumné organizace a MFF poskytne rektorátu stejnou 
sumu jako část příspěvku na činnost vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a 
inovační. 

 
c) Požadavek vedoucího reprostřediska na investici ve výši odhadem 400 tis. Kč: kolegium 

si vyžádalo podrobnější informace, zejména k multifunkčnosti zařízení. 
 

d) Kolegium vzalo na vědomí informaci o třech projednávaných návrzích darovacích smluv.  
Tajemník při této příležitosti poukázal na nevýhodnost postupu, kdy je návrh smlouvy 
doručen na MFF UK v podobě výtisků, často již podepsaných druhou smluvní stranou, 
bez předchozí možnosti posoudit obsah a zkontrolovat formální náležitosti dokumentu. 
Mnohem efektivnější - a také společensky únosnější - je zaslat tajemníkovi fakulty, který 
za vedení fakulty smlouvy kontroluje (pokud je dokonce sám svým podpisem neuzavírá), 
návrh v elektronické formě.  

 
e) Rektor UK nabídl děkanům fakult posílit právní odbor RUK tak, aby část úvazku 

právníka/právničky byla alokována na fakulty, samozřejmě za předpokladu, že by na 
fakultách byl o takovouto službu zájem. Termín pro odpověď stanovil pan rektor na 16. 5. 
2014.  
Stalo se po KD: V souladu s názorem kolegia děkan panu rektorovi napsal, že MFF UK 
by uvítala centrální právní podporu v následujících dvou oblastech: i) mezinárodní 
smlouvy a dohody, a to především ty, které přicházejí vyhotovené v cizím (obvykle 
anglickém) jazyce a jsou koncipované podle jiného než českého práva; ii) veškerá 
agenda týkající se duševního vlastnictví, autorských práv k zaměstnaneckým a 
studentským dílům a k převodům či udílení licencí k nim.  

 
f) Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení Malé auly v budově na Malostranském nám. pro 

5. Česko-Slovenskou studentskou vědeckou konferenci ve fyzice dne 15. 5. 2014 od 
18:30 zhruba na hodinu (slavnostní vyhlášení). 
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g) Tajemník informoval o probíhajících jednáních s PřF UK ohledně příspěvku MFF UK 
rodičům majícím děti ve školce Rybička. Vedení MFF UK o příspěvku na měsíc červen 
2014 rozhodlo již dříve, předmětem současných jednání je administrativní způsob 
vyplacení příspěvku. 

 
h) Tajemník svolá na příští týden schůzku zainteresovaných pracovníků, a to ohledně 

přístupu vybraných pracovníků SB do SIS (rezervace a pronajímání poslucháren 
v budově na MS).  
Stalo se po KD: Věc byla vyřešena ve spolupráci vedoucího správy budov a vedoucí 
studijního oddělení.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI: prod. V. Baumruk a tajemník doručili na MŠMT v předepsané lhůtě všechny tři 

fakultě udělené projekty. Rovněž byla odeslána žádost o posunutí termínů (výběrová řízení 
mají dlouhé lhůty).   
 

b) Výstavba pavilonu v Troji: arch. Jaroš doplnil studii, jak má vypadat serverovna, bude 
vypsáno výběrové řízení. Termíny dané MŠMT se zatím daří plnit.   

 
c) Projekty Věda, výzkum, vzdělávání (VVV): tajemník poslal kolegiu e-mail z RUK týkající se 

semináře plánovaného na 23. 5. 2014, na jehož programu budou také informace o VaVpI. 
Prod. Z. Němeček plánuje semináře se zúčastnit.  

 
d) Prod. V. Baumruk sdělil, že Pracovní komise Kampusu Albertov se na své minulé schůzce 

zabývala také otázkou, zda v Kampusu nepostavit dětskou školku. Zatím jen úvaha, 
protože na PřF UK je školka Rybička a navíc 1. LF UK plánuje zřídit vlastní zařízení pro 
děti.  

 
e) Kampus Albertov: KD dalo děkanovi mandát, aby za MFF UK podepsal tzv. partnerskou 

smlouvu.  
Stalo se po KD: Připomínky k návrhu partnerské smlouvy, které se opírají o právní 
stanovisko JUDr. M. Semíkové, zaslal děkan pror. J. Hálovi dne 21. 5. 2014.  

 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Děkan 
a) Komise pro výběrové řízení ve fyzikální sekci je jmenovaná, prod. M. Rokyta zaslal návrh 

na složení konkursních komisí v sekci matematické.  
 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Proběhlo setkání s organizátory akce Budějovické želvování. S propagací a realizací 

akce pomáhá Mensa České republiky a Labyrint - České Budějovice. Matfyz akci podpořil 
malou - nicméně významnou - částkou a několika propagačními předměty jako cenami 
pro vítěze. MFF UK bude uvedena jako partner akce. Více na:  
http://www.sifrovackacb.cz/. 
 

b) Vyhlášení dotačního programu MŠMT - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání: odevzdáno 5 žádostí o podporu na vzdělávací akce fakulty (z toho 4 na rok 
2014/2015: Náboj, Česká lingvistická olympiáda, Fyziklání online, Fykosí fyziklání).  

 

http://www.sifrovackacb.cz/
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c) Prod. M. Vlach krátce informoval o závěrech schůze Ediční komise nakl. Karolinum - jsou 
plánovány změny, které se částečně odrazí v reformě nakladatelství MatfyzPress (např. 
možnost elektronické distribuce, prostor pro vlastní propagaci a distribuci MatfyzPress 
přímo v prodejně Karolina, nutné změny v autorských smlouvách z důvodu zveřejňování 
e-knih atp.). Prod. M. Vlach plánuje výhledově schůzku s ředitelem nakl. Karolinum. 

 
d) Soutěž MatfyzFeat: přihlásilo se 10 škol. Prod. M. Vlach a garant soutěže doc. P. 

Svoboda se rozhodli, že schůzku komise, která rozhodne o financování, posunou 
s ohledem na některé nejasnosti v žádostech až na 12. 5. 2014. 

 
e) Rotunda sv. Václava: příprava žádosti je v běhu; zejména její projektová část je velmi 

náročná, kvůli nutnosti koordinovat více zainteresovaných subjektů a doložit řadu 
dokumentů (např. investiční stavební akce v minulých letech apod.). Prod. M. Vlach byl 
panem rektorem zplnomocněn k jednání ve věci týkající se výzvy k předkládání žádostí 
v programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění financovaní z EHP fondů 2009-
2014 č. 16 "Zachování a revitalizace kulturního dědictví". Z toho vyplynula nutnost zajistit 
elektronický podpis. Z: prod. M. Vlach ve spolupráci s tajemníkem fakulty.  

 
f) Institucionální plány UK: finanční prostředky byly na MFF UK doručeny, garant projektu 

za MFF UK doc. P. Svoboda o této skutečnosti informoval jednotlivé řešitele podprojektů. 
Změna oproti minulým rokům: prod. M. Vlach a doc. P. Svoboda se dohodli podpořit 
projekty KDM a KDF, zaměřené na propagaci fakulty na středních školách. Ze stejných 
zdrojů budou financovány aktivity cílené k podpoře tzv. fakultních škol, jejich 
talentovaných studentů a dále nové propagační akce, např. Festival Fantasie. 

 
g) Česká národní přehlídka Science on Stage - Věda na scéně proběhne v rámci Muzejní 

noci 31. 5. 2014 v iQLandii v Liberci. Prod. M. Vlach přislíbil účast. Během veřejných 
představení bude z 28 přihlášených projektů vybráno 9 reprezentantů na mezinárodní 
festival v Londýně. Jedněmi z garantů akce jsou doc. Z. Drozd a dr. J. Houfková z KDF.  

 
h) Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice se koná 15. - 16. 5. 2014 

v areálu Troja. Fotografickou dokumentaci slavnostního zahájení, vyhlášení výsledků 
a zprávu na fakultní web zajistí OMK. 

 
i) Portál matfyz.cz: zahájení provozu se z technických důvodů (přesměrování e-mailů 

a převod domény od stávajícího majitele na MFF UK) mírně posouvá, odhadem na konec 
května t.r.  

 
j) Tenisový mač vyhlášený na MFF UK v rámci Rektorského sportovního dne: ceny 

a soupisky jsou připraveny. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/red/ 

 
k) UK připravuje výstavu k 75. výročí Mezinárodního dne studentstva a k 25. výročí 

Listopadu 1989. V této souvislosti UK vyhlásila akci Zapojte se žádající akademickou 
obec o spolupráci při shromažďování fotografií a dalších dobových dokumentů z té doby 
vztahujících se k Univerzitě Karlově. Prod. M. Vlach zajistí informování fakultní veřejnosti 
(nástěnky v budově a sociální sítě). 

 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Výjezdní zasedání KD dne 21. 5. 2014: organizační pokyny rozešle prod. M. Rokyta.   
 

 
Zasedání skončilo ve 14:04 hodin. 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/red/


Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 21. května 2014 v Hostivici 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek (na část), F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. 
Vlach, J. Trlifaj, Z. Němeček 
 O. Čepek (na dopoledne), P. Kolman 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:53 hodin. 
Kolegium schválí zápis ze svého zasedání konaného dne 7. května 2014 korespondenčně. 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Vynikající monografie na UK: RUK zveřejnil výsledky letošní soutěže, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-5767.html  
Monografie navrhované k ocenění z MFF se umístily na 2. /Nešetřil, J., Ossona de 
Mendez, P.: Sparsity: Graphs, Structures, and Algorithms (Algorithms and 
Combinatorics)/, 5.-7. /Pelant, I. - Valenta, J.: Luminescence spectroscopy of 
semiconductors/ a 8.-11. místě /Trlifaj, J. - Göbel, R.: Approximations and Endomorphism 
Algebras of Modules/. 
 

b) Návrhy na kandidáty na Medaili Josefa Hlávky: kolegium doporučilo navrhnout prof. 
RNDr. Aleše Pultra, DrSc. Písemný dokument nechá vypracovat prod. O. Čepek. (Ze 
sekcí žádný návrh nevzešel.) 

 
c) Hodnocení postupu řešení projektu na základě periodické zprávy za rok  - projekt 

programu MŠMT NÁVRAT Ing. Filipa Jurčíčka (ÚFAL) se uskuteční dne 4. června 2014. 
Účast potvrdila ředitelka ÚFAL doc. M. Lopatková, z důvodu zahraničního pobytu v době 
hodnocení se nemůže zúčastnit prod. O. Čepek; vedení fakulty zastoupí prod. J. Trlifaj 
(jen na část hodnocení, protože ve stejný den zasedá KD a VR.)   

 
d) Do aktuální výzvy ERC Consolidator grant s uzávěrkou 20. 5. 2014 byly z MFF UK 

postoupeny dva návrhy projektů.   
 

e) Evropské centrum na UK: dopis pror. L. Rovné z 12. 5. 2014. Kontaktní osobou bude 
PhDr. M. Stiborová, CSc., vedoucí OVZS, schůzky na RUK se místo prod. J. Trlifaje 
zúčastní proděkani V. Baumruk a M. Rokyta.  

 
f) Hostující profesoři Univerzity Karlovy: matematická sekce vytipovala šest osobností, 

sekce informatická čtyři. Děkan požádal o předložení písemně zpracovaných a v kolegiu 
sekcí projednaných návrhů, uvítá pořadí navrhovaných.  

 
g) V souvislosti s plánovaným přijetím prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče 

na UK dne 28. 5. 2014 požádal RUK o informace týkající se dosavadní spolupráce MFF 
UK se slovenskými univerzitami. Zpracovává OVZS, přičemž jedním ze zdrojů jsou 
zprávy z pracovních cest v SIS. (Připomenutí: Povinnost podat zprávu o průběhu 
zahraniční cesty vyplývá ze zákoníku práce. Zpráva o průběhu a výsledcích zahraniční 
cesty je mj. dokladem o účelnosti vynaložených finančních prostředků pro příp. kontrolní 
orgány. Z cestovních zpráv by se také měly dát získat podklady pro údaje, které se 
shromažďují do výroční zprávy UK. Pro ilustraci - odkaz na formulář zprávy z FHS UK, 
která reflektuje právě požadavky na údaje, které požaduje od fakult rektorát: 
http://fhs.cuni.cz/FHS-508-version1-zaverecna_zprava_2014_distribu.pdf ). 

 
h) Žádost kol. J. Langa (The Ohio State University) o zahájení habilitačního řízení na MFF 

UK: dotaz na americkou univerzitu odešle prod. J. Trlifaj. Prod. M. Rokyta zmínil, že 

http://www.cuni.cz/UK-5767.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-508-version1-zaverecna_zprava_2014_distribu.pdf
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podle jeho informací nejsou na KMA  zaznamenány žádné kontakty, které by svědčily o 
úmyslu J. Langa působit v budoucnu na MFF UK.  

 
i) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o stavu habilitačního řízení a řízení 

ke jmenování profesorem, které na RUK postoupila MFF UK.  
 

j) Složení komise pro habilitaci Mgr. Milana Hladíka, Ph.D.: vědecké radě fakulty bude 
předložen návrh na změnu.   

 
Děkan     
k) Cena děkana za nejlepší učebnici a nejlepší monografii vydané v roce 2013. Po zevrubné 

diskusi kolegium doporučilo děkanovi ocenit tyto tituly: jako nejlepší učebnici publikaci 
Fyzika sluneční soustavy (Matfyzpress, 2013) autorů Miroslava Brože a Martina Šolce, 
jako nejlepší monografii titul  Krylov Subspace Methods (Oxford University Press, 2013), 
jejímiž autory jsou Jörg Liesen a Zdeněk Strakoš. Ceny budou předány na zasedání VR 
MFF UK dne 4. 6. 2014.  

 
l) Zahájení mezinárodní akce „2nd German-Czech workshop, Nanoparticles from low 

temperature plasma and their applications“ dne 23. 5. 2014, 8:55 na MS: za vedení 
fakulty účastníky pozdraví prod. V. Baumruk.   

 
m) European Meteorological Society/European Conference on Applied Climatology: děkan 

přislíbil zúčastnit se zahájení akce dne 6. října 2014 dopoledne; požádá pana rektora, 
zda by zahájení nenavštívil a nepronesl několik slov úvodem.   

 
n) Jarníkovskou přednášku plánovanou na 1. října 2014 pronese prof. Lev Klebanov, DrSc., 

z KPMS.  
 

o) Doktorandský týden (WDS) v sekcích matematické a fyzikální: prod. M. Rokyta 
informoval, že v sekci M je ohlášeno 28 účastníků, prod. Z. Němeček referoval k sekci F, 
totiž že přihlášených je 145 účastníků.  
Příslušné webovské stránky jsou na adresách: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/WDS2014/index.html 
http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/ 

 
p) Prod. M. Vlach informoval, že byla uzavřena soutěž studentských grantů financovaných 

firmou Preciosa. Přihlášky vyhodnotí k tomu ustavená grantová komise, předběžně se 
oba projekty jeví jako dobře přijatelné. Prod. M. Vlach vedle toho pokračuje v jednáních 
o další spolupráci s firmou Preciosa.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentská anketa za LS 2013/2014.  

i)      S výjimkou předmětů tělesné výchovy a výuky jazyků bylo hlasování ukončeno, 
anketní lístky byly předány ke zpracování Bc. L. Láskovi.  

ii)    Mgr. J. Šejnoha rozeslal fakultnímu senátu a členům vedení fakulty zápis ze 
zasedání Komise pro studentskou anketu konaného 11. 4. 2014. 

iii)    Děkan byl informován, že 21. 5. 2014 jednal dr. P. Zakouřil s firmou ERUDIO 
o způsobu implementace výsledků ankety do SIS.  

iv)    Zveřejnění výsledků studentské ankety (jak rozumět pojmu „vhodným způsobem“?): 
AS MFF UK se na minulé schůzi této otázce dosti zevrubně věnoval. V návrhu 
změny univerzitního předpisu je uvedeno povinné zveřejnění na webu, což děkan 
pokládá za dobře akceptovatelné. JUDr. M. Semíková byla požádána o názor na 
zveřejňování výsledků ankety.  

 Stalo se po KD: Děkan rozumí právnímu stanovisku tak, že zveřejnění předpisům 
neodporuje, neboť „Mezi výjimky uváděné v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních 
údajů, kdy je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu, 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/WDS2014/index.html
http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/
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patří i písm. f) - pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či 
zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, 
o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informací ale i podle z.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a z.č.320/2001 
Sb., o finanční kontrole, je veřejná vysoká škola (financovaná z veřejných 
prostředků) v pozici orgánu veřejné správy. V daném případě se tedy jedná o 
osobní údaje poskytované o zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho 
veřejné anebo úřední činnosti.“ 

 
b) Přípis rektora UK týkající se jazyka disertační práce: prod. P. Kolman navrhne příslušnou 

modifikaci Směrnice děkana č. 7/2010, opatření děkana pro organizaci studia na MFF UK 
v Praze. Bude obsaženo také v podrobnostech o doktorském studiu. Z: prod. P. Kolman.   

 
c) Bolzanova cena: informaci o jejím vyhlášení panem rektorem zaslalo STUD 

prostřednictvím elektronické nástěnky, takže ji dostali jak studenti, tak vedoucí pracovišť. 
Kolegium souhlasilo s podáním návrhu na ocenění Ing. L. Augustovičové.  

 

Děkan 
d) Přijímací zkoušky 2014/15 (bakalářské a magisterské studium): instruktáž se bude konat 

dne 28. 5. 2014 od 13:00 hodin v posluchárně M1, pokyny prod. P. Kolmana byly 
rozeslány e-mailem.  

 
e) Uskutečnila se 5. Česko-Slovenská studentská vědecká konference, podrobnosti jsou na 

webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-cssvk/ 

 
f) Analýza úspěšnosti studentů v 1. semestru oboru Obecná fyzika: data poskytl Bc. Ondřej 

Procházka, člen SKAS MFF UK. Data jsou ve vysoké korelaci s grafem úspěšnosti, jak 
vyplynul z albeřských testů (poslal pro srovnání prod. M. Rokyta).   

 
g) Fond Karla Urbánka: termín pro podávání žádostí o finanční podporu vyprší koncem 

května t.r. Sekční proděkani znovu připomenou! Do Prahy přijede počátkem června t.r. 
donátorka paní Lída Urbánková. Sejde se s panem děkanem a prod. Z. Němečkem; 
předběžně plánováno na pondělí 9. 6. 2014.  

 
h) Výše prospěchového stipendia, stipendium za publikaci: diskusi, kterou e-mailem vedli 

členové KD ohledně stipendia za publikaci, shrne prod. P. Kolman. Za jeho přítomnosti 
se kolegium k otázkám stipendií vrátí.   

 
i) Promoce absolventů magisterského studia dne 10. 7. 2014 – tři skupiny: s účastí počítá 

děkan fakulty, v případě jeho nenadálé absence jsou připraveni na promoce jít proděkani 
V. Baumruk a M. Rokyta.  

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Pasportizace prostor fakulty je hotová, odpovídá aktuálnímu stavu, všechny prostory 

a místnosti jsou přiřazeny ke konkrétním pracovištím, je upřesněno označení místností. 
Dosavadní dislokační výměry, vydané formou příkazu děkana, budou proto zrušeny.  

 
 
 
 
 
 
b) Návrh na rozpočtové úpravy schválen: 
 

Odkud Kam Částka Finanční Poznámky 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-cssvk/
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v Kč prostředky 
902-01/PROVOZ 0011-01/PROVOZ 10 000 neinvestice převod rozpočtu 
RUK 115-04/110 151 16 500 neinvestice bonifikace PRVOUK P02 
RUK 302-04/13021 16 500 neinvestice bonifikace PRVOUK P15 
RUK Sekce fyziky 1 984 079 neinvestice bonifikace za význ. granty 
RUK Sekce informatiky 2 595 070 neinvestice bonifikace za význ. granty 
RUK Sekce matematiky 670 505 neinvestice bonifikace za význ. granty 
 

c) Žádost o zapůjčení poslucháren S9 a S10 ve dnech 3. až 9. září 2014 na uspořádání 
letní školy "26th Indian-Summer School & SPHERE School on Low Energy Hadron 
Physics": kolegium schválilo slevu z nájemného ve výši 50 %. 

 
d) Prod. Z. Němeček informoval, že KFPP plánuje začátkem srpna 2015 spolupořádat letní 

školu v modelování fyzikálních procesů v kosmickém plazmatu; na letní školu, která je 
určena především studentům) by navázala standardní konference s vložným. Kolegium 
předběžně schválilo bezplatné zapůjčení velké posluchárny (dopoledne) a počítačových 
učeben (odpoledne) od pátku do neděle a běžný pronájem na prostory pro konferenci.  

 
e) RUK provádí v současné době analýzu, jak fakulty podporují studenty a zaměstnance 

v sociální oblasti, zejména jako rodiče dětí. Tato analýza bude základem pro nově 
připravovanou koncepci UK v dané oblasti. Zprávu za MFF UK připraví tajemník.  

 
f) Akce Jaderný parník pořádaná FJFI ČVUT: protože hlavní organizátor je momentálně 

v zahraničí, budou organizační záležitosti upřesněny v příštím týdnu. Nicméně platí 
dohodnuté podmínky (viz bod 3.a) zápisu z KD konaného 7. 5. 2014). Členové kolegia 
děkana uváží svou účast a dají včas vědět své rozhodnutí tajemníkovi fakulty.  

 
g) Rektor UK nabídl fakultám možnost technické a odborné pomoci ze strany Odboru 

výstavby RUK. Vzhledem k tomu, že MFF UK bude zajišťovat řadu stavebních akcí 
(pavilon v Troji, rekonstrukci VD a IT centra v Troji, opravu střechy a půdní vestavbu na 
MS), požádal děkan o zajištění stavebního dozoru na tyto akce. 

 
h) Nákup multifunkčního kopírovacího zařízení do reprografického střediska. KD vzalo na 

vědomí zdůvodnění požadavku: stávající stroj se již velmi zastaralý, musí být často 
opravován, přičemž originální náhradní díly se shánějí jen s velkými obtížemi; nové 
zařízení je univerzálnější a umožňuje díky svým technickým funkcím mnohem širší 
využití; navíc je jako výstavní kus nabízen za výhodnou cenu. S ohledem na 
připravovanou koncepci činnosti reprostřediska a vydavatelství Matfyzpress kolegium 
nákup zařízení schválilo.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI, výstavba pavilonu v Troji: kolegium vzalo na vědomí aktuální zprávu o stavu 

projektů. Jednou z podstatných podmínek pro další práci je získat souhlas MŠMT 
s prodloužením původních lhůt – žádosti fakulta podala.  

 
 

Děkan 
b) Kampus Albertov 

i) Partnerská smlouva: děkan poslal kolegiu připomínky k návrhu smlouvy, jak je dostal 
od děkana 1. LF UK a děkana PřF UK. Zkrácenou verzi připomínek právničky poslal 
pak pror. J. Hálovi (a kolegiu v kopii). 

ii)     Prod. V. Baumruk konstatoval, že Pracovní skupina Kampusu Albertov je činná. 
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c) Klimatizace v karlínské budově: prod. M. Rokyta sdělil, že otevírání obálek s nabídkami 
zájemců o dodávku se uskuteční dne 27. 5. 2014. Prod. M. Rokyta je členem komise pro 
otevírání obálek.    

 
d) Objekty UK v Petrské ulici (zatím slouží jako kolej): exkurze ukázala, že pro případné 

přebudování na pracovny a jejich využití matematickou sekcí nejsou prostory ideální. Podle 
informace prod. M. Rokyty převládá v sekci M názor, aby její pracoviště zůstala pokud 
možno na jednom místě, včetně doktorandů, pro které se v současné době nedostávají 
místnosti. Jedním z řešení by bylo využít kapacity v karlínské budově jinak (přebudovat 
např. suterénní prostory, hostinské pokoje adaptovat na pracovny a prostory pro hosty 
vytvořit v objektu v Petrské ul.). Bude ještě předmětem úvah, zejména ve světle finančních 
možností.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Smluvní platy: prod. M. Rokyta informoval, že díky novele univerzitního mzdového 

předpisu mohly být všechny čtyři smluvní platy v sekci M nahrazeny platy se standardní 
strukturou tarif + osobní ohodnocení. Podobná situace nastává ve fyzikální sekci.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
 
a) Dne 15. 5.2 2014 proběhlo setkání organizace EPPCN, která se snaží v rámci Evropy 

i přilehlých zemí propagovat částicovou fyziku. Upozorňuje jak na úspěchy v oblasti 
základního výzkumu, tak na společenský význam oboru. Činnost sítě je úzce propojena 
s CERN, který inicioval její vznik. Pražské zasedání patřilo mezi tradiční jarní setkání 
EPPCN, která se pořádají vždy v jedné členské zemi. Akci organizačně zajišťoval Mgr. L. 
Veverka, vedoucí OMK. Účastníky bylo setkání hodnoceno vysoce pozitivně. Více na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-eppcn/ 

 
b) Festival Fantazie: přípravy jsou v běhu, festival se uskuteční na přelomu měsíců června a 

července, reprezentantů MFF UK bude dostatek. MFF UK bude na akci spolupracovat 
s FF UK, a to v rámci expozice MatFFyz EXPO.  

 
c) Spuštění domény Matfyz.cz: zdržení je způsobeno malými technickými potížemi před 

vlastním převodem domény. Doména je dosud v držení původního majitele, k převodu by 
mělo dojít v dohledné době. Nový web je ze strany MFF UK připraven k převodu.  

 
d) Práce firmy Dobrý web: probíhá testování nové struktury fakultního webu, v malém počtu 

lidí, i směrem do zahraničí. 
 

e) Partnerský program:  
i) Strategický partner Red Hat: jednání o podpisu jsou v přípravě.   
ii) Poptávka několika dalších firem (např. Crytur, s.r.o., National Instruments) po 

zapojení se do partnerského programu fakulty: OVVP a OMK vyhotovuje „manuál“ 
s nabídkou MFF UK, který bude vhodný pro zasílání zájemcům. 

 
f) Progma – informatická sekce pokračuje v akci Propaguj Matfyz, letos financované 

z Institucionálního plánu UK. KDM a KDF se k akci připojí v jiné formě - podpora vzniku 
zajímavých her a hlavolamů pro ZŠ a SŠ studenty (s použitím i pro budoucí prodej ve 
vydavatelství MatfyzPress) a dále podporou akcí s potenciálem na jejich rozšíření a 
inovace (např. webové stránky a uspořádání speciální promoakce pro vážnější zájemce 
o studium učitelství), než vymýšlet nové jednotlivé aktivity.  

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-eppcn/
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g) KD vzalo s potěšením na vědomí rostoucí počet příspěvků k propagaci MFF UK 
v Českém rozhlas či v TV. Informace uveřejňuje OMK průběžně na fakultním webu. Více 
např. na: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-radio/ 

 
h) Fakultní školy: OVVP vypracovalo další materiál k diskusi, obsahující např. podmínky pro 

udělení titulu „fakultní škola“. 
 

i) Dne 20. 5. 2014 se setkali zástupci organizátorů a OVVP, aby se navzájem informovali o 
chystaných aktivitách a možnostech jejich efektivního navazování. V přípravě je pořízení 
elektronické databáze s propagačními letáky všech akcí. 

 
j) Subkomise propagační komise pro dotazníky je již kompletní. Úkolem subkomise bude 

vytvoření nových (a sociologicky vhodných) dotazníčků pro budoucí studenty (např. pro 
nastupující studenty – Albeř). 

 
k) Setkání Evropské meteorologické společnosti (EMS, sdružuje národní meteorologické 

společnosti) dne 6. října 2014 v 9:00. Na prod. M. Vlacha se obrátil předseda České 
meteorologické společnosti doc. T. Halenka s žádostí o širší propagaci akce. Děkan MFF 
UK předběžně slíbil účast, s ohledem na očekávanou účast ministra pro životní prostředí 
se dotáže rektora UK, zda by našel čas navštívit setkání také on a mohl pronést krátkou 
zdravici. V rámci akce je na 7. 10. 2014 plánovaná panelová diskuse na téma globální 
oteplování, pokud možno do refektáře malostranské budovy.  

 
l) MatfyzBoost (finanční podpora volnočasových aktivit studentů): příjem přihlášek 1. kola je 

uzavřen. Hudební uskupení Sebranka získalo příspěvek ve výši 5000 Kč.  
 

m) Oslavy Ernsta Macha: pro výstavu pořádanou univerzitou v Grazu, kde E. Mach získal 
první profesuru, se MFF UK pokusí zjistit, zda má a může zapůjčit fyzikální pomůcky, 
které jsou zachyceny na fotografiích z doby Machova působení v Praze. Prod. M. Vlach 
požádá o spolupráci doc. I. Stulíkovou a doc. M. Rottera.  

 
n) Budějovické želvování: akce se jako organizátoři s úspěchem zúčastnili studenti MFF UK, 

ČT natočila z programu šot. O akci bude informováno v dohledné budoucnosti na portálu 
„Matfyz.cz“ (až bude doména ve vlastnictví fakulty). 

 
o) Matfyzpress: předseda fakultní ediční komise doc. M. Zelený poslal návrh představ 

edičních aktivit v rámci tzv. odborné edice. Původní koncepce vydavatelství se výrazně 
posunula, např. ediční plán by měl být otevřený a projednávaný odbornou cestou, mimo 
sekční proděkany. Nový návrh připraví prod. M. Vlach k projednání tak, aby jej mohl 
Akademický senát MFF UK projednat na podzim 2014. Formální zakotvení vydavatelství 
ve struktuře MFF UK projednal prod. M. Vlach s právničkou, konkrétní návrh na změnu 
stávající směrnice pro ediční činnost a statut vydavatelství předloží kolegiu děkana. 

 
p) Fakultní kalendář na rok 2015: OMK předloží kolegiu konkrétní návrh včetně ukázek. 

 
q) Rotunda sv. Václava: podání projektu nakonec svěřil RUK fakultě, aby ho vyřídila sama, 

prod. M. Vlach pro tento účel dostal plnou moc od rektora UK a vyřídil si elektronický 
podpis (nutná podmínka pro přístup do příslušné el. aplikace ministerstva financí). 
Finančním manažerem projektu by měla být zaměstnankyně HOSP, osoba vhodná pro 
roli vedoucího projektu by mohla táž jako pro VaVpI. Prod. Z. Němeček dá vědět prod. M. 
Vlachovi, podle toho, jak se budou vyvíjet záležitosti VaVpI. 

 
r) Prod. M. Vlach se zúčastnil zahájení konference Elixír do škol dne 16. 5. 2014; seznámil 

kolegium se svými poznatky a s podněty z neformálního setkání s náměstkem ministra 
školství PhDr. Jindřichem Fryčem (problematika výuky fyziky, příprava budoucích učitelů, 
role MFF UK – prodiskutují děkan se studijními proděkany a prod. V. Baumrukem, poté 
s odborníky KDF. Prod. M. Rokyta informoval, že v matematické sekci je naplánovaná na 
podzim debata o didaktice matematiky.) 
Elixír do škol – viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-elixir/ 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-elixir/
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Děkan 
s) Výroční zpráva MFF UK za rok 2013: koncept připravuje OMK tak, aby návrh zprávy 

mohl děkan předložit Akademickému senátu MFF UK ke schválení na červnovém 
zasedání.  

 
t) Nová univerzitní koncepce práce s absolventy UK (dopis pror. L. Rovné). 

i) Dne 23. 4. 2014 rozhodla Valná hromada o ukončení činnosti Spolku Carolinum. 
ii) Na základě usnesení Kolegia rektora byl ustaven Klub Alumni.  
iii) Zahradní slavnost UK se koná 18. 6. 2014 od 18:00 hodin ve Valdštejnské 

zahradě.  
Odpověď na přípis pror. L. Rovné připraví prod. M. Vlach (informace týkající se kurzů 
z nabídky CŽV, které by mohly být v příštím akademickém roce poskytnuty se slevou – je 
už bezpředmětné, lhůta pro přihlášky uplynula, kursy jsou uhrazené; zvážení případné 
slevy na zboží typu upomínkových předmětů, a to absolventům – není vyloučeno; tipy na 
zajímavé osobnosti, jejichž medailonky by mohly být zpracovány atd.).   

 
 

 
7. RŮZNÉ  

 
a) Příprava stanoviska k návrhům změn univerzitních předpisů: kolegium se seznámilo se 

stanoviskem předsednictva AS MFF UK a po prodiskutování svých názorů se shodlo na 
tom, že k dílčí Změně přílohy č. 2 Statutu UK (http://www.cuni.cz/UK-5738.html) a k dílčí 
Změně Grantového řádu UK (http://www.cuni.cz/UK-5739.html) žádné poznámky nemá. 
Připomínky k návrhu dílčí Změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK (viz 
http://www.cuni.cz/UK-5740.html) zpracuje děkan ve smyslu diskuse kolegia a senátu.  
Stalo se po KD: Společné stanovisko vedení fakulty a předsednictva AS MFF UK bylo 
doručeno tajemnici AS UK v předepsaném termínu 23. 5.2014.  

 
b) Prod. M. Rokyta se zúčastnil vyhlášení Ceny Neuron, pro informaci členů KD nechal 

kolovat výsledky.   
 
c) Prod. F. Chmelík bude ve dnech 24. až 31. 5. 2014 mimo fakultu, zastupovat ho bude 

prod. P. Kolman.  
 
 

Jednání skončilo v 16:23 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.cuni.cz/UK-5738.html
http://www.cuni.cz/UK-5739.html
http://www.cuni.cz/UK-5740.html


Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 4. června 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. 
Trlifaj (na část), Z. Němeček; k bodu 6.a) přizváni M. Stiborová a L. Veverka. 
O. Čepek, L. Skrbek 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 21. května 2014.  
 
 
Informace z RKR konaného dne 26. 5. 2014 
- Nominace do mzn. rady UK: podle zmínky pana rektora je zřejmě v seznamu generální ředitel 

CERN. 
- Vývoj počtu studentů: viz bod 2.f) tohoto zápisu.  
- Připomínky k novele VŠ zákona děkan odeslal p. rektorovi ve stanovené lhůtě, tzn. 2. 6. 2014. 

Náměty Mgr. J. Šejnohy, člena AS MFF UK, děkan autorovi doporučil uplatnit po linii senátu (tím 
spíše, že se vztahovaly hlavně k senátu). 

 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Zřízení Evropského centra na RUK: pror. J. Konvalinkovi a pror. L. Rovné byly zaslány 

náměty k činnostem, které jsou v jejich kompetenci.  
 
b) Seminář k Marie Sklodowska Curie grantům - Jak napsat kompetitivní návrh projektu? se 

uskuteční dne 30. června 2014 v konferenčním centru Technologického centra AV ČR. 
Informace byla zaslána na pracoviště MFF UK prostřednictvím vedoucích pracovišť. 
Zájemci o účast musejí předem zaslat na TC abstrakt projektu, aby bylo zřejmé, že 
skutečně mají zájem o předložení tohoto typu projektu.  

 
c) Účast na veletrhu EAIE, 16. až 19. 9. 2014 v Kongresovém centru v Praze: po 

počátečních organizačních nedorozuměních se podařilo zjistit, že organizační pokyny 
bude vydávat Informačně-poradenské a sociální centrum UK. Nejpozději do pondělí 9. 6. 
2014 mají být zaslány kontaktní údaje účastníka/ů z MFF UK. Prod. M. Vlach vede 
s IPSC UK intenzivní jednání, především o finančních záležitostech. 
O konferenci více na webu:   

     www.eaie.org/home/conference/prague/ ) 
 

d) Na výzvu na obsazení post-docs pozicí na MFF UK („fakultní post-docs“) se přihlásilo 
v řádném termínu celkem 26 uchazečů, jedna přihláška byla zaslána 3 dny po termínu. 
Nejvíce zájemců (12), bylo o téma General Relativity and Gravitation (garant doc. O. 
Semerák). Devět přihlášených projevilo zájem o téma Condensed Matter Physics (garant 
prof. V. Sechovský), tři o téma Effects of intramolecular vibrations in energy transfer and 
spectroscopic signatures of molecular aggregates (RNDr. T. Mančal) a dva 
o Noncommutative geometry (RNDr. P. Somberg); v případě posledního uvedeného 
tématu splnil podmínky, které byly pro danou pozici nutné, pouze jeden uchazeč. Na 
vyhlášené téma Mathematical physics (Ing. B. Jurčo) nebyla v řádném termínu doručena 
žádná přihláška. Přihlášky se všemi zaslanými materiály byly předány garantům témat a 
sekčním proděkanům zaslány na vědomí.  

 
7. výzva prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu prof. J. Škrhy - možnost získání kvalitních 
zahraničních výzkumníků na fakulty s nástupem od 1. 1. 2015: byla zveřejněna, informaci 
dostali sekční proděkani. Návrhy témat přijímá OVZS ke zveřejnění nejpozději do 4. 7. 2014, 

http://www.eaie.org/home/conference/prague/
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kompletní návrhy vybraných kandidátů pak k 1. 9. 2014.  Na MFF UK jsou náklady hrazeny 
typicky polovinou z prostředků RUK, polovinou z financí sekce.  
 

e) Kolegium schválilo návrh výnosu děkana pro evidenci SMV.  
Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 4/2014, Opatření k evidenci, účtování 
a vykazování Smluvního výzkumu (SMV), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer04.htm 

 
f) Fulbright Distinguished Chair: prod. J. Trlifaje kontaktovali uchazeči, jeví se kvalitní, 

termín pro přihlášky vyprší 1. 8. 2014. 
 
g) Přidělení DOI časopisu CMUC je na dobré cestě, časopis byl vybrán do pilotního projektu 

UK.  
 

h) Soutěž vynikajících monografií: prod. J. Trlifaj se domnívá, že forma, jakou se autor 
o ocenění svého titulu dozví, by stála za vylepšení. Co se týče financí, autorovi náleží 
jejich „významná část“. MFF UK považuje tyto finance za institucionální prostředky, 
s nimiž může nakládat po předchozím odečtení odvodů.  

 
i) Oborová rada GAUK: novým předsedou rady pro přírodní vědy bude doc. P. Svoboda. 

Letošní úspěšnost v soutěži je vyjádřena číslem 34,8 %, což znamená zvýšení.  
Novinkou je prohlášení žadatele, že projekt vypracoval samostatně a že na něj nebude 
dostávat finance z prostředků jiné agentury. Strategií MFF UK by mělo být podávat co 
nejvíce projektů. 

 
Děkan     
j) Na program zasedání VR UK dne 19. 6. 2014 je zařazen návrh na jmenování doc. R. 

Leitnera profesorem. Děkana na jednání zastoupí prod. V. Baumruk. 
 
k) PRVOUK – vypořádání připomínek, bilanční zprávy: koordinátoři projektů obdrželi dopis 

od pror. J. Royta. Na zasedání VR UK dne 19. 6. 2014 půjdou prod. M. Rokyta a prod. V. 
Baumruk.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentská anketa  

i)      Všechny hlasovací urny s anketními lístky byly v pořádku předány Bc. L. Láskovi, 
je zahájeno zpracování. 

ii)      Komise pro studentskou anketu má v plánu průběžně se scházet a zdokonalovat 
metodiku ankety.  

iii)      Vytvoření modulu pro zpětné nahrání výsledků papírové ankety do SIS (požadavek 
SKAS): prošlo diskusí v komisi pro studentskou anketu, na základě toho prod. F. 
Chmelík požádal dr. P. Zakouřila, aby požadavek zadal firmě ERUDIO.  

iv)      Výhrady učitele týkající se zveřejnění jeho výsledků ve studentské anketě 
(zveřejnění bez jeho souhlasu je podle jeho mínění ve sporu se zákonem na 
ochranu osobních údajů): právnička fakulty i petiční komise AS UK se shodují 
v názoru, že zveřejněním těchto výsledků zákon porušen nebyl, fakulta o souhlas 
v tomto případě žádat nemusí. Prod. F. Chmelík sdělí webovou adresu, na které 
lze nalézt výsledky ankety za ZS 2013/2014. 
Stalo se po KD: Cestou el. nástěnky byla rozeslána informace, že číselné 
hodnocení výuky je zveřejněno na webové stránce SKAS MFF UK:  
http://skas.mff.cuni.cz/?tag=anketa  
Slovní hodnocení a připomínky jsou v SIS (bez nutnosti přihlášení se) na stránce: 
https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?KEY=Az1 
 

v)      Jako vhodné příležitosti pro vyhlášení nejlepších pedagogů děkan stanovil tyto: 
březnové zasedání VR MFF UK, po Strouhalovské přednášce (výsledky za ZS) a 
říjnové zasedání VR MFF UK, po Jarníkovské přednášce (výsledky za LS).  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer04.htm
http://skas.mff.cuni.cz/?tag=anketa
https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?KEY=Az1
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b) Kolegium vzalo na vědomí rozsudky Nejvyššího správního soudu týkající se dvou žalob 

proti Univerzitě Karlově, obou v záležitosti studia. Návrhy žalobce byly zamítnuty. 
 
c) Definice školicího pracoviště doktoranda: prod. F. Chmelík potvrdil výklad, že školicím 

pracovištěm je pracoviště školitele.  
 

d) Distribuce pozvánek na bakalářské a magisterské státní zkoušky: oponenti zvláštní 
pozvánky nedostávají, má se za to, že pozvání obstará předseda příslušné komise pro 
SZZ. Prod. F. Chmelík, po konzultaci se studijním oddělením, uváží zavedení 
jednoduchého a funkčního zvacího systému, který by zahrnoval také oponenty.  

 
e) Členové AS MFF UK svěřili prod. F. Chmelíkovi, že by rádi navrhli malé stavební úpravy 

v posluchárnách či zasedacích místnostech na Karlově. Tento typ návrhů je patřičné 
adresovat vedoucímu správy budov; na Karlově jím je p. Pavel Michálek.  

 
f) Žádost o informaci – vývoj počtu studentů (e-mail prorektorů prof. J. Royta a prof. S. 

Štecha): odpověď připraví prod. F. Chmelík. 
 

Prod. P. Kolman 
g) Podmínky přijímacího řízení 2015/16: prod. P. Kolman návrh rozeslal a na schůzi 

komentoval. Kolegium návrh doporučilo předložit ke schválení AS MFF UK, včetně 
posunu termínu pro přijímání přihlášek k bakalářskému studiu do konce března 2015. 
Žádost na RUK o souhlas s posunutím termínu odešle prod. P. Kolman. 

 
h) Organizace doktorského studia na MFF UK – text předpisu navržený prod. P. Kolmanem 

kolegium doporučilo ještě ke schválení Akademickému senátu MFF UK nepředkládat, 
neboť jde o koncepční změnu, která by měla reflektovat i výsledky připravované 
depurace univerzitních předpisů během letních prázdnin. 

 
i) Stipendia 

i) Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií, vypracovaný prod. P. Kolmanem, 
projednal AS MFF UK dne 14. 5. 2014 a doporučil jej do druhého čtení. Prod. P. 
Kolman specifikuje některé podmínky (např. z čeho se vypočítává procento 
studentů, kterým má být stipendium přiznáno). Kolegium vyjádřilo obecný úmysl 
směřovat ke zvýšení prospěchového stipendia, podstatné ale je předem reálně 
odhadnout celkovou finanční zátěž rozpočtu fakulty v položce na stipendia. 

ii) Doktorandská stipendia za publikaci: kolegium schválilo návrh prod. P. Kolmana na 
formulaci „příplatek za oborově významnou publikační aktivitu“. Prod. P. Kolman 
připraví text výnosu, který děkan vydá s účinností od nového akademického roku, 
po předchozím projednání v AS MFF UK.  

 
j) Zavedení elektronické evidence individuálních studijních plánů v doktorském studiu a 

schůzka koordinátorů – iniciativa RUK. Prod. P. Kolman seznámil kolegium se 
stanoviskem dr. P. Zakouřila. Schůzky dne 6. 6. 2014 se zúčastní Mgr. D. Zádrapová. 
Děkan doporučil vyčkat s rozhodnutím na výsledky schůzky 6. 6. 2014. 

 
k) Harmonogram akademického roku – námět Mgr. R. Šámala na zveřejnění formou 

elektronického kalendáře, v rámci SIS: probere děkan a tajemník s vedoucím odd. PSíK, 
prod. P. Kolman počká na výsledek.  

 
l) Parul Group of Institutes - letní výměnný program: prod. P. Kolman se domnívá, že MFF 

UK momentálně žádnou nabídkou nedisponuje.  
 

m) Připravuje se schůzka reprezentantů fakult vychovávajících učitele přírodovědných 
oborů, kteří před časem zaslali společné stanovisko Akreditační komisi. Za MFF UK se jí 
zúčastní prod. P. Kolman a doc. Z. Drozd. 

 
n) Materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu: RUK poslal 

pro informaci. Text je na webu, viz: 
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http://www.cuni.cz/UK-26-version1-infodrstud2014.pdf 
 

o) Akreditace učitelských oborů: návrh byl postoupen k dalšímu řízení. Žádost o akreditaci 
Informatiky má projednat 9. 6. 2014 kolegium rektora UK. 

 
 
 
p) Informace 

i)     Žádost studenta, aby mu MFF UK poskytla statistická data o studentech fakulty 
(využil by je hlavně pro předmět Dobývání znalostí): děkan požádal prod. P. 
Kolmana, který věc předložil, aby nechal zjistit podrobnější informace o účelu 
žádosti včetně webovských odkazů, pokud analogická data zveřejňují jiné vysoké 
školy. Zveřejňování dat a míra jeho rozsahu jsou citlivé záležitosti; pokud vůbec, 
poskytla by fakulta jen data agregovaná.  

ii)      Pedagogická vytíženost: nová metodika získávání dat byla implementována, po 
otestování na vybraném pracovišti fakulty bude využita pro všechna pracoviště.   

iii)      Nabídka stipendia pro studium v Malajsii: vedoucí STUD rozešle informaci e-
mailem.   

 
q) Prod. V. Baumruk informoval, že ve dnech 23. – 25. 5. 2014 se v nizozemském Utrechtu 

konal první ročník mezinárodní týmové soutěže PLANCKS. Dva týmy soutěžící za MFF 
UK se umístily na třetím a jedenáctém místě. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-plancks/ 
Všichni úspěšní studenti budou na začátku příštího akademického roku pozváni 
k děkanovi.  
 

r) Počty přihlášek do AJ dostali členové kolegia e-mailem a vzali je na vědomí. Převažuje 
zájem o bakalářské studium Informatiky.  

 
Děkan 
s) Nabídka Mensy ČR (možnost prominutí přijímací zkoušky pro úspěšné absolventy 

mensovního testu IQ): na MFF UK zůstane nevyužita.   
 
t) Fond Karla Urbánka: ve stanovené lhůtě si podala žádost o podporu z fondu Mgr. Marie 

Kubínová, studentka doktorského oboru 4M6-Vědecko-technické výpočty. V pondělí 9. 6. 
2014 navštíví MFF UK paní L. Urbánková, sejde se s děkanem, dále budou přítomni 
prod. Z. Němeček  a dr. K. Rohlena. 

 
u) SVOČ 2014: výsledkovou listinu dostali členové KD e-mailem, nejlepší reprezentanty 

fakulty přijme děkan na podzim 2014.  
 

v) Stipendium Václava Havla: stipendium bylo vyhlášeno Univerzitou Karlovou v lednu 
2014, je určeno studentům, kterým byla nelegitimně odepřena možnost studovat ve své 
zemi a jsou dlouhodobě vystaveni tlaku a represím ze strany států a úřadů. Prohlášením 
Univerzity Karlovy k aktuálním událostem na Ukrajině bylo pane rektorem oznámeno, že 
UK nabízí dvaceti ukrajinským studentům možnost dokončit studia na UK prostřednictvím 
Stipendia Václava Havla. Na RUK se obrátilo více než 200 zájemců, kterým byla zaslána 
přihláška ke studiu. Komise Stipendia Václava Havla provede v součinnosti s fakultami 
výběr uchazečů. Za MFF UK byl jako kontaktní osoba v dané věci navržen prof. RNDr. 
Aleš Drápal, CSc., DSc.  

 
w) Pror. S. Štech svolal neformální setkání k problematice pedagogického studia na 

Univerzitě Karlově, a to na čtvrtek 5. června 2014 od 16:00 hodin. Děkana MFF UK 
budou na schůzce zastupovat proděkan pro koncepci studia doc. P. Kolman a vedoucí 
KDF doc. Zdeněk Drozd. 

 
x) Nahrávání přednášek: dotaz prod. M. Rokyty na počet uživatelů, kteří si stáhli/shlédli 

nahrávky semestrálních přednášek na „is.mff.cuni.cz/přednášky“, zůstal zatím 
nezodpovězený. Děkan požádal tajemníka fakulty, aby prověřil platbu oběma firmám, 
které nahrávku realizovaly.  

http://www.cuni.cz/UK-26-version1-infodrstud2014.pdf
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-plancks/
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Penzijní připojištění: tajemník předložil kolegiu návrh na prodloužení platnosti vyplácení 

měsíčního příspěvku na penzijní připojištění ve výši 1.500,- Kč, do 31. 12. 2014.  
S ohledem na očekávaný vývoj tvorby a čerpání sociálního fondu v roce 2014 kolegium 
návrh schválilo. (Předpokládaný zůstatek ve fondu k 31. 12. 2014 představuje suma asi 
6,4 mil. Kč.) 

 
b) Klimatizace budovy v Karlíně: MFF UK vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele. Dne 2. 6. 

2014 proběhlo první jednání výběrové komise, která posoudila 7 došlých nabídek (osmá 
nabídka byla doručena po stanoveném termínu, a proto nebyla posuzována). Cenové 
nabídky se pohybovaly v rozmezí od 3.172.977,-  Kč do 4.718.000,- Kč, bez DPH.  
Vzhledem k poměrně velkému cenovému rozpětí některých součástí klimatizace byly 
soutěžící firmy vyzvány, aby ceny zařízení doplnily/vysvětlily.  

 
c) RUK nabídl všem fakultám možnost výměny prostředků z příspěvku za investiční 

příspěvek. Sekční proděkani zašlou své požadavky Ing. D. Lankové do 20. 6. 2014. 
 

d) Pronájmy refektáře: doc. T. Halenka požádal o poskytnutí refektáře a přilehlých prostor 
na tři hodiny dne 7. 10. 2014. Jde o doprovodnou akci k výročnímu setkání EMS/ECAC 
2014 na téma Climate change – myth or reality? Spolupořadateli jsou MFF UK a Česká 
meteorologická společnost. Kolegium schválilo zapůjčení prostor zdarma. 
Dále doc. T. Halenka požádal o zapůjčení refektáře a přilehlých prostor pro závěrečnou 
část konference projektu UHI dne 23. 6. 2014. S ohledem na pravidla OP týkající se 
finančních otázek projektu, schválilo kolegium slevu na nájemném max. 15 %.  
Podrobnosti dojedná tajemník fakulty. 

 
e) Přechod na jiné telefonní číslo: Český telekomunikační úřad přidělil Univerzitě Karlově 

novou řadu telefonních čísel, z toho je pro MFF UK vyčleněn počet 10.000. Znamená to, 
že současné číslo 22191XXXX (patřící O2) bude postupně nahrazováno číslem 
95155XXXX. Výhody této změny jsou jednak finanční, jednak bude možné v budoucnu 
změnit operátora beze změny telefonního čísla. Zatím se bude testovat funkčnost. 
Přechod nebude jednorázový, takže si nevynucuje změnu fakultních dokumentů, 
osobních vizitek zaměstnanců apod. Překryv čísel 22191XXXX a 95155XXXX bude trvat 
odhadem 10 let. Kolegium s tímto postupem souhlasilo. 

 
f) Jaderný parník: plavby se zúčastní asi tři zástupci vedení fakulty, ostatní místa (27) byla 

nabídnuta fyzikální sekci prostřednictvím prod. V. Baumruka.  
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Projekty VaVpI: na 6. 6. 2014 je ohlášena porada na MŠMT, s účastí počítají prof. L. 

Skrbek a doc. P. Svoboda. Pokračuje příprava smluv o projektech, jsou vyžadovány nové a 
nové dokumenty, jako např. harmonogram od dvou stavebních autorit, že MFF UK je 
schopna práce včas realizovat, pokud by se podařilo do 30. 9. 2014 ukončit výběrové 
řízení.  
Na 5. 6. 2014 je naplánovaná schůzka na SB, hlavním bodem jednání budou podmínky pro 
výběrové řízení. Zúčastnit by se měla i kandidátka na administraci projektů.  
MŠMT slibuje instruktáž k výběrovému řízení na projekty, a to na 16. 6. 2014, nebo 23. 6. 
2014. Za MFF UK se může zúčastnit až 6 osob.  

  
b) Výstavba pavilonu v Troji: kolegium vzalo na vědomí aktuální informaci o stavu věci, 

především o přípravě výběrového řízení (projekt pro stavební povolení, projekt na realizaci 
stavby; problémy týkající se plánované serverovny – jak využít velké přebytky tepla).  
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Děkan 
c) Kampus Albertov (KA): připomínky MFF UK k návrhu interní partnerské dohody mezi 

součástmi UK byly odeslány pror. J. Hálovi. Prod. V. Baumruk informoval, že 10. 6. 2014 
se bude konat další schůze Pracovní skupiny KA.  
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Doporučení konkursních komisí včetně návrhu na jmenování vedoucích pracovišť: 

soupisky dostalo kolegium předem. Děkan všechna doporučení akceptoval, návrh na 
vedoucí pracovišť předloží k vyjádření VR MFF UK dne 4. 6. 2014.  
Stalo se po KD: výsledky řízení jsou na úřední desce MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20140610-prac-vysledek.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20140610-ved-vysledek.htm 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Výroční zpráva MFF UK za rok 2013: za přítomnosti vedoucích OVZS a OMK probralo 

kolegium finální verzi dokumentu a po menších úpravách ji doporučilo předložit ke 
schválení Akademickému senátu MFF UK. Seznam zaměstnanců se stane zvláštní 
přílohou zprávy, obsah bude definován v příštích dnech stejně jako zdroj dat seznamu.  

 
b) Rotunda sv. Václava: návrh projektu (fondy EHP/Norsko) je ve fázi dokončování. Celková 

částka se blíží k 9,15 mil. Kč, přičemž se předpokládá povinná 20% finanční spoluúčast 
z prostředků UK. Prod. M. Vlach ocenil spolupráci dr. K. Houžvičkové Šolcové a 
pracovnic RUK v závěrečné fázi přípravy dokumentu.  
Stalo se po KD: Žádost o udělení projektu byla podána.  

 
c) Informace z květnového zasedání AS UK: rektor UK pozastavil dne 11. 2. 2014 Opatření 

rektora č. 17/2013, Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity 
Karlovy.  

 
d) Muzejní noc: do akce konané 14. 6. 2014 je zapojena i MFF UK (možnost navštívit 

malostranskou budovu fakulty – refektář a podzemní trezory). 
Stalo se po KD: Akce se setkala s velkým úspěchem, expozici navštívilo více než 2100 
účastníků. O fakultní účasti informovaly téměř všechny celostátní deníky a zpravodajské 
servery, Česká televize a Český rozhlas (přímo z malostranské budovy). Prod. M. Vlach 
v této souvislosti velmi vyzdvihl práci OMK, neboť akce podle jeho názoru velmi přispěla 
k pozitivnímu posílení mediální značky MFF UK, podrobnosti na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-mn/ 

 
e) Propagační komise – subkomise pro dotazníková šetření: dne 9. 5. 2014 proběhne 

schůzka, jejímž cílem je příprava nového dotazníku pro nastupující studenty MFF UK, 
aby bylo možné sledovat a porovnávat data získaná za jednotlivé akademické roky a 
současně propojit dotazníková šetření, která provádějí organizátoři korespondenčních 
seminářů a dalších jednotlivých akcí. Výsledkem by měla být sociologická výpovědní 
hodnota šetření i solidní podklad pro vyhodnocení efektivitu akcí. 

 
f) Společné studentské vědecké granty MFF UK a firmy Preciosa, a.s.: do soutěže se 

přihlásily dva výzkumné projekty, grantová komise rozhodne o podpoře v nejbližších 
dnech. Prod. M. Vlach ještě informoval, že proběhlo další kolo jednání s firmou Preciosa, 
a.s., rýsuje se vzájemná spolupráce na projektu TAČR. 

 
g) Dne 29. 5. 2014 proběhl Velký sněm spolku Matfyzák. Dojde ke změnám ve vedení 

spolku a v Radě starších. Prod. M. Vlach plánuje společnou schůzku se zástupci spolku 
na 23. 7. 2014. Bude projednána otázka účasti zástupců spolku na úvodním soustředění 
studentů prvního ročníku na Albeři, organizace fakultního plesu v letech 2015 a 2016, 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20140610-prac-vysledek.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20140610-ved-vysledek.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-mn/
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prodej fakultních propagačních předmětů v souvislosti s reformou vyd. MatfyzPress, 
inovace „Matfyzácké kuchařky“ atp. 

 
h) Připravuje se účast fakulty na mezinárodních veletrzích vzdělávání v zahraničí. Jako 

účelné se zdají být veletrhy na Tchajwanu, Filipínách a v Indonésii. Poslední dva 
jmenované na sebe navazují a lze je absolvovat najednou. V jednání je podpora cest na 
zahraniční vzdělávací veletrhy ze strany RUK. Prod. M. Vlach s Mgr. C. Bromem, Ph.D., 
připravili pro rektora UK zprávu shrnující možnosti těchto cest v příštích letech. 

 
i) Velmi úspěšně proběhlo Vědohraní, které zorganizovala KDF. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-vedohrani/ 
 

j) Fakulta zapůjčila České televizi - za odpovídající poplatek a současně coby projev 
dobrých vztahů - fyzikální přístroje a pomůcky; budou použity jako rekvizity pro natáčení 
nového seriálu. 

 
k) Bylo dokončeno testování návrhu nové struktury fakultního webu. Prod. M. Vlach svolá 

na konec června schůzku komise pro web, kde bude finální návrh diskutován společně se 
zástupci firmy Dobrý web. 

 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Třetí Setkání u kulatého stolu pořádané RUK: koná se 4. 6. 2014 v 17:00 hodin ve 
Vlasteneckém sále Karolina na téma Amerika a Evropa: pouta, která spojují. MFF UK 
pozvání nevyužije, s ohledem na odpolední zasedání vědecké rady fakulty. 

 
b) Přednášky prof. Noama Chomského What Can We Understand? konané dne 2. 6. 2014 

v budově Akademie věd ČR se zúčastnil děkan. 
 

c) Příští - a v tomto akademickém roce poslední - schůze kolegia děkana se bude konat 
v Troji. Omlouvají se proděkani M. Vlach a P. Kolman.  
Téhož dne odpoledne se uskuteční předprázdninové setkání zaměstnanců fakulty. 

 
d) Od 2. 6. 2014 byla Ing. Miroslava Oliveriusová pověřena výkonem pracovní agendy 

kvestorky Univerzity Karlovy. 
 
 

 
Zasedání skončilo ve 14:15 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-vedohrani/


Zápis z 21. schůze kolegia děkana konané dne 23. června 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, J. Trlifaj, Z. 
Němeček; na závěr jednání L. Skrbek. 
P. Kolman, M. Vlach 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:20 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 4. června 2014.  
 
 
Při příležitosti posledního zasedání vedení fakulty v tomto akademickém roce děkan předal prof. 
RNDr. Zdeňku Němečkovi, DrSc., Kleinovu lahev jako poděkování za jeho práci v kolegiu děkana.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Návrh excelentních výsledků MFF UK pro účely hodnocení v tzv. Pilíři II: průvodní dopis 

děkana a samotný upravený návrh odeslaný na RUK ve stanovené lhůtě 20. 6. 2014 byl 
součástí podkladů ke schůzi KD. Prod. J. Trlifaj poděkoval sekčním proděkanům, hlavně 
prod. V. Baumrukovi, za jejich úsilí při přípravě podkladů. 
Stalo se po KD: Dne 26. 6. 2014 zaslal RUK soubor publikací, které na základě návrhu 
fakulty vybralo vedení UK do II. pilíře hodnocení vědy podle Metodiky 2013. Stanovisko 
k tomuto výběru napsali na RUK děkan a prod. J. Trlifaj, o opravu konkrétních 
nepřesností požádal RNDr. J. Kuča, který výsledky za fakultu zpracovává a vkládá do 
RIV.  
 

b) Evropská kancelář na UK, podněty MFF UK k fungování RUK v agendách vědy 
a zahraničních styků: kolegium vzalo na vědomí odpověď pror. L. Rovné, kterou prod. J. 
Trlifaj shrnul jako převážně zamítavou. Přílohou k dopisu pí prorektorky bylo také 
vyjádření pror. A. Gerlocha k návrhu MFF UK, aby habilitační komise a hodnoticí komise 
mohly o svém závěrečném stanovisku hlasovat elektronicky, samozřejmě tajným 
způsobem. I v tomto případě byla odpověď záporná. Kolegium doporučilo přesto se 
znovu pokusit elektronické hlasování prosadit, neboť současné softwarové prostředky 
umožňují dodržet literu zákona, že hlasování je tajné. Dopis pror. A. Gerlochovi napíše 
prod. J. Trlifaj, podklady s argumenty o technických možnostech a s příklady vysokých 
škol, kde se elektronické hlasování již používá, mu připraví prod. O. Čepek.  

 
c) Byla otevřena výzva pro předkládání ERC Advanced Grants (rozpočet 450 mil. EUR, 

uzávěrka 21. 10. 2014), viz: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-
2014-adg.html 

 
d) Setkání vedení UK s proděkany pro vědu dne 16. 6. 2014: prod. J. Trlifaje zastoupili prod. 

M. Rokyta a prof. V. Baumruk. Zápis ze setkání pořídil a kolegiu zaslal prod. M. Rokyta.  
 

e) Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku: termín pro podávání návrhů byl 
prodloužen do 30. 6. 2014. Kolegium souhlasilo s tím, aby MFF UK podala návrh na 
ocenění učebnice autorů I. Kříže a A. Pultra Introduction to Mathematical Analysis, blíže 
o titulu na webu, viz: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/book/978-3-0348-0635-0 
Kolegium akceptovalo zdůvodnění zaslané doc. P. Valtrem.  
 

f) Global Network Partnership s Univerzitou v Kolíně nad Rýnem: RUK konzultoval 
s fakultami možnosti financování sítě. Pokrytí předpokládaných nákladů na síť 
z Rozvojových programů MŠMT (cca 20 000 EUR ročně) se ukázalo nemožné, rozhodně 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/book/978-3-0348-0635-0
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bude potřeba spoluúčast fakult. MFF UK navrhuje do částky na síť započítat stávající 
výdaje na realizaci smluvní spolupráce (cca 35 - 40 tis. Kč/rok, v případě MFF UK - sítě 
se účastní ti, kteří s kolínskou univerzitou v rámci stávající meziuniverzitní dohody 
dlouhodobě spolupracují). Pror. J. Škrha upozorňuje, že podobné sítě hodlají se 
smluvními partnery ustanovit další německé univerzity (Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main, Technische Universität Dresden), finanční náklady 
německé strany by měly být pokryty z DAAD. 

 
g) Informace o otevření systému pro podávání návrhů na ERA-Chairs, viz: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/25
00-widespread-2-2014.html#tab3 
byla zaslána k případnému využití sekčním proděkanům. Otevírá se možnost vytvořit 
např. zcela nový obor.  
 

h) Vyhlášení soutěže TAČR v programu DELTA: je zaměřeno pouze na spolupráci 
s Vietnamem.  

 
i) Fulbright Distinguished Chair: je zaznamenáno 7 přihlášek. Uchazeči mohou fakultu 

požádat o (nepovinný) Letter of Invitation (LOI). Vzorový LOI je k dispozici u prod. J. 
Trlifaje, konečnou verzi „na míru“ podle něj připraví potenciální hostitelské pracoviště ve 
spolupráci s OVZS. Konečný termín přihlášek na CIES je již 1. 8. 2014. Dosud byl 
vyžádán a odeslán LOI pouze prof. Kaganovi (University of Maryland), připravuje se pro 
prof. Binu (Northwestern University). 

 
j) Směrnice děkana č. 4/2014 „Opatření k evidenci, účtování a vykazování Smluvního 

výzkumu (SMV)“ byla vydána 12. 6. 2014, upozornění vedoucím pracovišť odeslalo 
OVZS.  Důležité je to v souvislosti s plánovaným počátkem vkládání údajů o SMV do 
aplikace Vklap (začátek července) a předpokládaným konečným termínem předání 
informací o smluvním výzkumu RVVI. SMV za MFF UK je aktuálně evidován v OBD. 

 
k) Je zveřejněna výzva k nominacím na Cenu Františka Běhounka za šíření dobrého jména 

České republiky v evropském výzkumu a vývoji.  Podrobné informace viz: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-pro-3-rocnik-ceny-frantiska-
behounka-v-roce?lang=1&ref=m&source=email 
Konečný termín pro předložení návrhů na MŠMT je 1. 8. 2014. Cenu může mj. navrhovat 
příslušná vysoká škola (zde očekává OVZS instrukce z RUK, zejména stanovení termínu, 
do kterého bude třeba doručit návrh na RUK) nebo také osoba s titulem "profesor" či 
"docent". 

          
l) Ministerstvo kultury sdělilo dne 5. 6. 2014, že zaznamenalo ukončení edice titulu Acta 

Universitatis Carolinae – Mathematica et Physica, ke dni 4. 6. 2014. 
 
m) RVVI zveřejnila Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013. MFF UK 

obsadila suverénně první místo, druhá PřF UK dosáhla cca 82 % výkonu MFF UK, třetí 
FZÚ AV ČR cca 73 %. 

 
n) Prod. M. Rokyta sdělil název Jarníkovské přednášky prof. L. Klebanova: Ill-Posed 

Problems in Probability. Přednáška je naplánovaná na 1. 10. 2014 od 14:00 do 
posluchárny M1.  
 

o) Návrhy na jmenování hostujících profesorů Univerzity Karlovy: z matematické sekce 
vzešly 4 nominace na udělení tohoto čestného titulu (prof. Eva Vendel-Jensen z Aarhus 
University, prof. Andrea Cianchi z Firenze, prof. Willi Jäger z Heidelbergu a prof. Rudolf 
Beran z Davis), informatická sekce doporučila 5 osobností, fyzikální sekce nepodala 
žádný návrh. Celkem tedy MFF UK uplatní na UK devět nominací. T: prod. J. Trlifaj.  
 

p) Univerzitní post-docs: matematická sekce podává dva návrhy, a to na základě podnětu 
prof. J. Krajíčka a prof. J. Málka.  
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2500-widespread-2-2014.html#tab3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2500-widespread-2-2014.html#tab3
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-pro-3-rocnik-ceny-frantiska-behounka-v-roce?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-pro-3-rocnik-ceny-frantiska-behounka-v-roce?lang=1&ref=m&source=email
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia: první zprávu rozeslal prod. P. 

Kolman e-mailem. Po náhradním termínu přijímacího řízení, který proběhl 20. 6. 2014, je 
hotová definitivní statistika, ze které vyplývá příznivá zpráva, totiž že oproti loňsku je 
přijato o 271 uchazečů více.   

b) Informace prod. M. Vlacha: v rámci přijímacího řízení proběhla akce Přijímačky s lidskou 
tváří, kdy studenti obdrželi speciální upomínkovou tašku a několik zcela nových 
propagačních fakultních předmětů. Akce byla velmi úspěšná. Po zkušenostech 
z loňského roku se podařilo zefektivnit zejména náklady na akci.  

 
c) KD schválilo následující termíny pro podávání přihlášek ke studiu v AJ v příštím roce: 

zimní kolo: do 28. 2. 2015, jarní kolo: do 31. 5. 2015.  
 

d) Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 schválil AS MFF UK na svém 
mimořádném zasedání dne 18. 6. 2014. Schválené podmínky budou předány na RUK, Z: 
prod. F. Chmelík. 

 
e) Albeř: soustředění posluchačů 1. ročníku proběhne od 31. 8. do 9. 9. 2014, instrukce byly 

rozeslány. Plán besed s děkanem: úterý 2. 9., čtvrtek 4. 9. a sobota 6. 9. 2014. Ačkoliv 
nejsou v organizačních pokynech uvedeny, besedy se sekčními proděkany se konat 
budou. Prod. V. Baumruk uvedl, že svou besedu plánuje na neděli 7. 9. 2014.  

 
f) Studentská anketa - stav zpracování výsledků za LS 2013/14: prod. F. Chmelík 

informoval, že anketní lístky jsou oskenované, ale zpracování opět bohužel jeví 
problémy, tentokrát s identifikací. Na věci pracuje kol. L. Láska. Děkan požádal dostat do 
30. 6. 2014 výsledky ankety, nejlépe v tabulce Excel. Z: prod. F. Chmelík.   

 
g) Dotaz prorektorů prof. S. Štecha a prof. J. Royta, jaký má fakulta dlouhodobý strategický 

plán s ohledem na očekávaný hluboký demografický pokles v následujících letech: 
odpověď vypracoval a odeslal prod. F. Chmelík.  

 
h) Vnitřní předpis, kterým se mění Pravidla pro přidělování stipendií na Matematicko-

fyzikální fakultě (změna se týká studentských fakultních grantů - SFG), schválil AS UK 
dne 6. 6. 2014. Žádosti o SFG shromažďuje STUD, po uplynutí lhůty pro podávání 
žádostí svolá prod. F. Chmelík radu pro SFG.  

  
i) Žádost MFF UK o rozšíření akreditace navazujících magisterských studijních programů 

o nové studijní obory (Učitelství fyziky, Učitelství informatiky, Učitelství matematiky, 
Učitelství deskriptivní geometrie): pror. S. Štech dne 29. 5. 2014 oznámil, že kolegium 
rektora žádost projednalo 28. 4. 2014 a postoupilo ji na MŠMT.  

 
j) Žádost MFF UK o prodloužení a rozšíření akreditace navazujícího magisterského 

studijního programu Informatika se studijními obory Diskrétní modely a algoritmy, 
Matematická lingvistka, Počítačová grafika a vývoj počítačových her, Softwarové a 
datové inženýrství, Softwarové systémy, Teoretická informatika, Umělá inteligence, byla 
projednána Kolegiem rektora UK dne 9. 6. 2014 a bude postoupena na MŠMT. Děkan 
požádal prod. F. Chmelíka, aby učinil na RUK zdvořilý dotaz, kdy byla/bude žádost 
vypravena na MŠMT. 
Stalo se po KD:  Žádost byla postoupena z RUK na MŠMT dne 26. 6. 2014.  

 
k) Evidence doktorského studia v SIS – za MFF UK bude koordinátorem pro hodnocení 

doktorského studia RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. Sděleno na RUK. 
 
l) Studentská soutěž Nakladatelství Academia – výzva pro rok 2014: kolegiu rozeslal prod. 

P. Kolman. Týká se nejlepších diplomových prací, obhájených v období mezi 1. 4. až 
30. 9. 2014, lhůta pro podávání návrhů běží od 1. 6. do 15. 10. 2014.  
Více na webu, viz: 
http://www.academia.cz/studentska-soutez.html 

http://www.academia.cz/studentska-soutez.html
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m) Stalo se po KD: Dne 4. 6. 2014 byl vydán nový Statut Ceny ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za 
mimořádné činy studentů. Cena se nově bude udělovat deseti studentům (místo pěti), a 
to v kategoriích bakalářské programy, magisterské programy a doktorské programy, 
v každé kategorii třem studentům, a jedno ocenění je určeno pro zvlášť společensky 
významný čin. Pror. S. Štech v důsledku této skutečnosti dodatečně otevřel možnost, aby 
fakulty UK doplnily své předchozí návrhy na Cenu MŠMT. Kolegium korespondenčně 
schválilo podání nominace na Michala Zajačka, za diplomovou práci ve studijním 
programu Fyzika (vedoucí práce: doc. V. Karas). 

 
Děkan 
n) Projekt KREDO: kolegium provedlo (proděkan M. Vlach neformálně s děkanem v týdnu 

před konáním schůze) hodnocení implementace Boloňského procesu na MFF UK. Dále 
se zabývalo zpracováním dotazníku týkajícího se služeb pro studenty a uchazeče se 
speciálními potřebami. Děkan k této záležitosti ještě svolal speciální schůzku proděkanů 
na 23. 6. 2014 odpoledne.  

o) U-Multirank: semináře, který se koná 7. 7. 2014, se za MFF UK zúčastní děkan, prod. F. 
Chmelík a jako řečník prod. V. Baumruk.  

 
p) V pondělí 9. 6. 2014 navštívila MFF UK donátorka paní L. Urbánková, sešla se 

s děkanem, dále byli přítomni prod. Z. Němeček  a dr. K. Rohlena. Společně projednali 
momentální útlum zájmu o podporu z FKU.  

 
q) Fond Karla Urbánka (FKU): ve stanovené lhůtě si žádost o podporu z fondu podala Mgr. 

Marie Kubínová, studentka doktorského oboru 4M6-Vědecko-technické výpočty. Děkan 
se zeptal na názor interní komise složené ze sekčních proděkanů, prod. Z. Němečka a 
dr. K. Rohleny, po obdržení odpovědí rozhodne. 
Stalo se po KD: Mgr. M. Kubínová získala na pobyt v USA (Emory University) 
Fulbrightovo stipendium, a proto požádala o možnost případně kombinovat oba zdroje 
podpory a pobyt v USA prodloužit na celý rok, tj. od 15. 9. 2014 do 15. 9. 2015. Kolegium 
s tímto řešením souhlasilo, děkan se dotáže na názor dr. K. Rohleny a pí L. Urbánkové.  

 
r) Doktorandský týden: o výsledcích v matematické sekci informoval kolegium prod. M. 

Rokyta. Shrnutí je rovněž na webu, stejně jako zpráva prof. J. Šafránkové o průběhu 
WDS ve fyzikální sekci – viz:   
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-wds/ 

 
s) Pror. S. Štech svolal neformální setkání k problematice pedagogického studia na 

Univerzitě Karlově, a to na čtvrtek 5. června 2014 od 16:00 hodin. Děkana MFF UK na 
schůzce zastupovali proděkan pro koncepci studia doc. P. Kolman a vedoucí KDF doc. 
Zdeněk Drozd. Podle informace prod. P. Kolmana hovořili účastníci o zkušenostech 
s rozdělením pětiletého učitelského studia na tříleté bakalářské a dvouleté magisterské. 
U zástupců fakult převažoval názor, že tento model sice nebyl vítaný, ale školy mu 
víceméně přivykly a v současné době se zdá být lepší pokračovat dále s rozděleným 
studiem, než se vracet zpět k pětiletému. Na podzim 2014 se patrně uskuteční další 
schůzka, která by byla věnovaná konkrétním záležitostem s výhledem do budoucna. 

 
t) Nahrávání přednášek: odpověď na dotaz prod. M. Rokyty, kolikrát se kdo podíval na tu 

kterou vystavenou nahranou přednášku na „is.mff.cuni.cz/přednášky“ zjistil od Mgr. T. 
Drbohlava p. děkan. Je následující: od 13. 5. do 17. 6. 2014 si videa pustilo 199 různých 
uživatelů, celkem bylo některé z videí puštěno 975x. Celkem bylo ve formě videí staženo 
1,27 TB dat; 1,04 TB přednášky NTMF111 a 235 GB přednášky NMAG162. Podle 
sdělení Mgr. T. Drbohlava není možné získat informaci o tom, co se staženými daty lidé 
dělají, ani jaká je jejich motivace. Lze říci, že drtivá většina (>88 %) si stáhla alespoň 90 
% přednášky, tj. měla možnost vidět ji celou. Zároveň je možné uvést, že 158 ze 199 
výše uvedených uživatelů, kteří si video pustili, má v SIS statut „studuje“.  
Protože iniciativa zaznamenat přednášky vyšla od SKAS, očekává děkan zpětnou vazbu 
právě ze strany SKAS. Pokud by prof. R. Barták v příštím akademickém roce měl 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-wds/
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přednášku, jejíž nahrávku SKAS vytipoval, děkan by ji nechal rovněž zaznamenat. KD 
nemělo námitky.  

 
u) Prod. M. Rokyta sdělil, že v týdnu před počátkem zimního semestru 2014/2015 se bude 

opět konat úvodní kurs z matematiky (analogicky také kurs z fyziky). Informace budou 
včas na fakultním webu.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Pronájmy poslucháren v budově na Malostranském náměstí 

Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení šesti poslucháren a učeben pro soutěž MaSo ve 
dnech 12. 11. 2014 a 13. 5. 2015 (ani v jednom dni neprobíhá výuka – konají se 
sportovní dny).  
Kolegium zamítlo žádost pěveckého sboru Bruncvík o pronájem dvou učeben, celoročně 
na každé pondělí a čtvrtek; s ohledem na výuku a fakultní akce nelze vyhovět.  

 
b) Jaderný parník (24. 6. 2014): z MFF UK potvrdilo prostřednictvím tajemníka fakulty účast 

devět zájemců. 
 
c) Podvečerní setkání zaměstnanců a doktorandů MFF UK pod širým nebem v Troji konané 

dne 23. 6. 2014 od 16.30 hodin je po všech stránkách zabezpečeno.  
 

d) Výměna provozních prostředků za investiční: fyzikální sekce má požadavek ve výši 
5,4 mil. Kč, 4 mil. Kč požaduje informatická sekce a 1 mil. Kč sekce matematická. 
Všechny požadavky byly předány vedoucí HOSP.  

 
e) Prezentace matematického fontu a uzavření smlouvy s autorem se uskuteční 23. 6. 2014 

ve 14:30, po zasedání kolegia děkana. Kromě případných zájemců z KD se jednání 
zúčastní doc. M. Zelený, předseda ediční komise MFF UK.  
Stalo se po KD: Pro potřeby MFF UK byla uzavřena Licenční smlouva na nový font pro 
psaní matematických vzorců (Baskerville Math systém fontů pro TeX i True Type). 
Poskytovatelem licence a autorem grafických návrhů písma je p. František Štorm. 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Kolegium vzalo na vědomí rekapitulaci současného stavu projektů OP VaVpI, podaných 

MFF. 
i) Ve stádiu přípravy smluv jsou všechny tři projekty podané MFF UK, tj. 340 - 

Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku, 344 – Střecha pro informatiku 
a 345 – Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra. Smlouvy mají být 
podepsané do 30. 6. 2014. Po tomto datu platí jiné vzory, jiné předpisy. Smlouvy 
jsou na MŠMT. 

ii) Vinou průtahů a nejasností ohledně výběrových řízení bylo nutno změnit u projektů 
344 a 345 harmonogram tak, že v letošním roce mohou proběhnout pouze 
přípravné práce; veškerou stavební činnost bylo nutno přesunout na příští rok. 
Harmonogramy jsou velmi napjaté, ale realizovatelné, ovšem za předpokladu, že 
nevzniknou komplikace při výběru dodavatelů (zrušení výběrového řízení, odvolání 
některého ze zájemců). 

iii) Obdobná situace je u projektu 340, který sice nemá stavební část, ale dodací lhůty 
na unikátní přístroje jsou často velmi dlouhé. 

iv) Pro všechny projekty byla na profil zadavatele umístěna informace o úmyslu 
vypsat příslušná výběrová řízení. 

v) Podmínky pro výběr dodavatele na stavební projekty 344 a 345 byly dne 11. 6. 
předány na MŠMT ke kontrole ex ante. Podle pravidel OP měla MFF UK 
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přinejmenším na projekt 344 obdržet stanovisko MŠMT ke svému návrhu do pátku 
20. 6.; nestalo se tak.  

vi) Způsob provedení výběrových řízení pro projekt 340 je předmětem intenzívního 
jednání. 

vii) Po konzultacích s firmou Granthelp, která pomáhala projekty připravit, byly na 
zajištění administrativní stránky (zejména vypracování monitorovacích zpráv) 
uzavřeny DPČ s Bc. Terezou Houskovou v objemu 0,2 pracovního úvazku na 
každý projekt. Mzda bude hrazena z příslušných projektů. První monitorovací 
zprávy by měly být předány na MŠMT do 15. 7. 2014. 

viii) V řídicích orgánech OP VaVpI na MŠMT panuje chaos, který podstatným 
způsobem komplikuje přípravu smluv na projekty MFF UK i vlastní práci. Příkladem 
může být organizace semináře k vypisování výběrových řízení v pondělí dne 16. 6. 
2014. Na tento seminář se podařilo tajemníkovi fakulty přihlásit 3 pracovníky MFF 
UK, ale později mu bylo sděleno, že seminář není určen pro projekty výzvy 3.4 a 
naše účast na semináři byla zrušena. Ve středu bylo manažerkou fakultních 
projektů Ing. Liškovou sděleno, že došlo k omylu a že seminář byl naopak zaměřen 
na výzvu 3.4. Díky bleskové reakci pana tajemníka se podařilo na páteční 
opakování semináře přihlásit šest pracovníků. Seminář se konal v pátek 20. 6. 
2014 na MŠMT, zúčastnili se tajemník fakulty, prod. Z. Němeček, JUDr. Polický, 
Bc. T. Housková a doc. P. Svoboda. 
Důležitou informací je, že s platností od začátku července byla zrušena či 
zmírněna některá omezení při vypisování veřejných soutěží.  

 
b) Výstavba pavilonu v Troji postupuje s pouze minimálním zpožděním oproti poslednímu 

harmonogramu. Arch. Jaroš připravil ve spolupráci s Mgr. J. Caldou studii serverovny, 
která byla poslední chybějící součástí předprojektové dokumentace. Výběrové řízení na 
dodavatele projektu pro stavební povolení a prováděcího projektu bude vypsáno 
v nejbližších dnech. Stále se zdá být reálné serverovnu stavebně dokončit v rámci 
investičního záměru na výstavbu pavilonu a vybavit ji z projektu OP VaVpI. Prod. Z. 
Němeček připomněl současnou situaci ve spravování počítačové domény v Troji, s tím, 
že využívání budoucí serverovny - týká se jak fyzikální sekce, tak sekce informatické - 
vyžaduje kvalitní a pevné personální (a s tím spojené finanční) zabezpečení. Koncepci 
správcovského oddělení připraví proděkani O. Čepek a V. Baumruk. T: 31. 10. 2014. 

 
 
Děkan 
c) Rektor UK svolal na 30. 6. 2014, 12:00 hodin, děkany MFF UK, PřF UK a 1.LF UK na 

jednání o partnerské dohodě Kampusu Albertov.  
Stalo se po KD: Děkani partnerskou smlouvu podepsali. 

 
d) Rozvojové programy na rok 2015: doc. P. Svoboda poslal limity na Institucionální plány 

v rámci Rozvojových programů. MFF UK má na rok 2015 o 200 tis. Kč méně, než na rok 
letošní. Kompletní podklady dostali členové kolegia předem. Děkan požádá, se 
souhlasem kolegia děkana, doc. P. Svobodu, aby agendu rozvojových programů opět 
administroval. 

 
e) Klimatizace v karlínské budově: kolegium vzalo na vědomí informaci tajemníka o průběhu 

řízení na výběr dodavatele. V návaznosti na bod 3.b) zápisu ze schůze KD konané 4. 6. 
2014 doplnily všechny soutěžící firmy své cenové nabídky. Hodnoticí komise se sejde 
k posouzení nabídek dne 26. 6. 2014.  

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Vedoucí KDSS se obrátil na děkana s požadavkem, aby vypsal mezinárodní konkurs na 

místo na katedře. Děkan vyhoví. Postup bude analogický jako nedávno pro IÚUK.  
 
b) Prod. M. Rokyta informoval, že rovněž v matematické sekci se připravuje mezinárodní 

konkurs, konkrétně na pozici na KA.   
 



Kolegium děkana MFF 23. června 2014 
 
 

7 
 

c) Prod. M. Rokyta pro zajímavost uvedl, že na inzerát, kterým nedávno hledala KPMS 
sekretářku, přišlo 130 nabídek. Výběr už je uzavřený. Kontakt na nejkvalitnější adeptky 
může zprostředkovat prod. M. Rokyta, pro případ jiných volných administrativních pozic 
na MFF UK.   

 
 
6. PROPAGACE 
 

a) Výroční zpráva MFF UK za rok 2013: kolegium schválilo návrh prod. M. Vlacha, jak by 
mohla vypadat příloha obsahující seznam zaměstnanců.  

 
b) Vrcholí přípravy k účasti na 19. ročníku Festivalu Fantazie v Chotěboři, který proběhne 

27. 6. – 6. 7. 2014. MFF UK se zúčastní již podruhé, letos navíc ve spolupráci s FF UK, a 
to společnou expozicí s názvem MATFFYZ Expo. Hlavní hvězdou akce je Hattie 
Hayridge, herečka ze seriálu Červený trpaslík. Oznámení o fakultní účasti lze nalézt na 
webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-fantazie/ 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-07-festivalfantazie/ 

 
c) Projekt Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze v rámci fondů 

EHP/Norsko byl dne 18. 6. elektronicky podepsán (na základě plné moci od JM rektora) a 
následně odeslán. Prod. M. Vlach začne ideově připravovat propagaci akce, T: v průběhu 
letních prázdnin.  

 
d) Ve dnech 23. až 25. května 2014 se v nizozemském Utrechtu konal první ročník 

mezinárodní týmové soutěže PLANCKS. Dva týmy soutěžící za MFF UK se umístily na 
třetím a jedenáctém místě. Soutěž zahájili prof. Stephen Hawking a prof. Immanuel 
Bloch. Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-plancks/ 

 
e) Interní fakultní soutěž PROGMA (zaměření na propagaci informatiky a učitelství): 

uzávěrka přihlášek byla 15. 6. 2014, komise se sejde v průběhu tohoto týdne a rozhodne 
o financování jednotlivých projektů. 

 
f) Paralelně se soutěží PROGMA připravilo OMK ve spolupráci KDM soutěž o návrh nových 

propagačních předmětů, kdy cílem soutěže je příprava propagačního předmětu, který 
oborově souvisí s matematikou. Přednost mají matematicky definované karetní a stolní 
hry, hlavolamy nebo skládačky. Prod. M Vlach tuto soutěž navrhl v souvislosti s reformou 
vydavatelství MatfyzPress, které by vítězné předměty nabízelo i k prodeji široké 
veřejnosti. Více informací na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-kdm/ 

 
g) Zahraniční veletrhy v oblasti vysokoškolské vzdělanosti 

i) Pror. M. Králíčková sdělila, že RUK sestavuje program na podporu činnosti fakult 
v dané oblasti (cílem je, aby fakulty sdílely kontakty, vzájemně si pomáhaly nejen 
v propagaci, ale i příklady dobré praxe při přípravě propagačních podkladů apod.). 
Společně s ČVUT, VŠE, VŠCHT a ČZU připravuje UK program Study in Prague. 
Kolegium tuto snahu uvítalo, prod. M. Vlach vyjádří pí prorektorce ochotu MFF UK 
podělit se o zkušenosti s propagací studia v zahraničí.  

ii) Po vyhodnocení účasti fakulty na veletrzích vzdělávání v loňském roce navrhl prod. 
M. Vlach neúčastnit se veletrhů v Německu. V plánu účasti naopak jsou veletrhy 
na Tchajwanu, na Filipínách a v Indonésii. Probíhají jednání o podpoře ze strany 
RUK. Na vzdělávacím veletrhu ProEduco Košice se MFF UK dohodla na 
společném stánku s FSV UK. Fakultní náklady na tuto akci tak klesnou o třetinu. 

iii) Prod. M. Vlach zmínil, že se podařilo vyjednat vzájemnou podporu na zahraničních 
veletrzích s ÚJOP UK. Ústav se veletrhů účastní pravidelně. Spolupráce bude mít 
podobu společné prezentace, např. ve formě letáčků, brožurek apod. 

 
h) Prod. M. Vlach se zúčastnil národního kola mezinárodní soutěže Science on Stage, které 

se konalo v nové budově vědeckého parku iQLANDIA. Přehlídku ve spolupráci 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-fantazie/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-07-festivalfantazie/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-plancks/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-kdm/
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s iQLANDIA organizovali zaměstnanci MFF UK doc. Zdeněk Drozd a dr. Jitka Houfková, 
oba z KDF. V porotě zasedli další pracovníci z MFF UK, např. doc. L. Dvořák (KDF) a 
doc. J. Dolejší (ÚČJF). Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-sos/. 

 
i) V sobotu 21. 6. 2014 proběhl Robotický den v Kongresovém centru. Také díky 

příhodnému umístění akce se podařilo zajistit partnerství s Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy, informace o jejím konání byly zveřejněny v deníku Metro a ve vybraných 
soupravách metra. Zpravily o ní také Lidové noviny, TV Metropol a další deníky, příklady: 
http://technet.idnes.cz/roboti-s-kecupem-028-
/tec_technika.aspx?c=A140619_131543_tec_technika_mla 

         Stalo se po KD: Robotický den byl úspěšný, více se lze dočíst na fakultním webu: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-roboden/ 

 
j) Dne 18. 6. 2014 proběhla schůze komise pro fakultní školy MFF UK. Projednána byla 

další verze koncepce. Podklady dostane kolegium ke schválení v podzimních měsících 
t.r. 

 
k) V rámci realizace Partnerského programu MFF UK pro firmy, kdy pilotní smlouvy byly 

uzavřeny v dubnu a květnu t.r., připravila pracovní skupina tzv. Teze partnerského 
programu, tedy jakýsi souhrn nabídek pro firmy. Prod. M. Vlach po zpracování tezí 
požádá sekční proděkany, aby o této skutečnosti informovali jednotlivé vedoucí pracovišť. 
Teze budou k dispozici i v anglické verzi. 

 
l) Konference EIAE v září 2014 v Kongresovém centru, Praha: prod. M. Vlach nahlásil za 

MFF UK jednodenní účast prod. P. Kolmana a dr. K. Šolcové Houžvičkové. Jako 
přednášející na tzv. Campus Tour byl nahlášen prod. J. Trlifaj. Vzhledem k mírně nejasné 
koncepci akce není dosud zřejmý finanční podíl fakulty na konferenci. Prod. M. Vlach se 
snaží, aby fakulta nesla pouze náklady ve výši doplatku rozdílu od třídenního vložného 
pro jednu osobu (to je jediná možnost, kterou zatím RUK nabízí). Jednalo by se tak 
o doplatek ve výši cca 100 EUR. Pokud by měla MFF UK uhradit více, např. celé 
jednodenní vložné, považoval by prod. M. Vlach s ohledem na široké spektrum akce 
náklady pro fakultu za neefektivně vynaložené. 

 
m) Celouniverzitní projekt OPVK: bude nutno vyhlásit výběrová řízení na nákup techniky. 

Věc je poměrně komplikovaná z důvodů mezifakultních přesahů. 
 

n) Prod. M. Vlach, Mgr. L. Veverka a Mgr. C. Brom se zúčastnili jednání ohledně akce Geek 
Roadshow (http://www.geekroadshow.cz/), která proběhne na začátku července2014. 
Jedná se festival českých a slovenských „youtuberů“. Zastávky Roadshow budou v Brně, 
Českých Budějovicích, Plzni, Liberci a Praze. Prod. M. Vlach souhlasil pro letošní rok 
s pilotní spoluúčastí menšího rozsahu na této akci. MFF UK se stane v letošním roce 
partnerem akce. Zda se MFF UK zúčastní ve větším rozsahu příštích ročníků, to se 
rozhodne podle letošního úspěchu akce. 

 
o) Prod. M. Rokyta informoval, že po jednání s vedoucí OVVP a s kolegy Mgr. M. Děckým a 

doc. Z. Šírem je dohodnuto uspořádat 27. ledna 2015 Jednu noc s informatikou a 
matematikou jako společnou propagační akci. Kolegium vzalo bez námitek na vědomí.  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Podněty pro revizi vnitřních předpisů Univerzity Karlovy lze poslat panu rektorovi do 
pondělí 30. 6. 2014. Děkan požádal členy kolegia, zejména prod. F. Chmelíka, aby 
zformulovali návrhy vztahující se ke studijním předpisům a výsledek zaslali do pátku 27. 
6. 2014 na e-mailovou adresu dekan@mff.cuni.cz. 
Stalo se po KD: Děkan odeslal návrhy na úpravy předpisů panu rektorovi v dané lhůtě. 

 
b) Výjezdního zasedání AS MFF UK konaného 13. až 15. 6. 2014 se zúčastnili 4 členové 

SKAS a 3 členové ZKAS, za vedení fakulty děkan (13. 6.) a prod. M. Rokyta (na celou 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-sos/
http://technet.idnes.cz/roboti-s-kecupem-028-/tec_technika.aspx?c=A140619_131543_tec_technika_mla
http://technet.idnes.cz/roboti-s-kecupem-028-/tec_technika.aspx?c=A140619_131543_tec_technika_mla
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-roboden/
http://www.geekroadshow.cz/
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dobu; kolegium vyslechlo jeho informace o některých diskusních tématech). Protože 
zasedání nebylo usnášeníschopné, byly záležitosti, které senátu předložil děkan, 
odloženy na první podzimní jednání AS. Předběžný termín je pondělí 22. září 2014.  

 
c) Kolegium dostalo e-mailem od člena AS UK Mgr. C. Broma informace o hlavních 

závěrech zasedání univerzitního akademického senátu.    
 

d) Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádá v září 2014 konferenci Cesty 
k matematice, blíže na: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/konference2014/ 
Konferenci zahájí dne 25. 9. 2014 v 10:00 hodin v refektáři prod. J. Trlifaj.  
 

e) Zahájení Dne otevřených dveří MFF UK dne 26. listopadu 2014 se v zastoupení děkana 
ujme prod. V. Baumruk.  

 
f) Prod. M. Rokyta v zastoupení děkana MFF předal dne 12. 6. 2014 na konferenci v Třešti 

fakultní pamětní medaili prof. Andreovi Cianchimu.  
 

g) Kolegium vzalo na vědomí informaci prof. L. Skrbka týkající se zájmu města Klatovy 
nabízet univerzitní vzdělání i způsobem trvalejšího charakteru, např. ve spolupráci s MFF 
UK. Kolegium se po diskusi shodlo na tom, že přenesení byť jen části denního studia 
mimo objekty MFF UK v Praze (zvláště za situace, kdy fakulta usiluje o vybudování 
nového pavilonu v Troji) není aktuální. Vedení fakulty se ale nebrání myšlence na 
případné rozšíření výuky pro dálkové učitelské studium, neboť by to mohlo znamenat 
větší pohodlí pro uchazeče z regionu, a v důsledku toho snad i posílení zájmu o učitelské 
obory, jejichž absolventů je všeobecně silný nedostatek. Pokračování diskuse na toto 
téma tedy není vyloučené.  

 
h) Služby členů vedení fakulty o prázdninách 2014: 

30. 6. – 4. 7. prod. Martin Vlach 
7. 7. – 11. 7.  prod. Ondřej Čepek 

14. 7. – 18. 7.  děkan Jan Kratochvíl 
21. 7. – 25. 7.  prod. Mirko Rokyta 

28. 7. – 1. 8.  prod. Zdeněk Němeček 
4. 8. – 8. 8.  prod. Vladimír Baumruk 

11. 8. – 15. 8.  prod. František Chmelík 
18. 8. – 22. 8.  prod. Petr Kolman 
25. 8. – 29. 8. prod. Jan Trlifaj 

 
i) Plán zasedání kolegia děkana v ZS je následující: 

(Albeř): 3. 9. 2014. 
(Praha): 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12.; 29. 12. 2014.  

 
Zasedání skončilo ve 12:36 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 
 

 
 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/konference2014/

	20130904
	20130918
	20131002
	20131016
	20131030
	20131106
	20131127
	20131211
	20131227
	20140114
	20140129
	20140212
	20140226
	20140312
	20140326
	20140409
	20140423
	20140507
	20140521
	20140604
	20140623

