
Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 14. prosince 2016  
(akademický rok 2016/2017) 

 
 

Přítomni: 
 
 
 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, J. Kratochvíl, V. Kuboň (do 9:30 a pak od 11:53), A. Líska, C. 
Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj (mezi 12. a 14:11 mimo jednání), L. Skrbek (do 17:25), M. 
Vlach;  
Bc. J. Svoboda pozván na část jednání (zúčastnil se od 10:45 do 12:50). 
Ing. D. Lanková přizvána v 15:44, k bodu 3. a) 
F. Chmelík, P. Kolman. 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Metodika 17+ pro hodnocení vědy, verze schválená RVVI dne 25. 11. 2016, viz:  

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=793011 
Resorty snad dostaly možnost formulovat k návrhu Metodiky připomínky, ale již do 15. 
12. 2016. Dosud získané informace poslal prod. J. Trlifaj celému kolegiu, na zasedání 
připojil komentář, v němž porovnal nový návrh s metodikou dosavadní. Dne 16. 12. 2016 
bude připomínky k Metodice 17+ projednávat RVVI. Názor vedení fakulty na Metodiku 
17+  sdělí pror. J. Konvalinkovi na jeho žádost prod. J. Trlifaj do 15. 12. 2016. 
Dále KD vyslechlo informaci prod. J. Trlifaje o schůzce na RUK, týkající se nového 
stanovení vědních oborů. Seznam oborů má být hotov do konce roku 2016, prod. J. 
Trlifaj pošle na RUK členění použité pro pilotní hodnocení vědy na UK, předtím dokument 
poskytne k případné revizi členům KD.  
Stalo se po KD: Kritické připomínky k Metodice 17+ byly poslány 15. 12. pror. J. 
Konvalinkovi. 

 
b) ORCID: kolegium návrh fakultní směrnice, po zapracování připomínek proděkanů M. 

Rokyty a M. Vlacha, schválilo. Knihovna fakulty ve spolupráci s odd. PSíK provede 
inovaci na svých webových stránkách.  
Stalo se po KD: Směrnice děkana č. 11/2016, k zavedení personálních identifikátorů 
autorů z MFF UK, byla vydána. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer11.htm 

 
c) Od 1. října 2016 je účinné Opatření rektora č. 24/2016, Knihovní řád Univerzity Karlovy, 

viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7627.html 

         Fakulta musí vydat odpovídající výnos. Prod. J. Trlifaj pošle kolegiu návrh.   
  
d) Sběr dat do pilíře II – konečný termín: 30. 11. 2016 (excelentní výsledky do hodnocení 

podle aktuálně platné Metodiky), nominace prostřednictvím OBD. Podle informace Mgr. 
J. Kuči je úkol za MFF UK splněn, odesláno bylo zhruba 80 výsledků. Selekci provede 
RUK (spadá do gesce pror. J. Konvalinky).  

 
e) Projekty Primus na MFF UK: prod. J. Trlifaj informoval o dopise, který odeslal pror. J. 

Konvalinkovi. Děkan v něm navrhuje, aby místo projektu dr. V. Kaly byl od roku 2017 
financován projekt dr. A. Kazdy.  Prod. J. Trlifaj zastoupí děkana na zasedání VR UK, je 
připraven na místě návrh blíže komentovat, přestože podrobné zdůvodnění je v návrhu 
napsané. KD vzalo dále na vědomí informaci o výsledku práce Komise pro přírodní vědy, 
matematiku a informatiku, která posuzovala návrhy projektů Primus. Kolegium děkana 
shledalo oborovou reprezentaci v komisi jako ne zcela vyváženou, a proto doporučilo 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=793011
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer11.htm
http://www.cuni.cz/UK-7627.html
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tlumočit/napsat tento názor pror. J. Konvalinkovi. Složení komise bylo zveřejněno na 
univerzitním webu a je následující: 

  
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 
RNDr. Jiří Grygar, CSc. 
prof. Michal Hocek, PhD., DSc. 
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. 
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 
RNDr. Jiří Jiráček, CSc. 
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, Ph.D. 
prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D. 
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (do 31. 11. 2016) 
doc. Petr Pokorný, Ph.D. 
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. 
prof. Ing. Jan Ráb, DrSc. 
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. 
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (do 31. 11. 2016). 

         
Stalo se po KD: Hodnocení projektů Primus projednaných Vědeckou radou UK, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7892.html 

 
f) Česko-bavorské vysokoškolské fórum (16. 12. 2016 v Řezně): přes veškerou 

vynaloženou snahu se nepodařilo zajistit účast reprezentanta MFF UK. Za UK do Řezna 
pojede člen KR prof. J. Lášek.  

 
g) Výzkumný fond CELSA (příprava projektů s univerzitou v Leuwen): přípis RUK byl 

přeposlán celému KD. Podle informace prod. J. Trlifaje požádali v minulém kole 
o podporu z fondu doc. T. Bureš (KDDS), doc. D. Hlubinka (KPMS) a Dr. rer. nat. F. 
Göloglu, úspěšní byli T. Bureš a D. Hlubinka.  

 
h) Centrální metodika k výpočtu produktivních hodin, možnosti použití „additional 

remuneration“ a dalších administrativních náležitostí v rámci H2020: přípisem pror. L. 
Rovné bylo sděleno, že Odbor pro vědu a výzkum RUK nebude v přípravě takových 
dokumentů pokračovat.   

 
i) Vláda ČR jmenovala s platností od 10. 12. 2016 novou předsedkyní Grantové agentury 

České republiky paní RNDr. Alici Valkárovou, DrSc.  
 

j) GAČR 
i) Kolegium probralo administrativní i technické záležitosti spojené s projekty 

financovanými Grantovou agenturou ČR (kofinancování, účtování, spolupráce 
HOSP a OVZS). 

ii) Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu přehled zachycující úspěšnost pracovníků MFF UK 
v soutěži GAČR.  

iii) Prod. V. Baumruk konstatoval chyby ve výši osobních nákladů u některých grantů, 
(elektronické tabulky vs. ručně vkládané údaje, které znamenají jen mzdu, bez 
nákladů na pojištění). Systém GRIS, který by tuto situaci neměl vůbec umožnit, 
chybu ani nerozpoznal. 

 
k) Hostujícím profesorem Univerzity Karlovy byl na návrh VR MFF UK jmenován prof. Pavel 

Kroupa. Jmenovací dekret mu děkan předá na zasedání vědecké rady fakulty.  
Stalo se po KD: Předání je naplánované na 3. května 2017.  
 

l) Noví profesoři převezmou své jmenovací dekrety dne 19. 12. 2016 v Karolinu (organizuje 
MŠMT).  

 
m) Do veřejné soutěže v programu TRIO, kterou vyhlásilo MPO, přihlásili své projekty 

4 pracovníci z MFF UK. 

http://www.cuni.cz/UK-7892.html
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n) Mezinárodní spolupráce: urgentní nabídka na stipendijní pobyty akademických 

pracovníků i doktorandů na univerzitě v Kolíně nad Rýnem: zájemci se mohou o tyto 
pobyty písemně ucházet do 19. 12. 2016 na OVZS. Pobyty se musejí uskutečnit do 
konce ledna 2017.    

 
o) Kooperace s univerzitou v Saarbrückenu: nový pracovní plán, dokumenty mají být 

připraveny k 11. 1. 2017.  
 

p) Měsíční stipendijní pobyty v Hamburku určené doktorandům: na OVZS nedospěl žádný 
návrh. 

 
q) Kreditová mobilita: po určitých organizačně technických nedorozuměních KD souhlasilo, 

aby věc po administrativní stránce koordinovala dr. K. Kysilková ze STUD. Neznamená to 
ale změnu dvou skutečností, totiž že koordinátorem programu Erasmus+ je na MFF UK 
i nadále dr. O. Pangrác a že termíny stanovené rektorátem UK jsou nepřiměřeně krátké.  

 
r) Prod. J. Trlifaj sdělil, že OVZS rozešle nabídku, týkající se stipendijních pobytů ve 

francouzských laboratořích.  
 

s) Termíny pro odevzdání různých zpráv jsou na webové stránce OVZS, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/veda/ 

 
Prod. V. Baumruk  
t) Návrh na Cenu Wernera von Siemense: vedení UK podává návrh na ocenění vědecké 

skupiny prof. P. Němce z MFF UK (Ultrarychlá kontrola magnetů pomocí laserových 
pulzů). 

 
u) Na MFF UK, do sekce F, v příštím roce přechází z FZÚ AV ČR doc. J. Kalbáčová 

Vejpravová, řešitelka ERC starting grantu. Je podepsaný převod projektu, záleží na 
bruselské administrativě, zda bude účinné od 1. ledna, nebo od 1. února 2017.  K tomu 
uvedl prod. L. Skrbek, že už je s doc. J. Vejpravovou dohodnuté, které prostory v Troji 
dostane pro zřízení laboratoře a že potřebné stavební úpravy budou zahájeny v lednu 
roku 2017. KD to schválilo, za daných okolností půjde o výjimku z rozpočtového 
provizoria (řádově půjde o stovky tisíc Kč). 

 
v) Soutěž projektů na výzkumné infrastruktury: proč byl fakultní interní termín stanoven na 

13. 1. 2016, když lhůta MŠMT je 31. 1. 2017? Podobnou otázku vznesl prod. O. Čepek. 
Mgr. M. Menšíková slíbila interní termín o týden prodloužit.   

 
w) VR UK bude schvalovat programy Progres, v případě projektů z MFF UK se neočekávají 

problémy.  
 
Děkan 
x) Darovací smlouva s nadací rodiny Urbánkových: text dokumentu, po připomínkách 

vedoucího právního oddělení RUK, děkan pošle JUDr. M. Semíkové a poté paní L. 
Urbanek.  

 
y) Návrh kandidáta na členství v Radě Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.: 

kolegium souhlasilo s tím, aby děkan navrhl prof. RNDr. Vladimíra Baumruka, DrSc.  
 

z) Na výzvu pror. J. Konvalinky napsal děkan připomínky k ne/fungování IS VaVaI. 
Děkanova zkušenost se rozhodně neshoduje s tvrzením předsedy RVVI, že systém je 
uživatelsky přívětivější než ten předchozí. 

 
Prod. M. Rokyta 
aa) KD dostalo společný návrh vedoucích Nečasova semináře z mechaniky kontinua na 

udělení fakultní pamětní medaile Ing. Ivanu Hlaváčkovi, DrSc., jednomu ze čtyř 
zakladatelů tohoto semináře, při příležitosti padesátého výročí od založení. Návrh 
schválilo. Ing. I. Hlaváčkovi bude udělena fakultní stříbrná medaile.  

http://www.mff.cuni.cz/veda/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. V. Kuboň 
a) Kulaté stoly na RUK: MFF UK měla na jednáních dostatečnou reprezentaci, informační 

zisk není však příliš velký, spíše jen drobné poznatky. Týká se např. uvádění oboru na 
vysokoškolském diplomu - problém představuje v této souvislosti dvouoborové učitelské 
studium. KD diskutovalo o akreditacích, o oblastech studia, výchově budoucích učitelů. 

 
b) Elektronický zápis do studia: na dotaz pror. M. Králíčkové odpoví prod. V. Kuboň v tom 

smyslu, že pokud to technická situace dovolí (bude odladěno v SIS), MFF UK se pokusí 
elektronický zápis zavést od akademického roku 2017/2018.  

 
c) Double degree master program: příprava přihlášky na další období (tříleté), žádost musí 

podle informace RUK podepsat rektor školy. V Aktualizaci DZ fakulty na rok 2017 by 
neměla scházet internacionalizační strategie ve studiu.  

 
Prod. F. Chmelík 
d) Návrh Rady pro udělování SFG, jak jej poslal prod. F. Chmelík, na zasedání blíže uvedl 

prod. M. Rokyta. Kolegium přijalo všechny předložené návrhy beze změny.  
 
e) KD schválilo návrh období, po které poběží studentská anketa za ZS 2016/2017: od 

5. ledna do 19. února 2017 (ukončení s ohledem na Strouhalovskou přednášku). Formát 
ankety by měl být obdobný jako v minulém semestru, vyučující však uvidí své výsledky 
až po ukončení ankety.  

 
f) Prod. F. Chmelík, z pověření děkana, sdělil na RUK, že MFF UK souhlasí s prodloužením 

mandátu doc. RNDr. Martina Šolce, CSc., v Radě CŽV UK o další tři roky. Doc. M. Šolc 
s tím vyjádřil předběžný souhlas. (Reakce na dopis UKRUK/12082/2016-2.) 

 
g) Prod. F. Chmelík přeposlal kolegiu e-mail, adresovaný 18. 11. 2016 tajemníkům fakult 

UK. Týkal se stipendií doktorandů a vedoucí ekonomického odboru RUK v něm uvedl 
toto: Dovoluji si Vás informovat o tom, že v průběhu roku 2017 dojde k vyčerpání zdrojů, 
které jsou dle čl. 6 odst. 7 Principů  rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2017 
určeny na dokrytí stipendií doktorských studijních programů na úroveň 93 600 Kč ročně. 
Po tomto okamžiku budeme fakultám posílat pouze částku přidělenou ministerstvem bez 
dalšího navýšení. Jaká částka to bude, záleží na rozhodnutí MŠMT, letos to je 90 000 Kč 
na doktoranda a rok. Stipendia, která budou doktorandům přiznána nad částku 
poskytnutou ministerstvem, budou fakulty hradit z vlastních zdrojů.  
Znamená to, že fakulta bude na tento druh stipendií přispívat o něco více než dosud.   
 

h) Prod. F. Chmelík zaslal dne 1. 12. 2016 na RUK zprávu o průběhu hodnocení výuky 
studenty v bakalářském a magisterském studiu v akademickém roce 2015/2016 
(vyžádala si ji pror. R. Wildová). 

 
Prod. M. Rokyta 
i) SVV 

i) Termín pro podávání návrhů na fakultě stanoví děkan. Tato lhůta musí připadnout 
na období po 15. lednu daného roku a děkan ji vyhlašuje do 15. prosince roku 
předchozího. Viz: http://www.cuni.cz/UK-3362.html . 

ii) Od r. 2017 budou SVV až na tři roky. KD se dohodlo, že bude aktualizován počet 
doktorandů v sekcích, na KD dne 4. 1. 2017. Interní termín pro podávání návrhů na 
OVZS je stanovený na 24. 1. 2017. Tříletá délka projektu vítána.  

 
Prod. O. Čepek 
j) Finále soutěže IT SPY 2016, soutěže o nejlepší studentský IT diplomový projekt, se dne 

7. 12. 2016 zúčastnil místo děkana MFF UK prod. O. Čepek. Vítězem soutěže se stal 
student MFF UK Mgr. Adam Blažek, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-itspy/ 
 

Prod. M. Vlach 

http://www.cuni.cz/UK-3362.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-itspy/
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k) Cena Arnošta z Pardubic byla letos udělována prvně. Mezi oceněnými byl také Mgr. Cyril 
Brom, Ph.D., jako člen tvůrčího týmu projektu Československo 38-89, více na webu viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-11-arnost/ 
Prod. M. Vlach k tomu podotkl, že o udělení ceny se dověděl od dr. C. Broma, a to ještě 
spíše náhodou; děkan nebyl od RUK vyrozuměn vůbec.  

 
l) Prod. M. Vlach informoval o plánech na zrušení školného a zavedení motivačních 

stipendií na Slovensku, navíc např. v Košicích vzniká iniciativa firem a škol Eastcubatoru 
na podporu čerstvých absolventů přírodovědných škol. Ve svém důsledku to může 
způsobit, že do Prahy se na MFF UK bude hlásit méně slovenských uchazečů. Z diskuse: 
zavádění motivačních stipendií by na MFF UK nebyla dobrá cesta, ale šlo by uvažovat o 
jednorázové prémii po úspěšném prvním úseku studia, ještě lépe o prémii pro účastníky 
mezinárodní oborové olympiády či vypsání dalšího typu SFG. Poslední idea našla 
kladnou odezvu v celém kolegiu, a proto každá ze sekcí navrhne elementární témata (po 
pěti tématech) pro nadané studenty prvního ročníku, kteří zvládnou první semestr studia 
na fakultě. T: do 1. 2. 2017, cestou sekčních proděkanů. 

 
m) Ediční komise fakulty (EK) zasedala dne 2. 12. 2016, prod. M. Vlach seznámil KD 

s hlavními závěry jednání. Ohledně zřízení třetí edice, která by umožnila publikovat 
(například studijní) texty v elektronické verzi za symbolický poplatek, zatím nedošlo ke 
shodě. Co se týče lektorování textů vydávaných fakultou, zůstalo nedořešeno; texty 
musejí být zkontrolované/posouzené, ale je otázkou, na jaké úrovni (např. studenty 
magisterského studia?). Předseda ediční komise doc. M. Zelený přislíbil, že Ediční 
komise vytipuje osoby, které by mohly vydat skripta v odborné edici (T: do konce ledna 
2017). 

 
n) Student Adrian Mokrý - viz:  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-
hodin/216452801101204/obsah/508401-dvoji-vyjimecnost 

 
o) JČMF chystá setkání učitelů informatiky, proděkanka PedF UK doc. M. Černochová by 

pro akci ráda získala podporu MFF UK.   
 
p) Příprava inovovaných brožurek o studiu informatiky vázne (nezapomenout  

na bioinformatiku!), prod. M. Vlach proto požádal prod. O. Čepka, aby mu pomohl získat 
součinnost garantů. 

 
q) Práce na novém webu fakulty: proběhlo jednání s dodavatelskou firmou Simopt s.r.o., 

pracovníků OMK, prod. M. Vlacha a dr. P. Zakouřila o propojení nového redakčního 
systému webu se systémem Amoeba a SIS. Prod. M. Vlach předal prod. V. Kuboňovi 
k úvaze návrh nového systému tvorby studijních plánů a kontroly jejich plnění „Fénix“, 
který před časem navrhli P. Zakouřil a Mgr. Maňásek. 

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Příprava na zasedání KD svolané na 27. 12. 2016, jehož hlavním bodem bude stav 

financí koncem roku: přizvaná vedoucí HOSP podala informace o čerpání prostředků na 
středisku 901 a o nakládání s prostředky sekčními. Debata se týkala také kofinancování 
grantů ze strany fakulty a jeho pře/účtování. 

 
b) Kolektivní smlouva na UK byla podepsána, platí od 1. 12. 2016. Text poslal tajemník 

celému kolegiu.  
 

c) Tajemník předložil návrh Příkazu děkana č. 8/2016, rozpočtové provizorium. Příkaz byl 
schválen, je účinný od 1. 1. 2017 a platí do dne, kdy schválí AS MFF UK fakultní rozpočet 
na rok 2017. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik08.htm 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-11-arnost/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/216452801101204/obsah/508401-dvoji-vyjimecnost
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/216452801101204/obsah/508401-dvoji-vyjimecnost
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik08.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 14. prosince 2016 
 
 

6 

 

 
d) Kolegium projednalo návrh směrnice děkana „O vydávání interních předpisů na MFF 

UK“. Tajemník zapracuje připomínky členů kolegia a výsledek předloží ke schválení na 
příští schůzi kolegia. 

 
e) KTV bude také v roce 2017 pořádat pro studenty a zaměstnance sportovní turnaje a 

soutěže. Vedoucí katedry požádal o finanční příspěvek na ceny pro vítězná družstva. 
Kolegium schválilo příspěvek ve výši 24.000,- Kč. 

 
f) V současné době se připravuje plán činnosti interního auditu na rok 2017, a proto 

tajemník požádal členy kolegia o návrhy, jaké agendy či činnosti do plánu zařadit. 
 

g) Kolegium schválilo příděl do sociálního fondu pro rok 2017 v zákonné výši 1,3 % ze 
mzdové základny.  Náklady budou účtovány na vrub způsobilých osobních nákladů 
jednotlivých zdrojů. Pro rok 2018 schválilo kolegium příděl ve výši 1,5 %. 

 
h) V červnu 2016 proběhla na MFF UK kontrola MŠMT, zaměřená na dodržování 

rozpočtové kázně při používání prostředků z příspěvku na vzdělání za rok 2014. 
Kolegium vzalo na vědomí penále vyměřené Finančním úřadem ve výši 52.694,- Kč. 

 
i) Skupina absolventů oslovila prostřednictvím tajemníka vedení fakulty se záměrem 

podporovat studenty MFF UK ve vědecké činnosti, od akademického roku 2017 - 2018. 
Formu a výši podpory i další informace sdělí dodatečně.  

 
j) Veřejné zakázky 

i) Dodavatel kancelářských potřeb: MFF UK uzavřela smlouvu se společností 
Mefisto, která předložila nejvýhodnější nabídku. Všechna pracoviště budou od 
ledna 2017 objednávat kancelářské potřeby u této společnosti. Tajemník 
zorganizoval instruktážní setkání se sekretářkami pracovišť.  

ii) Dne 28. 11. 2016 se z iniciativy AS MFF UK uskutečnilo setkání zástupců fakulty 
(Ing. A. Líska, Ing. D. Lanková, Mgr. I. Dvořáková a JUDr. M. Semíková) se 
skupinou senátorů a dalšími zaměstnanci k diskusi na téma veřejných zakázek. 

iii) MFF UK připravuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby („Administrace 
veřejných zakázek“) s předpokládaným uzavřením nejpozději do konce února 
2017. 

 
k) Natáčení přednášek: v letním semestru akademického roku 2016/2017 budou pro 

potřeby studentů natočeny dvě přednášky, a to „Lineární algebra a geometrie II“ 
(přednášející doc. L. Barto) a „Kombinatorika a grafy I“ (přednášející dr. V. Jelínek). 
Kolegium tento návrh SKAS akceptovalo.  
Stalo se po KD: Přednášejícím bude ve druhém uvedeném případě doc. J. Fiala.  
 

l) Tajemník upozornil, že v říjnu 2017 skončí platnost nájemní smlouvy na restauraci 
v suterénu budovy MFF UK na Malostranském náměstí, a požádal prod. O. Čepka 
o stanovisko informatické sekce k dalšímu pronájmu. 

 
m) „Škola bez PET lahví“: fakultě byla nabídnuta účast v projektu, spočívajícím v instalaci 

fontánek na pitnou vodu v budovách MFF UK. Správa budov vytipuje vhodné prostory pro 
jejich umístění tak, aby případné náklady na stavební úpravy pro přívod elektrického 
proudu, vody a kanalizace byly minimální.  

 
n) Kolegium schválilo úhradu faktury ve výši 29.785,- Kč za vydání časopisu „Rozhledy 

matematicko-fyzikální“ pro Jednotu českých matematiků a fyziků. Je to v souladu se 
smlouvou uzavřenou dne 14. 7. 2006. 

 
o) Kolegium schválilo 50% slevu z ceny za pronájem Refektáře na dvouhodinové zakončení 

„Dětské univerzity“ pořádaném 3. LF UK v září 2017. 
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p) Kolegium schválilo zapůjčení Refektáře pro koncert, na kterém doktorandi z fyzikální 
sekce zazpívají Rybovu Českou vánoční mši. Uskuteční se 21. 12. 2016 v 19:30, vstup 
volný, nájem ve výši 1000,- Kč uhradí proděkan pro fyzikální sekci.  

 
q) Dne 13. 12. 2016 provedl pracovník firmy DERS školení na užívání modulu VERSO. Bylo 

určeno vedoucím pracovišť a správcům grantových prostředků. Školení bylo nahráno a 

nafilmováno, k dispozici je prezentace Mgr. Macha. Vše k dispozici na fakultním webu, 

viz: 

http://www.mff.cuni.cz/prednaska/CIS001  

Odkaz na tuto stránku vede ze stránky  

http://www.mff.cuni.cz/cis (pod nadpisem Nepřehlédněte). 

 
r) Dne 7. 12. 2016 byl na Karlově zprovozněn automat na bagety, sladkosti a nápoje; 

stávající automat na kávu byl vyměněn za modernější typ. Oba se těší zájmu 
spotřebitelů. 

 
s) Vedoucí HOSP, po dohodě s OVZS a PERS, navrhla, aby programy PROGRES, které 

nahradí od 1. 1. 2017 do roku 2021 stávající programy PRVOUK, byly vykazovány pod 
stejným číselným označením TA 04. Programy mají obdobný charakter a patří do stejné 
kapitoly pro zúčtování se státním rozpočtem. Podle sdělení Mgr. P. Šimůnka, vedoucího 
ekonomického odboru UK, lze letošní nespotřebované prostředky PRVOUK převést do 
roku 2017 prostřednictvím fondu, v objemu do 4 % poskytnutého zdroje. 

 
t) Galerie hl. m. Prahy chce na Malostranském náměstí instalovat výtvarné dílo z ledových 

kvádrů. Oslovila MFF UK s požadavkem získat ve dvoře u malostranské budovy prostor 
pro uskladnění materiálu, dále moci umístit na budovu fakulty kameru a mít přívod 
elektrického proudu. Po zvážení všech okolností se KD rozhodlo požadavek zamítnout.  

 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) Výstavba pavilonu v Troji: v dané lhůtě dodalo materiály ke své nabídce 5 firem, v příštím 

kole výběrového řízení budou jejich nabídky posuzovány z hlediska ceny a termínu 
dodání.  

 
b) Prováděcí projekt na opláštění OP a TL v Troji je hotový; uhrazen byl z fakultních financí. 

Stavební povolení je rovněž uděleno. Projekt je připravený pro případ, že se otevře 
možnost uplatnit stavební akci na opláštění v investičním plánu UK.  

 
c) Plány stavebních akcí a oprav 

i) Prod. L. Skrbek konstatoval, že - až na drobné výjimky - se podařilo v letošním 
roce splnit všechny položky z plánu stavebních akcí. 

ii) Plán na rok 2017: pracoviště fakulty byla vybídnuta, aby poslala své požadavky. 
Vedle toho jsou naplánované práce potřebné z hlediska správy fakulty, např. 
protipožární nátěry všech střešních konstrukcí karlínské budovy, úprava 
suterénních prostor na Karlově (po bufetu), úprava kotelny v Troji, oprava parket a 
malování v malostranské budově, atd. Do plánu budou navrženy také drobnější 
úpravy a opravy, např. výměna kamenných prvků v trojském vestibulu.  

iii) Oprava střechy a tepelná izolace tzv. TL provedené v Troji (projekt VaVpI) mají 
kromě blahodárných účinků také následky méně příjemné: dílny firmy Vakuum 
Praha, která má část prostoru v pronájmu, jsou přehřáté. Prod. L. Skrbek jedná 
s ředitelem firmy dr. P. Hedbávným o řešení. 

 
d) Tajemník dal k úvaze, především sekčním proděkanům, zda neoznačit budovy fakulty 

novými deskami s nyní platným jménem školy (tabulka ze silného a odolného plastu 
s laserem vypálenými písmeny by přišla na zhruba 32 tis. Kč). 

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/prednaska/CIS001
http://www.mff.cuni.cz/cis
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Doc. C. Matyska 
e) Jednání o personálních možnostech v projektu UIS řízeném CPPT. Doc. C. Matyska 

a prod. M. Vlach seznámili kolegium s obsahem  jednání, která měli s reprezentací CPPT 
a která se týkala především tzv. fakultního skauta placeného z prostředků na uvedený 
univerzitní projekt. Po diskusi přijalo kolegium stanovisko, že MFF UK setrvá ve 
jmenovaném projektu pouze za předpokladu, že skaut bude zaměstnancem MFF UK a 
jeho mzda bude refundována z prostředků projektu; k předepisované 5leté udržitelnosti 
se fakulta zaváže zcela stejným způsobem jako ostatní fakulty UK. Skaut by měl 
pracoviště na děkanátu, na uvažovaném referátu pro přenos technologií a spolupráci 
s praxí (prozatímní pracovní název), spadal by v přípravné fázi pod PR. Náplň jeho práce 
a text inzerátu připraví prod. M. Vlach ve spolupráci s doc. C. Matyskou a dr. K. 
Šolcovou, potřebné záležitosti projedná s ředitelkou CPPT Mgr. & Mgr. H. Kosovou.  
Stalo se po KD: Doc. C. Matyska zjistil dotazem na CPPT, že v projektu UIS  
není udržitelnost vyžadována. 
 

f) Celouniverzitní projekt do výzvy "Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj". UK může podat jen 
jeden projekt. KD vyslechlo informaci doc. C. Matysky o tom, kam dospěla původní idea 
projektu, a po důkladné debatě přijalo jeho návrh, totiž nezakládat teď na fakultě Science 
Centrum jako účelové zařízení. Současně KD vyjádřilo podporu dalšímu rozvoji 
propagačních aktivit (jde řádově o stovky tisíc Kč, např. na TV seriály), jak o ni požádal 
prod. M. Vlach. Prod. M. Rokyta vyjádřil za matematickou sekci ochotu finančně přispět 
na smysluplné a dobře zdůvodněné akce.  

 
g) Režie v projektech MATFUN, SPL-MSB, LINDAT/CLARIN, FERMILAB-CZ, FAIR-CZ a 

BNL-CZ: KD prodiskutovalo informaci doc. C. Matysky o restrikcích režijních nákladů, 
které provedlo MŠMT (dopis náměstka Velčovského z 12. 12. 2016 adresovaný JM jako 
předsedovi ČKR, který poslal na vědomí Ing. J. Bělonožník). Podle názoru KD by mělo 
stanovisko k situaci zaujmout vedení UK resp. RUK.  

 
Prod. M. Vlach 
h) 3D-vizualizace Refektáře je hotová, viz:  

http://www.mff-cuni-aula.pano3d.cz/ 
informativní texty připravuje prod. M. Vlach ve spolupráci s pí A. Krškovou. Prod. M. 
Vlach doporučil inovaci webovské stránky týkající se Profesního domu. Inovaci stránek 
bude iniciovat prod. M. Vlach ve spolupráci s OMK a pí A. Krškovou. 

 
i) Rotunda sv. Václava 

i) Provozní záležitosti: firma Kybertec dodá inovaci aplikace, snímače a čidla, firma 
GemaArt připraví výsek žlábku, správa budov PC převezme; celkové náklady (bez 
DPH) odhadnuty na 30-40 tis. Kč. Manuál následné péče ještě není hotov, je 
v jednání mezi NPÚ, firmou GemaArt a MFF UK. S ohledem na plánovanou 
nepřítomnost hlavního restaurátora ak. malíře T. Rafla bude věc vyřízena až 
v lednu 2017. 

ii) Doména nase-rotunda.cz. Na příkladu této domény (v listopadu skončila platnost 
smlouvy s firmou, která stránky programovala) ilustroval prod. M. Vlach problémy, 
s nimiž se neustále potýká a které podle jeho názoru pramení z toho, že na fakultě 
schází metodologické a koncepční vedení v oblasti IT. Diskuse vyústila v úmluvu, 
že kolegium se mimořádně sejde dne 25. ledna 2017 v 9:00 hodin v děkanově 
pracovně; účast nepovinná, ale doporučená. Na programu diskuse o IT na fakultě 
a věcech souvisejících. Prod. V. Baumruk se omluvil, nebude v Praze.  

 
j) Inzerát na správce fakultního webu zveřejněn, viz: 

http://www.jobs.cz/rpd/1166908734/?rps=233  
 

k) Projekt informačních tabulí a infokiosků jeví mírné zpoždění, z objektivních důvodů 
(výběrové řízení). Vše slíbené však bude do konce roku administrativně dořešeno. 
K vlastní instalaci prvního kiosku dojde v lednu 2017. Projekt pokračuje i v letech 2017 a 
2018. 

 
 

http://www.mff-cuni-aula.pano3d.cz/
http://www.jobs.cz/rpd/1166908734/?rps=233
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Děkan 
a) Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků: děkan akceptoval všechna 

doporučení, která vzešla z jednání konkursních komisí. Rozhodnutí o obsazení míst je na 
fakultním webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161018-prac-vysledek.htm 
 

b) Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího Katedry fyziky materiálů: na návrh 
konkursní komise a po kladném projednání ve VR MFF UK dne 7. 12. 2016 děkan 
jmenoval vedoucím KFM, od 1. ledna 2017, doc. Dr. rer. nat. Roberta Krále, Ph.D. 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Předávání cen Neuron, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-11-neuron/ 
        Byla umožněna prohlídka rotundy sv. Václava.  

 
b) Konal se DOD, do Kongresového centra Praha se přišlo podívat odhadem 650 lidí, 

o něco slabší než v minulých letech byla návštěva odpoledního programu v Troji. Příští 
rok bude hlavní přednáška svěřena fyzikální sekci. Prod. M. Vlach plánuje na leden 
schůzku týkající se DOD v roce 2017. 

 
c) Partnerský program – podpis s firmou SUSE, dále s BIS. Připravuje se darovací smlouva 

na kariérní poradenství s IBM. 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-suse/ 
 

d) Český časopis pro fyziku - číslo 5/2016 věnováno Katedře fyziky povrchů a plazmatu, 
v čísle 6/2016 bude v rámci spolupráce navázané s nakladatelstvím MatfyzPress 
informace o Edici popularizace a pravděpodobně také soutěž o knihy. 

 
e) Cena Miroslava Petruska za prezentaci UK: prod. M. Vlach seznámil KD s možným 

návrhem a získal předběžný souhlas připravovat jej. Prod. M. Vlach připomněl také blížící 
se termín na podání návrhů na fakultní Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK. 
Návrhy by ocenil do konce ledna 2017.   

 
f) Veletrh Gaudeamus Praha - jako kontaktní a organizační osoba byla určena vedoucí 

OVVP dr. A. Havlíčková. 
 

g) Základní škola Třebíč pochválila fakultní aktivitu Fyzika do vlastních rukou. 
 

h) Den firem pro M a I: prod. M. Vlach přednesl návrh možných termínů pro konání akce, 
a to buď 3., nebo 4. dubna 2017. KD ponechalo rozhodnutí na něm; prod. O. Čepek by 
dal přednost pátku, protože je méně výuky.  
Stalo se po KD: Termín byl stanoven na pondělí 3. dubna 2017. 

 
i) Inovační voucher: ÚFAL + CPPT + IBM: prod. M. Vlach se o žádosti dověděl téměř 

náhodou, stejně tak i dr. K. Houžvičková Šolcová. Věc je důsledkem nejasného trasování 
informací, které se týkají těchto typů projektů, mezi CPPT a odděleními děkanátu fakulty. 

 
j) KD vzalo na vědomí výsledek jednání Ing. Z. Šediny a prod. M. Vlacha s dr. Smolkou (šlo 

o vydání knihy o Josephu Steplingovi v MatfyzPress, podmínky autora nebyly dobře 
přijatelné). 

 
k) Profily veřejných vysokých škol a fakult 2016: e-mail od Jana Kouckého, ředitele 

Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK, děkan fakulty poslal pro informaci 
celému kolegiu a na zasedání komentoval. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161018-prac-vysledek.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-11-neuron/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-suse/
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7. RŮZNÉ 
 

a) Doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D., a doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc., byli zvoleni do 
Rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
b) Děkan tlumočil aktuální zprávu, kterou dostal z RUK, totiž že Cenu Jaroslava Jirsy za 

nejlepší učebnici získala v kategorii přírodní vědy publikace Mathematics++: Selected 
Topics Beyond the Basic Courses (Ida Kantor, M.Sc., Ph.D., Prof. RNDr. Jiří Matoušek, 
DrSc., a doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D., nakladatelství American Mathematical Society). 
Více na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-ucebnice/ 
 

c) Materiály na zasedání RKR konaného 7. 12. 2016 a zápis z tohoto jednání dostali pro 
informaci všichni členové KD.  

 
d) Termín schůzky děkana s JM je stanovený na 3. ledna 2017, 10:00 hodin. Co chce 

projednat JM: 
- počty studentů  
- institucionální akreditace a studijní obory  
- doktorské studium  
- vnitřní fakultní předpisy  
- investice  
- vize fakulty  
- zahraniční stáže a spolupráce. 

        Co bude chtít projednat vedení MFF UK, bude dohodnuto na KD 27. 12. 2016.   
 
e) Návrh vnitřního předpisu UK pro projednání na AS UK 20. 1. 2017: do 6. ledna 2017 

mohou fakulty poslat připomínky. Jde o předpis Pravidla systému zajišťování a vnitřního 
hodnocení kvality Univerzity Karlovy. Děkan požádal členy KD, aby na schůzi 27. 12. 
2016 sdělili, zda je na místě formulovat nějaké připomínky.  
 

f) Aktualizace Dlouhodobého záměru (ADZ) MFF UK  
i) Příprava zprávy o plnění ADZ na rok 2016. 
ii) Příprava ADZ na rok 2017. 
 

g) Příští schůze kolegia děkana se bude konat v úterý 27. 12. 2016 od 9:30, věnována bude 
převážně finančním záležitostem. 

 
 
 
Zasedání skončilo v 17:57 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-ucebnice/

