
Zápis z 6. schůze kolegia děkana konané dne 16. listopadu 2016  
(akademický rok 2016/2017) 

 
 

Přítomni: 
 
 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík (od 15:00), P. Kolman (od 10:00), J. Kratochvíl, V. 
Kuboň (od 13:00), A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek, M. Vlach; 
K bodu 5. byly přítomny Mgr. & Mgr. H. Kosová a dr. K. Houžvičková Šolcová (od 13:00). 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
 
Na začátek zasedání byl přizván dr. P. Zakouřil, aby referoval o stavu jednání s firmou DERS 
o modulu VERSO a samotném modulu jako jádru CIS (centralizovaného informačního systému). Dr. 
P. Zakouřil mj. ocenil přístup prof. J. Sgalla, který modul testoval jak z pohledu řešitele grantu, tak 
z pohledu vedoucího pracoviště. Systém lze převzít, byť některé jeho nedostatky přetrvávají (není 
„vidět“ výplatní páska) nebo se ukázaly potíže nové. Dá se očekávat, že i během provozu se projeví 
problémy, ale to nastává při zavedení nového systému prakticky vždy. Firma zajistí školení pro 
uživatele, termín dohodne dr. P. Zakouřil. Ze školení bude pořízen záznam a umístěn na fakultní web, 
Z: tajemník fakulty a dr. T. Drbohlav. Cílem nasazení nového modulu bylo a je, aby především řešitelé 
grantů měli snadnější přístup ke mzdovým datům, než jaký poskytuje dosavadní WEBMailer – iFIS, a 
to už koncem tohoto roku při sestavování grantových zpráv. Oba systémy budou po přechodnou dobu 
fungovat souběžně. Dr. P. Zakouřil vytvoří stránku o přípravě zavedení CIS na MFF UK, včetně FAQ. 
Po diskusi, ve které členové KD upozorňovali na ty nedostatky systému, s nimiž se při jeho zkoušení 
sami setkali, nechal dekan hlasovat o dalším postupu. Pro převzetí modulu, jeho nasazení a pro 
uskutečnění školení uživatelů ještě do konce letošního listopadu se vyjádřilo 5 členů KD, 3 se zdrželi a 
nikdo nebyl proti.  
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Návrh Směrnice děkana č. 11/2016, k zavedení personálních identifikátorů autorů z MFF 

UK. Prod. J. Trlifaj navrhl s vydáním fakultního výnosu počkat do doby, než RUK odpoví 
na některé otázky (např. ohledně anglického návodu). Fakulty musejí své směrnice vydat 
do konce kalendářního roku 2016.   

 
b) Sdělení ředitelky Ústřední knihovny UK (e-mail ze dne 14. 11. 2016): Univerzita Karlova 

má od letošního roku jednotné vyhledávací rozhraní k většině elektronických 
informačních zdrojů UK (většina obsahu licencovaných databází, knihovní katalog, 
univerzitní repozitář). Systém dostal od studentů jméno UK A-Ž a je k nalezení na adrese 
http://ukaz.cuni.cz. 
Informace o systému naleznete na stránkách Ústřední knihovny, viz: 
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/ukaz/. 

 
c) Projekty Primus: KD vzalo na vědomí předběžné informace o výsledcích soutěže. 

Výsledky oficiálně vyhlásí prorektor UK na zasedání VR UK dne 24. 11. 2016. Sekční 
proděkani si připraví stanoviska, aby byla pohotově, až bude děkan vyzván k odpovědi 
na nabídku projektů ze strany UK. Proděkani M. Rokyta a O. Čepek pravděpodobně 
akceptují po jednom projektu, jak je sekce podala. Prod. V. Baumruk, s ohledem na 
povinnou finanční spoluúčast, požádal prod. J. Trlifaje o poskytnutí všech dat týkajících 
se čtyř fyzikálních projektů. Složení komise pro přírodní vědy, matematiku a informatiku 
stále zveřejněno nebylo.  
 

d) Univerzitní post-docs: k vědeckým pobytům na MFF UK schváleni Michal Falkowski a 
Stefano Pozza, dále Adrien Maillard jako náhradník. Prod. M. Rokyta znovu upozornil, že 
časový harmonogram UK není ideální a přimlouval se alespoň za flexibilní systém, tzn., 
aby úspěšní uchazeči o místo post-doc mohli nastoupit v průběhu následujícího roku.  

http://ukaz.cuni.cz/
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/ukaz/
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e) Prod. J. Trlifaj se zúčastnil barcelonské části Dnů UK ve Španělsku, navštívil Universitat 

de Autonòma Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF) a Universitat de 
Barcelona (UB). Na UAB se zúčastnil přípravy projektu EJD, na UPF a UB jednání celé 
univerzitní delegace. S UPF byl domluven meziuniverzitní cotutelle (na MFF UK se týká 
matematické lingvistiky), přípravou příslušné smlouvy byla za UK pověřena pror. R. 
Wildová. 
 

f) GAČR: i) sekce dodaly 26 nominací do panelů GAČR; ii) dne 25. 11. 2016 budou 
vyhlášeny výsledky soutěže.  

 
g) GAUK: do 15. 11. 2016 přišlo na OVZS celkem 128 žádostí o grant. Do konce listopadu 

je proberou sekční proděkani, přístupové heslo jim pošle prod. J. Trlifaj, stejně jako 
tabulku s přehledem navržených projektů. Jako odpověď na diskusi ohledně délky 
projektů připomněl prod. M. Rokyta následující stanovisko, které vedení fakulty přijalo na 
svém jednání dne 13. 1. 2016 (bod 1) x) ii)):  
„V reakci na podnět předsedy SKAS Mgr. T. Masaříka děkan, se souhlasem KD, rozhodl, 
že studenti čtvrtého ročníku mohou podat dvouletý projekt GAUK a studenti pátého 
ročníku jednoletý projekt GAUK (tedy s přesahem do části šestého ročníku). Nadále platí, 
že doktorandi vyšších ročníků studia se mohou na řešení projektů GAUK podílet jako 
členové kolektivu.“ 

 
h) Prod. V. Baumruk: aktuální informace - bude zahájen sběr dat pro pilíř II (excelentní 

výsledky).  
 

i) KD vzalo na vědomí informace prod. J. Trlifaje z porady proděkanů na RUK.  
• Fond mobility UK: příští týden pošle RUK písemné rozhodnutí, podle předběžné 

informace pror. J. Škrhy bude žádostem z MFF UK vyhověno, ale nikoli v plné 
finanční výši podpory.   

• Stoupá počet studentů přijíždějících v rámci programu Erasmus+, což vyvolává tlak 
na rozšiřování výuky v AJ; např. lékařské fakulty mají všechny studijní programy 
současně v angličtině.  

• Diety pro hosty, kteří přijíždějí na UK v rámci meziuniverzitní výměny 
zaměstnanců, mají být podle pror. J. Škrhy jednotné, a to ve výši 300,- Kč/den. 

• Pilot hodnocení vědy na UK: evaluace fyzikálních oborů se nepodařilo dokončit, je 
hotová scientometrie a panelové hodnocení matematiky, pror. J. Konvalinka usiluje 
o to, aby bylo dokončeno hodnocení politologických oborů.  

• Bayerisch-Tschechische Hochschule programm: dne 16. 12. 2016 bude na 
Univerzitě v Řezně zahájeno společné Česko-bavorské fórum. Prod. J. Trlifaj 
dostal pozvání, ale patrně se nebude moci zúčastnit. Požádal o návrhy na 
pracovníky, kteří s bavorskou stranou kooperují.  

 
j) Veřejná soutěž v programu TRIO (vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu): kromě 

prof. P. Höschla mají zájem ještě dr. J. Stráský a doc. M. Cieslar (sekce F). 
 
k) Studijní pobyty v Izraeli, v příštím akademickém roce: fakultní interní termín vyprší 18. 11. 

2016, zatím není evidován žádný zájemce.  
 

l) Lhůtník pro odevzdání zpráv pro GAČR a GAUK je na webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/veda/ 

 
m) Program Inter-Excellence - viz web MŠMT:  

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/aktuality-k-programu-inter-excellence 
 

n) MŠMT zveřejnilo nabídku Národní technické knihovny: možnost zapojení se do projektu 
CzechELib, viz: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/nabidka-k-zapojeni-do-projektu-
czechelib?highlightWords=N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1+knihovna 
Mgr. J. Kuča zjišťuje kroky Ústřední knihovny UK.   

 

http://www.mff.cuni.cz/veda/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/aktuality-k-programu-inter-excellence
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/nabidka-k-zapojeni-do-projektu-czechelib?highlightWords=N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1+knihovna
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/nabidka-k-zapojeni-do-projektu-czechelib?highlightWords=N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1+knihovna
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Děkan 
o) KD vzalo na vědomí informaci děkana o dosavadním výsledku jeho konzultací se 

sekčními proděkany ohledně složení VR MFF UK.  
 
p) Cena Donatio: termín pro podávání návrhů vyprší 31. 1. 2017, děkan tedy požádal sekční 

proděkany, aby případné návrhy připravili na zasedání KD plánované na 4. 1. 2017.  
 
q) Nominace do hodnoticích panelů GAČR: v případech, kdy končí členovi panelu první 

funkční období a nedošlo u něj k podstatným změnám, není třeba vyplňovat a agentuře 
předkládat návrhový list. Všichni pracovníci sekcí, kteří mohou pokračovat, jsou k tomu 
ochotní. Ve fyzikální sekci je vedle toho 15 nových nominací. Kolegium doporučilo, aby 
OVZS při odeslání návrhů v průvodním dopise uvedlo nejen návrhy nové, ale také jména 
odborníků, kteří pokračují.  

 
r) Prod. O. Čepek tlumočil žádost kolegia informatické sekce, aby se děkan fakulty zasadil 

o zařazení informatických oborů do samostatného panelu (případně do panelu 
s matematickými obory), a to v rámci excelentních výsledků v pilíři II. V současné době 
spadá informatika pod technické vědy.  

 
s) Podle děkanova názoru by mělo problém spočívající v tom, že v některých smlouvách 

s GAČR nejsou správné údaje o osobních nákladech (schází pojištění, týká se FÚUK), 
řešit oficiální cestou OVZS. Sleduje prod. V. Baumruk.  

 
t) Ceny Neuron - viz: 

          http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-11-neuron/ 
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. V. Kuboň 
a) V souvislosti s přípravou institucionální akreditace RUK pořádá Kulaté stoly k oblastem 

vzdělávání. MFF UK je pozvána ke dvěma z nich: dne 5. 12. 2016 se od 13:00 ve velké 
zasedací místnosti RUK bude jednat o oblasti Matematika, Fyzika a Informatika, dne 13. 
12. 2016 se od 14:00 bude probírat učitelství (opět ve velké zasedací místnosti RUK). Je 
třeba delegovat zástupce; za první stůl se jich z MFF UK může posadit až 10 účastníků 
(studijní proděkani, garanti, sekční proděkani?), za učitelský stůl méně (4 až 5), protože 
se budou probírat oblasti za celou univerzitu. Po projednání v KD osloví prod. V. Kuboň 
garanty studijních programů (odborných i učitelských), aby se akce zúčastnili. Děkan 
doporučil sekčním proděkanům účast na odborné části.   

 
Doc. P. Kolman 
b) Mentoři pro zahraniční studenty – samoplátce jako pomoc v jejich studiu na MFF UK: 

dosud měla mentora skupina bakalářů, nově ho budou mít také studenti navazujícího 
magisterského studia v AJ. Role se ujal doc. M. Koucký. V jednání je zavedení kursů 
podobných takovým jaké se pořádají pro nově přijaté studenty v českých studijních 
programech, pro rychlejší překlenutí rozdílu mezi vědomostmi získanými na střední škole 
a předpokládanými a potřebnými pro úspěšné studium na MFF UK.  

 
c) Administrativní procesy v záležitostech, ve kterých se stýkají studium v AJ a propagační 

aktivity, budou fungovat jako dosud, jen s tím rozdílem, že doc. P. Kolman příslušnou věc 
parafuje a předá jednomu ze studijních proděkanů. Přijímání do studia v anglicky 
vyučovaných programech by nemělo doznat změny. V případě potřeby se bude doc. P. 
Kolman obracet sám rovnou na OMK, na vědomí to dá prod. M. Vlachovi. Zásadní otázky 
budou řešit doc. P. Kolman a prod. M. Vlach společně. Co se týká zahraničních veletrhů 
vzdělávání, informace o jejich konání dostane/bude sledovat doc. P. Kolman, který pak 
s prod. M. Vlachem uváží případnou účast MFF UK na nich. K tomu doc. P. Kolman 
uvedl, že účast fakulty na těchto veletrzích by se měla utlumovat, protože nejsou levné a 
jejich efektivita není tak vysoká. Děkan očekává výsledky nedávné návštěvy zástupců 
OMK v Manile. Letáčky propagující studium na MFF UK: OMK zajistí, aby jich byl 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-11-neuron/
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k dispozici přiměřený počet, což podle doc. P. Kolmana znamená stejné množství jako 
dosud.  

 
Prod. M. Vlach 
d) Pracovní skupina pro výuku v anglickém jazyce: podle názoru doc. P. Kolmana má 

existence komise ještě stále smysl. Jestliže se v roce 2017 neukáže důvod pro svolání 
pracovní skupiny, děkan ji rozpustí. 

 
e) Struktura děkanátu – otázka případného vzniku samostatného oddělení pro zahraniční 

styky, přerozdělení náplně práce a kompetencí: k diskusi nejdříve koncem ledna 2017. 
Do té doby je třeba dopřát čas k zapracování Mgr. M. Menšíkové (pověřena vedením 
OVZS) a Mgr. K. Kysilkové, Ph.D., (převzala agendu zahraničních studentů). Předání 
záležitostí spojených s vyhlašováním volných pozic post-docs k vyřizování 
zaměstnaneckému oddělení pokládá děkan za dobrou ideu. 

 
f) Inzerce na Master studies apod.: po odchodu Bc. S. Veselého bude prozatímně hlídat 

doc. P. Kolman, protože to spadá pod jeho gesci (vedle toho částečnou gesci převzal 
RUK). Placená inzerce byla částečně financována z rozvojového projektu; tato možnost 
je uzavřená, což platí i pro výrobu a překlady informatických propagačních 
materiálů/letáků. Na dotaz prod. M. Vlacha po zdrojích krytí těchto činností děkan uvedl, 
že cílem je, aby (téměř) vše pokryly studijní poplatky od zahraničních studentů. Dosud se 
tento příjem dělí v poměru 2/3 ve prospěch příslušných sekcí a 1/3 pro děkanát; 
výhledově, za předpokladu početního nárůstu studentů samoplátců, by se tento poměr 
měl změnit na ½ pro sekce a ½ pro děkanát. Prod. M. Rokyta připomněl, že při tvorbě 
rozpočtu fakulty se s tímto příjmem zatím nepočítá. Děkan hodlá vydat směrnici, která 
stanoví jednotný postup pro interní dělení financí získaných jako školné od studentů – 
samoplátců. T: při tvorbě nových fakultních předpisů. 

 
g) Stipendia pro budoucí studenty učitelství: na fakultách v Olomouci, v Českých 

Budějovicích nebo v Karlových Varech vyplácejí studentům učitelství přírodovědných 
oborů stipendium, hned po nastoupení do studia. Studijní proděkani se budou zabývat 
otázkou jednorázového motivačního stipendia na MFF UK. 

 
h) Ediční komise se sejde dne 2. 12. 2016. Prod. M. Vlach nastínil oblasti, které budou 

předmětem diskuse: možné změny předpisů, ediční plán, publikování studijních textů 
elektronicky apod. Jsou pozvání garanti studijních programů. Pokud by našli čas sekční 
proděkani, prod. M. Vlach by jejich přítomnost na jednání uvítal. 

 
i) Juniorská univerzita UK: prod. M. Vlach seznámil s plány na rozšíření této propagační 

aktivity, jak je předestřela pror. M. Králíčková. Jedním z nápadů je umožnit 
středoškolákům návštěvu laboratoří. 
 

Prod. M. Rokyta 
j) Zpráva o úvodním kurzu SŠ matematiky a Zpráva o testu SŠ matematiky na Albeři: prod. 

M. Rokyta je poslal kolegiu předem, na zasedání shrnul poznatky v porovnání 
s předchozími roky. Oba dokumenty jsou na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/ 

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo návrh na rozpočtové úpravy (souvisí s rozpisem mimořádného 

příspěvku na mzdy pro fakulty schválené AS UK a posléze AS MFF UK): 

 
Odkud Kam Částka 

v Kč 
Finanční 
prostředky 

Poznámky Úprava bude 
provedena dne  

RUK 207-01/LCT 229 000 neinvestice mezinárodní studijní programy 18. 11. 2016 

RUK 700-01/PROVOZ 950 000 neinvestice školitelé mzdy 18. 11. 2016 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_kurz_2016.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2016.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
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RUK 700-01/PROVOZ 265 200 neinvestice školitelé pojištění 18. 11. 2016 
RUK 100-01/PROVOZ 1 662 065 neinvestice zvýš. příspěvku mzdy + pojištění 18. 11. 2016 
RUK 200-01/PROVOZ  600 057 neinvestice zvýš. příspěvku mzdy + pojištění 18. 11. 2016 
RUK 300-01/PROVOZ 795 584 neinvestice zvýš. příspěvku mzdy + pojištění 18. 11. 2016 
RUK 512-01/PROVOZ 54 112 neinvestice zvýš. příspěvku mzdy + pojištění 18. 11. 2016 
RUK 513-01/PROVOZ 47 520 neinvestice zvýš. příspěvku mzdy + pojištění 18. 11. 2016 
RUK 901-01/PROVOZ 81 899 neinvestice zvýš. příspěvku mzdy + pojištění 18. 11. 2016 
RUK 902-01/PROVOZ 547 713 neinvestice zvýš. příspěvku mzdy + pojištění 18. 11. 2016 

 
 
b) Došlo k vyrovnání za vzájemnou výuku mezi MFF UK a PřF UK, podle uzavřené 

smlouvy. MFF UK vystaví fakturu na částku 1.153.241,- Kč; z toho připadne 790.150,- Kč 
matematické sekci a 363.091,- Kč sekci fyzikální. Je to zhruba o 200 tis. Kč méně než 
v minulých letech. 

 
c) Tajemník prověřil, jak výuku Katedry jazykové přípravy MFF UK využívají studenti jiných 

fakult UK. Ukázalo se, že v převážné většině se jedná o studenty Právnické fakulty UK, 
kteří využívají studia jazyků nejen na MFF UI, ale také na jiných fakultách. Protože 
rektorát UK prosazuje systém tzv. horizontální prostupnosti studia v rámci UK, nelze tyto 
studenty odmítnout a nezapsat ke studiu; případné finanční vyrovnání je interní 
záležitostí jednotlivých fakult. Právnická fakulta takovéto vyrovnání odmítá. MFF UK do 
budoucna zváží přiměřené opatření v organizaci studia jazyků. 

 
d) Tajemník připravuje natáčení 2 přednášek v letním semestru ak. roku 2016/2017. Jednou 

z nich bude přednáška dr. V. Jelínka „Kombinatorika a grafy I.“ S požadavkem na návrh 
druhé přednášky se tajemník obrátil na zástupce SKAS. 

 
e) Společnost pracující pro americkou  FOX TV připravuje natáčení TV seriálu „GENIUS“ 

o životě A. Einsteina. Jedná se o natočení několika filmových scén před budovou a ve 
vchodu budovy Ke Karlovu 3 v průběhu dopoledne dne 8. 12. 2016.  
Stalo se po KD: Žádost je bezpředmětná, protože tvůrci seriálu natáčení zrušili. 

 
f) Prof. J. Pokorný, jako jeden z organizátorů finále soutěže IT ACM SPY o nejlepší 

diplomovou práci v oblasti IT, které se koná 7. 12. 2016, požádal o poskytnutí malé 
zasedací místnosti a refektáře pro slavnostní vyhodnocení soutěže. Kolegium souhlasilo 
s pronájmem ve výši 1.000,- Kč. 

 
g) Společnost přátel Národní galerie v Praze požádala o zapůjčení refektáře pro uspořádání 

přednášky ak. malíře Tomáše Rafla na téma „Úpravy znovuobjeveného torza Rotundy sv. 
Václava“ dne 16. 12. 2016 od 17.00 do 19.00 hodin. Žadatel nepožadoval slevu z ceny 
nájemného. Kolegium žádosti vyhovělo.  

 
h) KD souhlasilo s návrhem prod. M. Vlacha zadat firmě Pano 3D-vizualizaci 

malostranského refektáře (tatáž firma, která vizualizovala rotundu sv. Václava).  
 

i) Prod. O. Čepek požádal o výjimku z interních fakultních pravidel, týkajících se smluvního 
výzkumu. Ministerstvo vnitra má zájem o uzavření smlouvy s MFF UK (výzkum by 
zajišťoval doc. Z. Žabokrtský z ÚFAL), ale na zakázce pro státní nemůže MFF UK 
plánovat zisk. Děkan neměl námitky, přesto doporučil věc projednat s vedoucí HOSP.  

 
 
 

5. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Děkan vyhověl přání představitelů univerzitního Centra pro přenos poznatků a technologií, aby 
mohli osobně navštívit vedení fakulty a představit své aktivity. Dostavila se Mgr. Hana Kosová, 
ředitelka CPPT, v doprovodu dr. K. Houžvičkové Šolcové, která na MFF UK prozatímně zaujímá 
roli fakultního skauta. Kolegium vyslechlo informaci o cílech Centra a výsledcích jeho 
dosavadního snažení, materiály s průběžnou nabídkou firemní spolupráce kolovaly. CPPT 
připravuje katalog inovačních příležitostí. Prod. M. Vlach v diskusi uvedl, že fakulta rozvíjí 
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vlastní firemní spolupráci, ale nevyloučil případné průniky s prací CPPT. Smluvní výzkum skýtá 
poměrně široký prostor činnosti a zaslouží si stále větší pozornost. CPPT se rozvíjí 
pyramidálně, stávající tým zatím nestačí pokrýt celou škálu oborů, které jsou na UK pěstovány. 
Na dotaz prod. L. Skrbka, jaká je strategie UK v oblasti placení udržovacích nebo patentových 
poplatků, zněla odpověď v tom smyslu, že centrální zdroje na úhradu poplatků nejsou; existují -
ovšem oborově omezené – externí zdroje (např. v rámci GAMA, na patentové poplatky), 
případně se hledají. Pokud CPPT získá informaci o možnosti externího zdroje, dá vědět 
prostřednictvím fakultního skauta, event. ve spolupráci s oddělením projektové přípravy RUK. 
Současné podmínky projektů jsou náročnější (žádají např. výsledek na trhu už po dvou letech). 
Udržovací poplatky a tzv. validizaci tedy typicky platí fakulta, teprve pokud věc pokročí do 
mezinárodní fáze, mohla by UK finančně přispět. CPPT může pomoci při vyjednávání nebo 
provedením detailního marketingového průzkumu, dále při vyhledávání firmy, se kterou by bylo 
možné uzavřít licenční smlouvu.  
Bližší informace o Centru lze nalézt na univerzitním webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-35.html 
 
Doc. C. Matyska se zeptal na projekt UIS (OP VVV). Mgr. H. Kosová odpověděla, že podle 
zatím neoficiálních zdrojů existuje vysoká pravděpodobnost, že UK projekt získá. Výsledek má 
být znám 30. 11. 2016 na setkání skautů v Brandýse nad Labem.  
 
 
Prod. L. Skrbek 
b) Pracoviště byla vyzvána, aby do 27. 11. 2016 poslala návrhy do plánu oprav 2017. 
 
c) Správa budov zadá vypracování odborných posudků na stav kotlů v Troji (souvisí 

s novou vyhláškou platnou od r. 2018 a vztahující se na plynové hořáky).  
 

d) Výběrové řízení na stavbu pavilonu pro M + I bude pokračovat příští středu (po kontrole 
dokumentace od přihlášených firem byly rozeslány v některých případech žádosti o 
doplňující informace, následovat bude řízení o způsobilosti firem a nakonec posouzení 
cenových nabídek).   

 
Doc. C. Matyska 
e) Byly vyhlášeny částečné výsledky projektů. Výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních 

výzkumných týmů: z MFF UK návrhy projektů Ing. Ladislava Straky, Ph.D., (komise 
navrhla k financování s výhradou) a RNDr. Milana Dopity, Ph.D., (v případě tohoto 
projektu bylo odvolání proti CAB vyhověno).  
Univerzita Karlova podala do Výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných 
týmů celkem 12 projektů a získala 2, z toho jeden je z MFF UK. Žádná univerzita zatím 
nezískala více než 2 projekty. 

 
f) Jeví se značná šance MFF UK na získání ERDF projektů (posluchárny; přístroje).  

 
g) Doc. C. Matyska se vyslovil pro to, aby - v případě úspěchu v soutěži projektů - obě 

současné administrátorky přípravy projektů, RNDr. Z. Bubeníková, Ph.D., a RNDr. H. 
Nyklová, v práci pokračovaly. Projednají to s nimi sekční proděkani. Prod. V. Baumruk 
připomněl, že bude také potřeba najmout finančního manažera (počítá se s Ing. M. 
Ryzcovou).  

 
h) Hodnocení projektů ve výzvě č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury (projekt 

Lindat/Clarin dostal 159 a 167 bodů ze 170 možných).  
 

i) Výběr projektů MFF UK z SPR UK do celouniverzitního projektu v rámci výzvy 
č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.  Univerzita se této výzvy plánuje 
zúčastnit, přičemž z MFF UK přicházejí v úvahu 4 aktivity: Zvyšování jazykových 
kompetencí akademických pracovníků, Vytvoření systému podpory přípravy kvalitních 
projektů, Generace Z a nový projekt na Science centrum. První tři jmenované jsou 
uvedené v plánu strategického rozvoje UK.  

 

http://www.cuni.cz/UK-35.html
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j) Výzva č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I: informatická sekce 
nedisponuje volnou kapacitou. V sekci matematické by zájem měla vedoucí KDM, ale za 
předpokladu spoluúčasti informatické sekce. Prod. M. Vlach spojuje určité úvahy s ÚFAL. 
Univerzita může podat jen dva projekty. MFF UK tedy zatím vyčká.   

 
k) Tzv. depozitář nápadů: dr. H. Nyklová uvažuje o tom, že o naprogramování elektronické 

aplikace požádá vhodného studenta z informatické sekce.  
 
Prod. M. Vlach 
l) Fakultní web a informační tabule: proběhla další jednání. Web - ukazuje se potřeba 

většího zapojení ze strany OMK. Tabule - proděkani M. Vlach a O. Čepek vybrali 
v budově na MS místo, kam bude vhodné instalovat informační tabuli.   

 
m) Vizitka ÚFAL: KD souhlasilo s vyhotovením; zajistí dr. K. Šolcová.  

 
n) Rotunda sv. Václava: prod. M. Vlach v těchto dnech odevzdá monitorovací zprávu. 

Výdaje ve výši zhruba 50 tis. Kč, které sice s rotundou souvisejí, ale nelze je platit 
z projektu, budou uhrazeny z darů. Univerzitní časopis Fórum otiskne na obálce snímek 
rotundy. 

 
o) Dne 12. 12. 2016 se v Karolinu uskuteční vernisáž výstavy o Kampusu Albertov. Děkana 

na ní zastoupí prod. V. Baumruk. Výstava má trvat do poloviny ledna 2017, děkan ji vřele 
doporučil pozornosti celého kolegia. 

 
 

 
6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Dne 7. 11. 2016 navázána spolupráce s Mgr. Pavlem Chráskou, za podobných 
podmínek, jaké provázejí spolupráci s JUDr. M. Semíkovou. Mgr. P. Chráska bude 
právním konzultantem ve studijní problematice. „Úkoly“ mu může zadávat děkan, studijní 
proděkani nebo vedoucí STUD. Za měsíc vyhodnotí děkan spolupráci.  

 
b) Děkan vyhověl žádost doc. Mgr. Milana Pokorného, Ph.D., o poskytnutí tvůrčího volna na 

dobu od 1. 2. do 31. 7. 2017. 
 
Prod. M. Vlach 
c) I nadále je poptáván pracovník, který by se staral o spolupráci fakulty s firmami a který by 

v případě získání projektu UIS (OP VVV) byl placen z projektových prostředků. 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Nové opatření rektora UK k jednotnému vizuálnímu stylu Univerzity Karlovy: prod. M. 

Vlach upozornil Mgr. V. Hájka na nedostatek v anglické verzi manuálu. Chyba vznikla na 
straně autorské firmy. 

 
b) Prod. M. Vlach informoval o jednání na VÚPS ohledně možností další spolupráce nejen 

nad výzkumnými projekty. 
 

c) Partnerský program: spolupráce s firmami neutuchá, připravuje se uzavření dalších 
smluv (např. s T-Mobile, BIS, ProfiCredit). Prod. M. Vlach ocenil právní pomoc JUDr. M. 
Semíkové ve věci připravované smlouvy o partnerství mezi MFF UK a firmou T-Mobile.  

 
d) Den firem pro informatiku a matematiku proběhl. Více např.: 

http://careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku 
 

 

http://careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku
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e) Dne 12. 11. 2016 proběhl Informační den UK. Za vedení fakulty se ho zúčastnil prod. F. 
Chmelík. Referoval, že akce, na kterou lze pohlížet jako na jakýsi doplněk DOD, proběhla 
standardním způsobem. Stánek MFF UK navštívilo 58 zájemců, což je poměrně vysoký 
počet; odpoledne byla otevřena „studentská kavárna“, rovněž s úspěchem. Děkan zmínil 
názor, který zazněl na zasedání fakultního senátu z úst jednoho ze studentů, totiž že 
univerzitní stánek působí poněkud chudě.  

 
f) V nakladatelství MatfyzPress vyšly dva nové tituly: Stopařův průvodce galaxií a věd 

autora Michaela Hanlona a Keplerovo poutavé čtení o „ničem“ - O šestiúhelníkové 
sněhové vločce. Druhá ze jmenovaných publikací je psána latinsky se současným 
českým překladem.  

 
g) Smlouva s Nadací Avast umožní finančně podpořit konání soutěže Náboj (240 tis. Kč). 

 
h) Dne 11. 11. 2016 proběhl MatfyzFeat, akce pro středoškoláky zaměřená na fyzikální 

experimenty. Akci lze hodnotit jako úspěšnou. Prod. M. Vlach se sejde s doc. P. 
Svobodou a dr. T. Kekule ohledně financování a koncepce akce v příštím roce, zda 
soutěž v některých aspektech neinovovat.  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-11-feat/ 

 
i) KD nemělo námitky proti tomu, aby děkan jednal s manželi Vítovými o uspořádání 

klavírního koncertu v Refektáři (inspirace nedávným svatomartinským koncertem). 
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) AS MFF UK vyhlásil volby  
i) do Studentské komory a do Zaměstnanecké komory AS UK pro funkční období 

2017-2020; 
ii) do Zaměstnanecké komory AS MFF UK pro funkční období 2017-2020. 
Volby proběhnou současně, a to v úterý 29. 11. 2016 a ve středu 30. 11. 2016.  
 

b) KD krátce diskutovalo o průběhu minulého zasedání fakultního AS.  
 
c) KD vzalo na vědomí informace děkana z jednání RKR konaného dne 14. 11. 2016 

a věnovaného novým a novelizovaným předpisům Univerzity Karlovy.  
 
d) Děkana bude v době od 25. 11. 2016 do 2. 12. 2016 zastupovat prod. J. Trlifaj. Např. se 

místo děkana zúčastní diskuse u kulatého stolu „Odkaz Václava Havla České republice – 
stály živý?“ konané na UK dne 29. 11. 2016.  

 
e) Uctění památky 17. listopadu: materiály z RUK dostali všichni členové KD. 

 
f) Časový plán zasedání kolegia děkana na první pololetí 2017: 

(je také na webu, viz: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm ) 
 
4. ledna  
(ve dnech 9. až 13. 1. 2017 děkan v zahraničí) 
18. ledna  
1. února  
15. února  
1. března  
15. března  
5. dubna  
(ve dnech 10. až 14. 4. dekan v zahraničí) 
19. dubna  
3. května  
17. května  
(ve dnech 29. 5. až 2. 6. děkan mimo Prahu)  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-11-feat/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm
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7. června 
19. června (mimořádně v pondělí a v Troji, odpoledne tradiční setkání zaměstnanců). 
 

 
Příští jednání KD je naplánované na středu 14. prosince 2016. 
Zasedání skončilo v 16:18 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

 
 


