
Zápis z 214. Zasedání AS MFF UK dne 16. prosince 2015 

 

Přítomni: Cyril Brom, Zdeněk Drozd, Jiří Fiala, Roman Grill, Karol Kampf, Karel Kolář, Arnošt 

Komárek, Milan Krtička, Pavel Krtouš, Vladislav Kuboň, Petr Kučera, Tomáš Masařík, Vít Musil, 

Jan Musílek, Marek Omelka, Ondřej Pangrác, Josef Pešička, Milan Pšenička, Dalibor Šmíd, Josef 

Svoboda, Petr Vágner, Michal Žák 

Hosté: Jan Kratochvíl, Dana Lanková, Alan Lexa, Antonín Líska, Marcela Prachařová, Jiří Šejnoha 

(↓ 19:30), Ladislav Skrbek, Jan Trlifaj, Martin Vlach 

Omluveni: Filip Beran, Jan Hric 

 

Program 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu z 213. zasedání 

3. Informace vedení fakulty 

4. Schvalovací proces GAUK 

5. Rozdělení zisku za rok 2014 

6. Opatření rektora o výběrových řízeních 

7. Diskuze o přípravě volby děkana a vyhlášení voleb děkana MFF UK 

8. Různé 

 

1. Schválení programu 

Program byl schválen tichým souhlasem. 
 

 
2. Schválení zápisu z 213. zasedání 

 
Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
 
 

3. Informace vedení fakulty 
 



Slova se ujímá J. Kratochvíl: 
 

1. Nejdříve zpravuje senát o projektech VaVpI, kde jsou momentálně ukončeny všechny 
stavební práce, jsou nakoupené přístroje a proběhly kontroly obou stavebních projektů. 
Kontrola na Malostranském náměstí vyústila ve dvě drobné připomínky, které ale 
nezmění uznatelné náklady. Stejně by měla dopadnout i kontrola objektu v Troji, 
oficiální verdikt však ještě není k dispozici. 

2. Dále informuje o tom, že rektorát schválil žádost MFF UK o půjčku na 80 mil. Kč. 
3. Děkan tlumočí senátu všeobecnou spokojenost s úspěšným působením pracovníků MFF 

UK, kteří v poslední době sbírali významná ocenění. Zmiňuje dr. Valkárovou která získala 
Cenu Milady Paulové, dr. Annu Fučíkovou, dr. Víta Jelínka a dr. Jana Vybírala, jimž byla 
udělena cena Neuron Impuls, a Mgr. Vojtěcha Vorla, který získal cenu Josefa Hlávky, 
avšak výčet tím rozhodně nekončí. Vedení si na těchto úspěších nenárokuje žádný podíl, 
ale má z nich velkou radost. 

4. Úspěšně se rozběhl projekt středních a základních fakultních škol, všechny školy, kterým 
byla spolupráce nabídnuta, návrh přijaly a již jsou s nimi podepsané smlouvy. Vedení 
fakulty si podle děkana velmi dobře uvědomuje význam učitelského studia na MFF UK. 
Fakulta také obdržela akreditaci na habilitační řízení v oboru Didaktika a historie 
matematiky a informatiky, což děkan považuje za velký úspěch. 

5. Děkan se poté vrací ke stavebním projektům fakulty a hovoří o Rotundě sv. Václava, kde 
se stavět sice ještě nezačalo, avšak ve sbírce na náklady fakulty se již vybralo přes 1,5 
mil. Kč a také již byla podepsána (16. 12.) smlouva s konsorciem stavebních a 
restaurátorských firem na stavební a restaurátorské práce, zároveň dobíhá 
archeologický výzkum. Podle komise pro výběrové řízení má vybrané konsorcium nejen 
nejvýhodnější cenu, ale také nejfundovanější restaurátorský tým. 

6. V dalším bodu děkan seznamuje senát se žádostí Spolku českých Aktuárů o možnost 
uvádět jednu z budov MFF UK jako své sídlo. Po konzultaci s kancléřem se rozhodl této 
žádosti vyhovět. 

7. V posledním bodě se děkan věnuje závěrům, které byly učiněny v otázce studentské 
ankety. Domnívá se, že se zde podařilo nalézt rozumný kompromis, když byl snížen 
počet číselně hodnocených otázek a naopak rozšířen počet otázek hodnocených slovně. 
Vedení tedy bude žádat SIS, podle doporučení komise, aby se dalo na více otázek 
odpovídat slovně. Na závěr děkan vyzdvihuje schopnost členů komise dohodnout se na 
řešení, přestože zpočátku byly názory velmi různorodé. 

 
Následně si bere slovo L. Skrbek, který přidává podrobnosti ke stavebním projektům v rámci 
VaVpI. V Troji nastal významný posun, když bylo v prvním prosincovém týdnu vydáno stavební 
povolení. Do dvanácti týdnů má firma Technico Opava dodat prováděcí projekt, jakmile se tak 
stane, bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních rací, které by pak mohly začít 
v létě. 
Také byla bez problémů zkolaudována serverovna, kolaudační rozhodnutí bylo předáno 
ministerstvu školství, které dokonce vyhovělo požadavku MFF UK na navýšení financí na rok 
2015 přibližně o 2,6 mil. Kč z celkové nezměněné dotace projektu. 
Závěrem L. Skrbek informuje o rozpracovaných projektech, z nichž nejzávažnější je opláštění 



budovy těžkých laboratoří a objektu poslucháren rovněž v Troji. Na tento projekt již byla 
vypracována studie, nyní je potřeba na jejím základě najít vhodnou firmu a jakmile se vyskytne 
adekvátní dotační akce (MŽP, MŠMT), bude projekt realizován. 
 
A. Líska poté přidává informace k žádosti Spolku českých Aktuárů. Jde o sdružení zejména 
pojistných matematiků, přičemž někteří členové jsou zároveň pracovníky na katedře 
pravděpodobnosti a matematické statistiky, kolegium děkana proto k žádosti zaujalo kladný 
postoj a sám A. Líska dále záležitost projednával s kancléřem, který doporučil informovat senát. 
Vedení nakonec žádost odsouhlasilo s tím, že bude dostávat jednou ročně stručnou zprávu o 
stavu spolku.  
 
Slovo si bere M. Vlach: 

1. Nejdříve vyjadřuje spokojenost s pokroky ve věci svatováclavské rotundy, ale přiznává, 

že náročnější část teprve přijde a kvůli financování nelze dopustit zpoždění prací. Plánem 

je dokončit stavební a restaurátorské práce do května příštího roku. 

2. Dále informuje o připravované spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK, která se 

bude týkat edukativních aktivit v rámci dějin umění na teologické fakultě, což bude 

přínos pro projekt rotundy. V dohledné době bude uzavřeno memorandum o spolupráci. 

3. Poté představuje studii o původní podobě svatováclavské rotundy, která vyšla 

v posledním čísle časopisu Staletá Praha. 

4. Velmi pozitivní ohlas vyvolal projekt fakultních škol, stejně tak jako Den otevřených 

dveří, nově uspořádaný v Kongresovém centru. M. Vlach proto chválí OVVP, OMK a 

všechny pracovníky MFF UK, kteří se podíleli na organizaci těchto akcí (návštěvnost DOD 

byla něco přes 700 lidí). 

5. Dalším úspěchem v propagaci je partnerský program pro spolupráci s firmami, který 

neustále zaznamenává nové zájemce, včetně větších společností. 

6. M. Vlach poté komentuje situaci kolem nového fakultního e-shopu, jehož vývoj narazil 

na určité programátorské překážky, hlavně co se týče placení a systému slev. Během 

svátků proběhne další testování a po Novém roce už by opravdu mělo dojít na spuštění. 

7. Na závěr informuje o žádosti, kterou OVVP poslalo na ministerstvo školství do nově 

vyhlášeného programu s názvem Podpora nadaných žáků základních a středních škol 

v roce 2016, z něhož by mohlo vyplynout například částečné financování 

korespondenčních seminářů. 

 

J. Trlifaj poté hovoří o vydávání nových a obnovených akreditací pro habilitační a profesorské 

řízení na MFF UK. Tento proces se týkal 19 oborů, z nichž 8 je fyzikálních, 3 informatické a 5 

matematických. Jediný problém nastal u Didaktiky a historie matematiky a informatiky, kde 

vedení požadovalo to stejné jako před osmi lety a komise akreditovala pouze matematickou 

část. Nyní byl problém hlavně u matematiky, nakonec ale obor získal akreditaci na 4 roky. 



Děkan nyní přidává i svoje poděkování za úspěšný Den otevřených dveří. Souhlasí s výběrem 

Kongresového centra jako místa konání, pakliže prostory fakulty nejsou dostačující, a vyzdvihuje 

informatický program Martina Děckého a Cyrila Broma, který podle něj může výrazně navýšit 

počet zájemců o studium informatiky. K výčtu úspěchů fakulty ještě děkan přidává výukovou 

hru Československo 38-89, která dále sbírá první ceny v soutěžích.  

J. Trlifaj pokračuje a popisuje postup Pilotu vědy, kde je aktivní účast MFF UK krátkodobě 

přerušena, poté co fakulta dodala rektorátu vynikající výsledky; ty jsou nyní převáděny do 

diagramů. Dále informuje o zasedání International advisory board Univerzity Karlovy, která má 

za úkol vybrat panelisty pro hodnocení výsledků fakulty. Sám J. Trlifaj jednal s prof. Esteban, 

významnou akademičkou v oboru aplikované matematiky, a ta si posléze vzala na zodpovědnost 

výběr kvalitních hodnotitelů matematické části, přičemž v panelu by měly být i další výjimečné 

osobnosti ze zahraničí. V lednu by měly být k dispozici výsledky scientometrie, ty budou až do 

března hodnotit panelisté a v květnu opět přijede advisory board, která vyhodnotí tento pilotní 

projekt MFF UK a FSV UK a rozhodne se o jeho případném rozšíření. Projekt se podle J. Trlifaje 

dostal na zajímavou úroveň. 

J. Trlifaj poté mluví o úspěších fakulty u GAČR a o tom, že fakulta obdržela všechny požadované 

granty od Fondu mobility UK, díky čemuž zde bude například hostovat prof. Kříž. Také běží 

projekt Fulbright distinguished chair, kde se připravuje 9měsíční hostování prof. Novotného, 

odborníka na kvantovou mechaniku z Mississippi state university. 

Posledním bodem je návštěva na univerzitě v Lovani, které se J. Trlifaj účastnil společně 

s děkanem, za účelem vytvoření memoranda o spolupráci. Belgická strana projevila velký zájem 

o spolupráci, a to nejen formálně, ale prakticky v Horizon 2020. Na březen je v plánu podobná 

akce ve Švýcarsku, na univerzitách v Ženevě a Lausanne. 

Přichází prostor pro dotazy na vedení. 

M. Krtička se táže, zda je 80mil. půjčka rektorátu bezúročná. Děkan toto potvrzuje, D. Lanková 

dodává, že peníze je třeba vrátit do 31. 1. 2016. 

K. Kolář se ptá na situaci kolem nového informačního systému, o kterém se již déle píše 

v zápisech z jednání kolegia děkana. Děkan vysvětluje, že vedení v nedávné době jednalo o 

zakoupeni systému VERSO, jeho případné zavedení však ještě nějakou dobu potrvá. A. Líska 

přidává, že vedení rámcově rozhodlo o zakoupení tohoto systému, ke shodě došlo v otázce 

ceny, ale v tuto chvíli právníci projednávají formální i věcné podrobnosti smlouvy. 

J. Svobodu zajímá, jak se vedení staví k faktu, že na prospěchových stipendiích bylo letos po 

zavedení nového systému vyplaceno asi o 350 tis. Kč méně. Děkan slibuje, že dotaz předá 

proděkanům, pod jejichž kompetenci spadá. 

P. Krtouš se ptá, v jakém stádiu je stavba nových výtahů v Troji. L. Skrbek odpovídá, že výtahy 

jsou zásadním projektem pro příští rok, podobně jako oprava komínů v Karlíně a ochozy na 



Malé Straně, avšak výtahy mají nejvyšší prioritu. Letos nemohly být dokončeny kvůli velkým 

doplatkům na VaVpI. 

Následuje dotaz A. Komárka, kterého zajímá, zda jsou někde k dispozici detaily o spolupráci 

s univerzitou v Lovani. J. Trlifaj odpovídá, že memorandum je zveřejněné, ale obsahuje jenom 

rámcové informace, konkrétní možnosti spolupráce musí zainteresovné osoby hledat samy. 

Děkan dodává, že jednou z možností, o které se konkrétně hovořilo, je International student 

week v Lovani, na který již zástupci UK dostali pozvánku. J. Trlifaj doplňuje, že lovaňská 

univerzita má s podobnými programy bohaté zkušenosti a je připravena okamžitě přijmout 

hosty, kteří zde budou spolupracovat na projektech. 

Následně je stanoveno, že na konci tohoto bodu se bude hlasovat ohledně žádosti Spolku 

českých Aktuárů. 

P. Vágner se ptá, jak vedení hodnotí premiérové kolo sebehodnocení doktorandů. Děkan zatím 

nemá žádné konkrétní závěry, J. Trlifaj vidí pozitivní efekt v tom, že několik doktorandů, o 

kterých bylo známo, že nic nedělají, namísto vypracování sebehodnocení zanechali studia. 

R. Grill poukazuje na chyby v nové aplikaci na elektronizaci studijních plánů doktorského studia 

a ptá se, zda již byly vyřešeny. Celý proces je navíc podle něj velmi chaotický, momentálně 

studují doktorandi bez plánů. Přidávají se i další senátoři s konkrétními potížemi. Děkan uznává 

existenci problémů, elektronizace je však nyní podle něj prioritou pro rektora a do konce února 

by měla být hotová. 

M. Omelka je překvapen všeobecnou spokojeností s organizací DOD, neboť on sám dostával od 

studentů hlášení, že na stáncích bylo účastníků oproti minulým ročníkům výrazně méně. M. 

Vlach komentuje, že tento fakt byl dán organizací DOD v novém prostředí. Došlo tak k situacím, 

kdy byl plný sál, nikoli však okolí stánků kateder. Dodává, že se o této otázce již bavil 

s pracovníky propagace a pro příští rok dojde ke změně koncepce, např. bude otevřen druhý 

východ z hlavního sálu a upraví se v něm program, aby měli zájemci více času na prohlídku 

stánků kateder.  

J. Šejnoha se ptá, dokdy je platná smlouva o pronájmu restaurace na Malé Straně s pí. 

Starostovou. A. Líska odpovídá, že ještě přibližně tři roky. 

V. Musil se vrací k otázce ohledně sebehodnocení doktorandů, neboť má pocit, že nebyla řádně 

zodpovězena. Děkan přiznává, že ví pouze o doktorandech, kteří ukončili studium, načež V. 

Musil požaduje, aby vedení předneslo další závěry na příštím zasedání senátu.  

Přechází se k hlasování o požadavku spolku Aktuárů. 

Usnesení: AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí registraci sídla České společnosti Aktuárů 

na adrese Sokolovská 83, Praha 8 

Hlasování 22 – 0 – 0 



Usnesení bylo přijato 

 

4. Schvalovací proces GAUK 

Slovo si bere T. Masařík a poskytuje stručný úvod k tomuto bodu. Jeho zařazení do programu 

vyplynulo z dotazů, které ke schvalovacímu procesu GAUK padly na nedávné besedě SKAS. 

Hlavním otazníkem je to, zda, případně podle jakého pravidla, se zohledňuje ročník řešitele při 

přidělování grantů. Podle T. Masaříka je potřeba stanovit nějaká jasná pravidla, nyní systém 

funguje značně nekonzistentně. Také by si přál, aby se taková pravidla nevztahovala na osoby 

z 3. ročníku a mladší, aby nedošlo ke zbytečnému omezení počtu žádostí. 

Následuje poměrně bohatá diskuse, avšak spíše než k řešení problému vede k hlubšímu zmatku. 

Senát nakonec pověřuje M. Pšeničku, jakožto předsedu studijní komise, aby téma prodiskutoval 

se zainteresovanými osobami z vedení a vypracoval s nimi jasná pravidla, která by bylo možno 

oznámit studentům. 

 

5. Rozdělení zisku za rok 2014 

D. Lanková vysvětluje, proč byl zvolen daný způsob rozdělení, a dodává, že jej lze upravit, pokud 

by měl někdo výhrady. 

R. Grill říká, že ekonomická komise standardně neměla k rozdělení zisku námitky a komentuje 

snížení vkladu do fondu provozních prostředků ze 4 mil. Kč na 2,5 mil. Kč. 

Děkan poukazuje na fakt, že v roce 2015 byly na dofinancování projektů VaVpI požity značné 

prostředky z FRIM a je proto nutné tento fond výrazně posilovat. D. Lanková se k němu přidává 

a ilustruje důležitost jednotlivých fondů pro autonomii fakulty a říká, že je potřeba je opět začít 

naplňovat.   

Přechází se k hlasování. 

Usnesení: AS MFF UK schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 tak jak bylo předloženo vedením 
fakulty 

Hlasování 22 – 0 – 0 

Usnesení bylo přijato 

 

6. Opatření rektora o výběrových řízeních 

Tento bod byl přidán na žádost C. Broma, který cítil potřebu seznámit členy senátu s opatřením 

rektora o zadávání veřejných zakázek, jenž nabylo účinnost 1. 11. 2015. Obsah opatření vyvolal 



poměrně rozsáhlou diskusi, která však nepřinesla žádné závěry a odehrávala se spíše 

v hypotetické rovině, tudíž nebyla zaznamenána. 

 

7. Diskuse o přípravě volby děkana a vyhlášení voleb děkan MFF UK 

 

Z. Drozd považuje za příhodné aby se již nyní začalo debatovat o volbě děkana na příští období a 

ze všeho nejdřív při tom žádá děkana o vyjádření ke své kandidatuře. 

Děkan prohlašuje, že pokud se zásadně nezmění jeho rodinná situace či jiné významné faktory, 

pak má v plánu kandidovat. 

Po následné diskusi senátoři stanovili nové termíny příštích zasedání na 2. března, 20. dubna a 

25. května, s tím, že na dubnovém zasedání by se odehrála volba děkana. 

Usnesení: AS MFF UK stanovuje volbu kandidáta na děkana MFF UK na 20. dubna 2016 

Hlasování 22 – 0 – 0 

Usnesení bylo přijato 

 

8. Různé 

C. Brom informuje senát o plánu rozdělení peněz za vědu na příštích pět let, který předložilo 

vedení univerzity. Tento plán je pracovníkům fakulty k dispozici, připomínky k němu lze 

adresovat C. Bromovi a J. Dolejšímu, případně vznést na schůzce s prorektorem Konvalinkou 4. 

ledna. Podle C. Broma plán ve velké míře zachovává nastavení z let minulých. Po dotazu J. Fialy 

doplňuje, že prostředky na projekt PRIMUS (původně START) budou kryty ze stávajících 

prostředků na „vědu a výzkum“ (tzn. na obzoru nejsou žádné nové prostředky na projekty 

PRIMUS). Zhruba polovinu na každý projekt přispěje fakulta, druhou část dodá rektorát (ovšem 

z prostředků, které dostane UK na „vědu a výzkum“, které ve stávajícím systému dodávají 

rovnou fakulty). Fakulty si pak PRIMUS de facto zaplatí samy. 

M. Krtička se ptá, zda si každá fakulta vysoutěží pouze jeden start. C. Brom odpovídá, že to ještě 

není jasné, zatím je snaha schválit jen rámcový plán, detaily se budou dojednávat zvlášť. 

Přiznává, že hrozí situace, že se některé detaily nebudou fakultě líbit, ale rektorát je bude 

ospravedlňovat již schváleným obecným plánem. 

Po dalším dotazu vysvětluje C. Brom, že z prostředků za „RIV body“ bude dalších 30 mil. Kč 

odečteno a převedeno na projekt UNCE. Tím se uvolní 30 mil. Kč z IRP (které doposud šly na 

UNCE – celková částka alokovaná na UNCE se tedy nezmění). Kam poputuje uvolněných 30 mil. 

Kč v IRP v tuto chvíli není jasné.  



R. Grill si stěžuje na nedostatek financí pro fyziku, jde prý o řádový problém. Na to C. Brom 

odpovídá, že je možno dolaďovat hodnoty o jednotky milionů korun, ale řádové posuny nejsou 

možné. 

M. Omelka se poté ptá, jaká je šance zamezit navrhovaným změnám, například schválení 

projektu PRIMUS. C. Brom se domnívá, že nová forma startů má vyšší šanci na úspěch než 

v minulém roce. 

M. Krtička se dále ptá na termín „vlajkové lodě“, který se v novém plánu objevil. C. Brom 

vysvětluje, že jde o projekt, který běžel na začátku roku. Šlo o to, aby každá fakulta vybrala pro 

rektorát své vlajkové lodě, tedy to nejlepší, co fakulta vyprodukovala, aby rektorát tyto projekty 

mohl prezentovat při zahraničních výjezdech.  

C. Brom poté prezentuje novinku týkající se SISu, kde se Právnické fakultě údajně podařilo 

dojednat, aby se výpisy, které mají být úředně ověřovány, mohly ověřovat elektronicky. 

Informace o této možnosti měla dorazit na studijním komisím jednotlivých fakultních senátů, 

ale C. Brom chce mít jistotu, že se neztratí. 

R. Grill by byl rád, kdyby na formulářích, které je potřeba podávat více než jednou, bylo 

uvedeno, kolikrát se mají podávat. 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:55. Zapsal Alan Lexa. 


