
Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 2. listopadu 2016  
(akademický rok 2016/2017) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň (do 13:14), A. Líska, C. 
Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek, M. Vlach; od 12:30 jako hosté zástupci 
studentů – Mgr. J. Musílek a Bc. J. Svoboda.  
P. Kolman 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin. 
 
 
V 9:15 převzal doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., Kleinovu lahev jako výraz ocenění jeho 
vítězného návrhu na uspořádání repliky dlažby v rotundě sv. Václava.  
 
 
Kvůli snadnější orientaci v zápisu jsou body zapsány v pořadí podle jejich obvyklého řazení, ačkoliv 
byly projednávány v jiném sledu.  
V 9:30 se děkan vzdálil, řízení schůze předal prod. M. Rokytovi. V jednání osobně pokračoval 
odpoledne, po 12:30 hod.  
 
 
Vnitřní předpisy UK 
 

• Druhé kolo připomínek k návrhu nových a novelizovaných vnitřních předpisů UK (první balík). 
Termín, který stanovil AS UK, vyprší 11. listopadu 2016 ve 12:00 hodin.   
 
Kolegium projednalo, v intencích děkanem navrženého postupu, připomínky, které hodlá 
znovu uplatnit, protože trvají. Většina výhrad nebo návrhů vedení MFF UK nebyla 
předkladateli předpisů vzata v úvahu. Vedení fakulty je v diskusi na KD rozdělilo do několika 
skupin: na ty, které považuje za zásadní, a proto je opět vznese (vztahují se především 
k návrhu Studijního a zkušebního řádu UK); na výhrady, které sice stále pokládá za relevantní, 
ale nebude je prosazovat za každou cenu; a nakonec na ty, od kterých ustupuje (např. po 
vysvětleních na setkání proděkana s příslušným prorektorem). Nejzávažnější připomínky ze 
strany vedení fakulty projedná děkan s fakultním senátem na jeho schůzi 9. 11. 2016, aby se 
pak zástupci MFF UK v komisích univerzitního senátu pokusili prosadit je formou 
pozměňovacích návrhů.  
 

• První, neformální kolo připomínek k návrhu nových a novelizovaných vnitřních předpisů UK 
(druhý balík) 
Termín pro zaslání připomínek elektronickou cestou byl stanoven na pondělí 31. 10. 2016. 
Připomínky děkan odeslal kancléři UK a na vědomí kolegiu.  
 
Stalo se po KD: Dne 8. 11. 2016 poslala tajemnice Legislativní komise AS UK děkanovi tento 
balíček předpisů i s průvodním dopisem, že je zahájeno druhé, formální kolo připomínek. JM 
návrhy předložil univerzitnímu senátu jako materiál pro zasedání AS UK konané dne 9. 12. 
2016. Na žádost J. M. pana rektora předsednictvo AS UK odsouhlasilo zkrácení předkládací 
lhůty. Předloženy byly tyto návrhy: 
- Řád rady pro vnitřní hodnocení UK  
- Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK  
- Akreditační řád UK 
- dílčí změna Vnitřního mzdového předpisu UK (nová položka – mezi předpisy zaslanými při 
tzv. neformálním kole nebyla.  
T: 25. 11. 2016, 12:00. 
 

• Nabídka JM a předsedy AS UK (byla přeposlána celému kolegiu): konzultační podpora při 
aktualizaci vnitřních předpisů fakulty, konkrétně možnost připravované návrhy fakulty 
konzultovat ještě před jejich předložením k standardnímu projednání akademickým senátem 

https://www.cuni.cz/UK-7720.html
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fakult a následně Akademickým senátem UK. Poptávku bude evidovat Mgr. T. Svobodová do 
14. 11. 2016 (tereza.svobodova@ruk.cuni.cz). MFF UK nabídku nevyužije. 

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Grantová agentura ČR: návrhy na členy hodnoticích panelů shromažďuje OVZS.  
 
b) MŠMT vyzvalo, aby řešitelé projektů typu INGO, KONTAKT a dalších, kteří s jistotou 

nevyčerpají prostředky na řešení těchto grantů přidělené pro rok 2016, vrátili 
nespotřebované finance do 30. 11. 2016. Prod. J. Trlifaj prostřednictvím OVZS dá tuto 
informaci vědět řešitelům (a v kopii sekčním proděkanům). MŠMT – viz: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-navraceni-financnich-prostredku-ktere-
nebudou-s-2 
 

c) Plánované výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod: žádost podaly z MFF UK řádově dvě 
desítky osob, přesný seznam zpracovává OVZS (Ing. A. Michálková).  

 
d) Výměnné pobyty do Kanady a do Lucemburska – termín na podání návrhů vyprší 15. 11. 

2016. 
 

e) Zájem pracovníků MFF UK o účast ve vědních  podprogramech je podle evidence OVZS 
následující: 
• podprogram Inter-Transfer: podány 4 návrhy za MFF UK (sekce F) a 2 jako 

spoluřešitelské 
• podprogram Inter-Action: podáno 7 návrhů (5 ze sekce F a 2 ze sekce I) 
• podprogram Inter-Cost: podán 1 návrh (sekce F). 

 
f) Veřejná soutěž v programu TRIO (vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu): z MFF UK 

projevil pozatím zájem jen prof. P. Hoeschl (sekce F). 
 

g) Univerzitní post-docs: prod. J. Trlifaj získal neoficiální informaci, že z fakultních adeptů 
komise doporučila dva. 
Stalo se po KD: Pror. J. Škrha dopisem datovaným 8. 11. 2016 děkana informoval, že na 
doporučení univerzitní komise a z rozhodnutí rektora UK byly schváleny tyto návrhy MFF 
UK na pobyt vědeckých pracovníků: Michal Falkowski a Stefano Pozza. Dále, že Adrien 
Maillard byl schválen jako náhradník a Hasmik Osipyan byl zamítnut. V roce 2017 
pokračuje zasílání finančního příspěvku, který budou čerpat Sayeh Rayabi (doba pobytu 
od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2018) a Matas Šilejkis (doba pobytu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 
2017). 

 
h) Prod. J. Trlifaj informoval o nové univerzitní výzkumné podpoře Donatio Universitatis 

Carolinae. 
Stalo se po KD: Odbor pro vědu a výzkum RUK zaslal informaci, že opatřením rektora 
č. 30/2016 byly vyhlášeny „Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis 
Carolinæ“. Zásady předpokládají nominační termín každoročně k 31. lednu. Výnos 
rektora je na webu zde: 
http://www.cuni.cz/UK-7660.html 

 
i) Návrh Směrnice děkana č. 11/2016, k zavedení personálních identifikátorů autorů z MFF 

UK, obdrželo kolegium předem. Prod. J. Trlifaj bude na RUK tlumočit připomínky, které 
vzešly z jeho společného testování aplikace RUK s Mgr. Kučou (problém zdvojení 
některých záznamů v ORCID, manuál není k dispozici v angličtině aj.). Prod. J. Trlifaj 
doporučil vydat fakultní směrnici až poté, kdy bude známa reakce RUK na připomínky.   

 
j) RVVI zveřejnila hodnocení vědeckých výstupů 2015 - výsledky v Pilíři II jsou dostupné na 

webu zde: 
     http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=790597 

mailto:tereza.svobodova@ruk.cuni.cz
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-navraceni-financnich-prostredku-ktere-nebudou-s-2
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-navraceni-financnich-prostredku-ktere-nebudou-s-2
http://www.cuni.cz/UK-7660.html
http://www.cuni.cz/UK-7660.html
http://www.cuni.cz/UK-7660.html
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=790597
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k) Fulbright Distinguished Chair: kolegium děkana se vyslovilo pro pokračování ve 

spolupráci s Komisí J. W. Fulbrighta v Praze, podložené smlouvou uzavřenou 1. 8. 2013. 
Finančně to pro MFF UK znamená odhadem 900 tis. Kč, z centrálních prostředků.  

 
l) Prod. M. Rokyta během zasedání přeposlal celému kolegiu soubor, ve kterém jsou 

zpracovány excelentní výsledky z MFF UK a který Mgr. J. Kuča aktuálně zaslal sekčním 
proděkanům. 

 
m) Memorandum of Understanding mezi MFF UK a Ton Duc Thang Univerzity (TDTU) 

v Saigonu: prod. J. Trlifaj předložil kolegiu text memoranda, upraveného zahraniční 
stranou a umožňujícího studium vietnamských studentů v kombinovaném studiu na MFF 
UK a působení učitelů MFF UK na TDTU. Garantem za fakultu je prof. J. Pokorný. 
Ředitel Evropského centra TDTU dr. Phan Dao, který je momentálně na návštěvě 
v Praze, nabídl uplatnit propagační materiály o studiu na MFF UK během veletrhu 
vzdělávání konaném ve Vietnamu. Poster připraví OMK.  
Stalo se po KD: Děkan a dr. Dao  podepsali memorandum dne 7. 11. 2016, přítomni byli 
prod. J. Trlifaj a prof. J. Pokorný. Dr. Dao při té příležitosti převzal od OMK el. verzi 
posteru, jeho tisk provedla v Saigonu vietnamská strana.  
 

n) Prod. J. Trlifaj informoval, že  
• AV ČR pořádá dne 18. 11. 2016 konferenci Mezi bibliometrií a peer review: Jak 

smysluplně a průhledně hodnotit vědecký výzkum? Blíže na webu, viz: 
http://www.avcr.cz/cs/udalosti/Mezi-bibliometrii-a-peer-review-Jak-smysluplne-a-
pruhledne-hodnotit-vedecky-vyzkum/ 

• Pracovníci CERGE-EI připravili studii o predátorských časopisech. Její prezentace 
se zúčastní 16. 11. 2016 Mgr. M. Menšíková. Studie je přístupná na adrese:  
http://idea.cerge-
ei.cz/files/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu/IDEA_Studi
e_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu.html 

 
Prod. M. Rokyta 
o) Zastoupení MFF UK v Radě Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.: z MFF UK kandidovalo 

celkem 5 kandidátů (prof. J. Antoch, prof. J. Sgall, doc. M. Koucký, doc. M. Lopatková, 
prof. J. Pokorný). Zvolen byl - počtem právě 24 hlasů, které byly pro zvolení potřeba - 
doc. M. Koucký. KD dostalo na vědomí.  

 
p) Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc., byl jmenován externím členem Finské akademie věd. 
 
Prod. M. Vlach 
q) Věda na UK – medailonek doc. Stanislava Hencla, viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/732-veda-na-uk-medailonek-stanislava-hencla 
 
r) Článek o Nobelově ceně za fyziku 2016 byl zpracován, viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/728-aktualita-z-fyziky-nobelova-cena-za-fyziku-2016 
 

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Promoce  

• Promoce absolventů státní rigorózní zkoušky, společná pro HTF, KTF, MFF a FF, 
se bude konat v úterý 6. 12. 2016 v 10:30 hodin. Děkana zastoupí prod. F. 
Chmelík.  

• Promoce absolventů doktorského studia v  16. 12. 2016 (12:00 a 13:30): děkana 
zastoupí proděkani M. Rokyta (12:00) a F. Chmelík (13:30). 

• Promoce absolventů magisterského studia v Karolinu ve čtvrtek 8. 12. 2016: na 
prvních dvou skupinách děkana zastoupí prod. V. Baumruk, třetí promoce se 
zúčastní děkan osobně. 

http://www.avcr.cz/cs/udalosti/Mezi-bibliometrii-a-peer-review-Jak-smysluplne-a-pruhledne-hodnotit-vedecky-vyzkum/
http://www.avcr.cz/cs/udalosti/Mezi-bibliometrii-a-peer-review-Jak-smysluplne-a-pruhledne-hodnotit-vedecky-vyzkum/
http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu.html
http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu.html
http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu.html
http://www.matfyz.cz/clanky/732-veda-na-uk-medailonek-stanislava-hencla
http://www.matfyz.cz/clanky/728-aktualita-z-fyziky-nobelova-cena-za-fyziku-2016
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• Promoce absolventů magisterského studia v Karolinu v pátek 9. 12. 2016: (10:30, 
12:00): děkana zastoupí prod. O. Čepek.  

 
• Návrhy na udělení Ceny děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci 

v akademickém roce 2015/2016: prod. F. Chmelík kolegiu předložil výsledek práce 
komise, které předsedal a jejíž schůzka se uskutečnila 1. 11. 2016. Poděkoval při 
této příležitosti všem členům komise, protože se svého úkolu zhostili pečlivě a 
zodpovědně. K posouzení dostali celkem 17 prací. KD předložený návrh schválilo. 
Ceny děkan předá na zasedání VR MFF UK dne 7. 12. 2016.  

 
b) Jmenování RDSO na MFF UK: prod. V. Baumruk potvrdil, že dekrety byly doručeny také 

pracovníkům ve fyzikální sekci. Formulace dekretů není sice zcela přesná („pověření 
členem RDSO“ vyhovuje univerzitní směrnici, nikoli přesně fakultnímu předpisu), ale 
vedení fakulty jí rozumí jako vyhovění návrhu MFF UK. Kolegium děkana souhlasilo 
s ukončením přechodného období a s tím, že s účinností od 7. 11. 2016 se jmenování 
RDSO projeví v SIS. Z: prod. F. Chmelík.  

 
c) Výzva pror. R. Wildové k zaslání zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty 

v bakalářském a magisterském studiu v akademickém roce 2015/2016: T: 5. 12. 2016, Z: 
prod. F. Chmelík.  

 
d) Univerzita Karlova pořádá dne 16. listopadu 2016 konferenci Kvalita vzdělávací činnosti a 

její hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity, bližší informace zde: 
http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13957&lang=cz 
Za vedení MFF UK se zúčastní oba studijní proděkani. Časovou kolizi se zasedáním 
kolegia děkana vyřešil děkan pozváním doc. P. Kolmana na jednání KD.  

 
e) KD vzalo na vědomí komentář/výklad ohledně rušení výuky v SIS, jak jej obdržel od 

předsedy fakultní rozvrhové komise dr. D. Bednárka a kolegiu poskytl prod. F. Chmelík. 
Prod. F. Chmelík prostřednictvím dr. D. Bednárka zadá firmě Erudio požadavek, jehož 
splněním by věc mohla být v SIS technicky vyřešena. 

 
Prod. V. Kuboň 
f) Prod. V. Kuboň odeslal, v předepsaném termínu a po jistém administrativním martyriu 

s RUK, návrhy na odborníky do Seznamu hodnotitelů NAÚ. Ochotu býti navrženi získali 
sekční proděkani od těchto kolegyň a kolegů.  
• Sekce F: 

prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., Katedra fyziky atmosféry 
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Katedra didaktiky fyziky 
prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc., Katedra fyziky nízkých teplot 
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc., Ústav teoretické fyziky 
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc., Fyzikální ústav UK 
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc., Katedra fyziky kondenzovaných látek 
prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc., Fyzikální ústav UK 
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., Kabinet výuky obecné fyziky 
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., Katedra fyziky povrchů a plazmatu 
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc., Katedra geofyziky. 

• Sekce I: 
Mgr. Petr Gregor, Ph.D. 
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. 
doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. 
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. 
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. 

• Sekce M: 
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. 
RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. 
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. 
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. 

 

http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13957&lang=cz
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g) Prod. V. Kuboň byl tázán doc. P. Kaplickým, garantem programu Matematika, jak vyřídit 
požadavek dnes už neexistující Akreditační komise, týkající se splnění podmínky pro 
prodloužení akreditace v sekci M. Podle neformálního sdělení doc. J. Tůmy, DrSc., 
formálním nástupcem AK je Národní akreditační úřad, čili zpráva by měla být 
adresována/zaslána této instituci. 

 
  
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Po projednání v KD děkan schválil tyto rozpočtové úpravy: 
 

Odkud Kam Částka v Kč Finanční 
prostředky 

Poznámky Úprava bude 
provedena dne  

RUK 100-01/PROVOZ 891 318,04 neinvestice spolufinancování VaVpI 4. 11. 2016 

RUK 900-01/PROVOZ 735 829,02 neinvestice spolufinancování VaVpI 4. 11. 2016 

 
b) Děkan předložil fakultnímu akademickému senátu na program jednání 9. 11. 2016 

několik ekonomických bodů. Jsou to: 
• Závěrka hospodaření k 30. 9. 2016 – návrh pro AS MFF UK. Textovou část 

i tabulky dostali jak členové KD, tak ekonomická komise AS MFF UK, předseda 
a jednatelka AS MFF UK. Dne 1. 11. 2016 se uskutečnila schůzka tajemníka 
a vedoucí HOSP s reprezentanty ekonomické komise AS MFF, obě strany na ní 
projednaly návrh závěrky před jejím zařazením na program listopadového 
zasedání senátu.  

• Návrh na příděl z hospodářského výsledku minulých období do fondů 
Kolegium děkana navrhuje přidělit z hospodářského výsledku minulých období 
5.000.000,- Kč ve prospěch fondu provozních prostředků a 10.791.982,- Kč ve 
prospěch fondu rozvoje investičního majetku. 

• Převod hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2015 
Kolegium děkana navrhlo převést hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení za 
rok 2015 ve výši 13.324.305,- Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých 
období. 

• Akademický senát UK schválil rozpis mimořádného příspěvku na mzdy pro fakulty. 
Základem pro výpočet na UK byl podíl fakult a součástí na příspěvku A+K. MFF 
UK byl navýšen příspěvek o částku 3.788.950,- Kč a doporučení UK znělo ve 
prospěch použití této částky na výplatu mimořádných odměn a zákonných odvodů. 
Kolegium děkana přijalo děkanův návrh navýšit rozpočet sekcí a centra v poměru 
vyplacených osobních nákladů z institucionálních zdrojů za období 01-09/2016, 
takto: 
 

Sekce F 1.662.065 Kč 

Sekce I 600.057 Kč 

Sekce M 795.584 Kč 

Centrum (zahrnuje KTV, KJP, účelová zařízení, děkanát, 
fond děkana a fond tajemníka 

731.244 Kč 

 
Stalo se po KD: Děkan, ve shodě s doporučením KD, zaslal tento návrh předsedovi 
AS MFF UK dne 3. 11. 2016. 

 
c) Tajemník informoval o probíhajícím auditu Ministerstva financí ČR zaměřeném na projekt 

OP VaVpI „Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra“. 
 
d) Veřejné zakázky: tajemník připravuje pokyny.   

Stalo se po KD: Tajemník připravil pokyn pro pracoviště k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a rozeslal je dne 10. 11. 2016 e-mailem na adresu 
˂utvary@mff.cuni.cz˃. 
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e) Pronájmy, zapůjčování prostor 
• Klub vědeckých novinářů ČR požádal o zapůjčení zasedací místnosti vedle 

refektáře, pro konání výroční schůze klubu dne 15. 12. 2016. Kolegium souhlasilo 
s bezplatným zapůjčením. 

• Astronomický ústav UK pořádá při příležitosti workshopu Sverre Aarseth N-body 
meeting 2016 klavírní koncert dne 14. 12. 2016, v refektáři na MS. Kolegium 
schválilo slevu na nájemném ve výši 50 %. 

 
f) Beánie proběhla hladce a bez škodlivých následků, k radosti zúčastněných i správy 

budov.  
 
g) Příkaz tajemníka č. 2/2016, k zajištění zpracování roční účetní závěrky 2016, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1602.htm 
 
h) Byl vydán Příkaz děkana č. 7/2016, k provedení a zpracování inventarizace, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik07.htm 
 
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Pokračuje práce komise pro vyhodnocení způsobilosti uchazečů dvojstupňového 

výběrového řízení na zhotovitele pavilonu M+I v Troji. Komise shledala drobné 
nedostatky v materiálech všech sedmi přihlášených uchazečů a rozhodla, že všem bude 
zaslán doporučený dopis se žádostí o doplnění materiálů, případně žádostí o odstranění 
nejasností v jejich dokumentaci. 
Stalo se po KD: Dopisy všem sedmi účastníkům výběrového řízení byly odeslány. 

 
b) Prod. L. Skrbek otevřel diskusi o využití prostor po bufetu v budově Ke Karlovu 3 pro 

potřeby fakulty. Jako v zásadě vhodná alternativa se jeví využít prostory pro budoucí 
elektronickou spisovnu (jejíž vytvoření vyžaduje v poměrně krátkém časovém horizontu 
RUK) a sklad OMK. KD pověřilo prod. L. Skrbka a SB připravit konkrétnější studii 
v o využití těchto prostor ve smyslu zmíněného návrhu. 

 
c) Vzhledem k tomu, že se v Troji koncem kalendářního roku 2016 uvolní služební byt, 

pověřilo kolegium prod. L. Skrbka, aby v součinnosti se SB připravil koncepci na jeho 
další využití. Fyzikální sekce by jej mohla velmi dobře využít jako ubytovací prostory pro 
střednědobé návštěvy ze zahraničí, v podobném režimu jako se to děje v případě 
ubytovacích prostor v Karlíně. Kolegium fyzikální sekce takový záměr podpořilo na své 
schůzi dne 31. 10. 2016.  
 

Doc. C. Matyska 
d) Avíza výzev 

• Č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj: všechny organizace, které se 
zabývají výzkumem, mohou podat jeden projekt; žadatelem je míněno jedno IČO 
(UK).  
Ing. J. Bělonožník na dotaz doc. Matysky sdělil, že se rozhodne, až bude uveřejněn 
finální text výzvy, to se čeká 3. 11. 2016. Datum ukončení žádosti: 28. 2. 2017. Část 
podporovaných aktivit se týká rektorátu (rozvoj HR jako povinná aktivita). Ve 
volitelných aktivitách by se MFF UK zapojit mohla, ale  musí počkat na reakci RUK. 
Na výzvu je alokováno celkem 660 mil. Kč., projekt se musí vejít do sumy mezi 5 a 70 
mil. Kč. 

• č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání: tato výzva se MFF netýká, oprávnění žadatelé 
jsou ve výzvě přímo jmenováni (na UK je to PedF). 

•  č. 02_16_036 I SDV I (Implementace strategie digitálního vzdělávání I): jeden žadatel 
může podat max. dvě projektové žádosti, žadatelem je VŠ. Cílové skupiny nejen žáci, 
ale i učitelé a budoucí pedagogičtí pracovníci. Po vyjasnění aktivit výzvy doc. Matyska 
zjistí možnosti pro MFF a bude informovat na příští schůzi KD. Podávání projektů do 
1. 3. 2017. 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1602.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik07.htm
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) KD vzalo na vědomí výsledek jednání děkana, prod. M. Vlacha a tajemníka ohledně 
reorganizace propagačních oddělení MFF UK, zatím částečně spočívající v ideové 
rovině. Akceptovalo časový rozvrh reorganizace a přijetí pracovní síly, která by měla na 
starosti spolupráci s firmami (v souvislosti s plánovaným projektem CPPT UK, z něhož by 
měla v budoucnu být hrazena podstatná část mzdových prostředků). 

 
b) Vzhledem k tomu, že ve studijní agendě fakulty vzrůstá potřeba právních konzultací, 

poptal děkan cestou doc. P. Kolmana potřebného odborníka.  
Stalo se po KD: Děkan se osobně sešel s advokátem Mgr. Pavlem Chráskou dne 7. 11. 
2016 a dohodl s ním odbornou spolupráci v právních záležitostech týkajících se studijní 
agendy.  
 

c) Děkan akceptuje návrh komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborného 
asistenta v Informatickém ústavu UK. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-iuuk-vysledek.htm 
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Nový fakultní web: KD vzalo na vědomí informace prod. M. Vlacha o jednání s firmou 

Simopt a s odd. PSíK. Oproti předpokladu bude záležitost vyžadovat větší zapojení 
pracovníků OMK. Během diskuze byl řešen průnik se systémy IP telefonie, Amoeba, 
LDAP, WhoIs atp. Dá se předpokládat, že řešení těchto průniků nebude bez problémů. 
 

b) Informační tabule: prod. M. Vlach řeší s Mgr.  Polickým právní aspekty výpovědi firmě, 
která tabule dodávala dosud. 

 
c) Dotazník z CPPT: prod. V. Vlach a doc. C. Matyska se shodli v názoru, aby dr. K. 

Šolcová dotazník na e-mail „útvary“ nerozesílala. 
 
d) Rotunda sv. Václava: prod. M. Vlach předestřel různé technické a organizační záležitosti 

spojené s provozem rotundy. Některé nutné náklady (např. na pořízení čidla, klapky a 
vodovodního ventilu) půjdou na vrub darů. Ohledně zapojení počítače do sítě pověřil 
prod. M. Vlach, aby záležitost prokonzultovala dr. K. Šolcová s vedoucím odd. PSíK 
(děkanátní počítačová síť) a vedoucím SISAL (malostranská doména). Požadavku pror. 
J. Royta otevřít památku pro zhruba 150 návštěvníků dne 26. 12. 2016 není dost dobře 
možné vyhovět. Obecně stále platí pravidlo, že rotunda bude zpřístupňována veřejnosti 
jen několikrát v roce, při výjimečných příležitostech.  

 
e) Probíhají jednání o nastartování spolupráce s firmou T-Mobile v oblasti Partnerského 

programu a smluvního výzkumu; jednání vyžadují účast právních zástupců, a proto se 
schyluje k telekonferenci.  

 
f) Setkání absolventů proběhlo dne 20. 10. 2016 v refektáři. Průnik kartiček absolventů 

MFF UK a kartiček univerzitního spolku Alumni: RUK sdělil, že řešení by bylo podmíněno 
závazkem MFF UK, že členové fakultního spolku se stanou současně členy Alumni. Pror. 
L. Rovná upozornila, že věc si vyžádá také změnu příslušné univerzitní směrnice, je však 
připravena novelizaci projednat. 

 
g) Časopis Ekonom: proděkani M. Vlach, V. Kuboň a F. Chmelík poskytnou redaktorům 

časopisu interview o studiu na MFF UK. 
Stalo se po KD: Článek byl zveřejněn, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-iuuk-vysledek.htm
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http://ekonom.ihned.cz/c1-65520430-polovina-budoucich-vedcu-nedokonci-doktorske-
studium-na-vine-jsou-podle-studentu-nizka-stipendia-chteji-jejich-navyseni 

 
h) Mlžná komora do zamýšleného malého Science Centra, za relativně výhodnou cenu: KD 

doporučilo, aby se prod. M. Vlach dotázal na možnosti financování/projektu v rámci 
programů Progres v rámci fyzikální sekce. Science Centrum by mohlo být umístěno 
v Troji v prostorách knihovny, až bude postavený nový pavilon. 

 
i) Kolegium se zabývalo převzetím domény matfyz.info. Shodlo se na tom, že převzetí 

domény je vhodné, nicméně by neměl vzniknout nový web, který bude vyžadovat údržbu. 
Jako vhodné se zdá mít na této stránce rozcestník, který bude odkazovat na stávající 
weby. Věc dořeší prod. M. Vlach. 
 

j) Matematická olympiáda v Bělorusku - nabídka k účasti byla fakultě doručena z RUK: 
prod. M. Vlach, po konzultaci s matematickou sekcí zprostředkovanou prod. M. Rokytou, 
sdělí, že MFF UK se nabízené příležitosti nechopí. 

 
k) Dr. D. Mandíková, CSc., poslala členům KD pozvánku na setkání s řediteli Fakultních 

škol, které se uskuteční ve středu 23. 11. 2016 od 13:30 v refektáři na MS.  
 

l) Univerzita Karlova podává v rámci Centrálních rozvojových projektů návrh, do něhož 
zahrnula i MFF UK. Název projektu: „SUP.PORT, Podpora spolupráce poradenských 
pracovišť na VŠ“. Koordinátor: Masarykova univerzita v Brně, Mgr. Š. Karmazínová. 
Zúčastněné školy: Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova 
univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, Univerzita 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v 
Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a 
farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoké učení 
technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni. 
Informace o této aktivitě dospěla k rukám prod. M. Vlacha na poslední chvíli, z IPSC UK. 
Za fakultu se angažuje dr. K. Šolcová.  

 
m) Zástupci CPPT zatím nereagovali na nabídku termínů pro jejich návštěvu KD. Prod. M. 

Vlach se tedy domnívá, že 2. 11. 2016 se reprezentace CPPT nedostaví.  
Stalo se po KD: dr. K. Šolcová Houžvičková informovala, že dva reprezentanti CPPT plus 
ona přijdou na schůzi KD dne 16. 11. 2016 ve 13:00 hodin. 

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Akce k 17. listopadu - pozvánky z RUK: Hlávkova nadace pořádá vzpomínkovou slavnost 
v 9:00 hodin před budovou Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici, RUK pak slavnostní 
koncert ve Velké aule Karolina v 19:00 hodin. Obou akcí se za děkana zúčastní prod. J. 
Trlifaj.  

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

 
Verze z 18. 11. 2016 (po vyjádření MV, OČ, AL, FCh, CM, MR, JT). 
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