
Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 4. ledna 2017 
(akademický rok 2016/2017) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek, M. Vlach; Bc. J. Svoboda (od 10:30). 
P. Kolman. 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
 
 
Novoroční gratulace děkana je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-novyrok/ 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj  
a) Projekty Primus: KD vzalo na vědomí zprávu o momentálním stavu. Smlouvy na projekty 

musí vyplnit fakulta; není to úplně snadná úloha, především kvůli ještě stále 
probíhajícímu upřesňování ze strany řešitelů. Některé záležitosti projednají zvlášť děkan, 
prod. J. Trlifaj a prod. V. Baumruk (podmínky dr. Pejchy jsou tak nadstandardní, že není 
jisté, zda fakulta, přesněji její fyzikální sekce, je schopna a ochotna takovým nadlimitním 
finančním požadavkům vyhovět). Z diskuse vyplynulo, že pracovníci přijímaní k řešení 
projektů Primus na místa akademických vědeckých pracovníků by měli projít konkursem. 
Podle děkana je to na dotaz k vedení UK (JM nebo pror. J. Konvalinku), zda jsou 
konkursy nutné1). Prod. V. Baumruk upozornil na nevýhodnou situaci při odepisování 
investic pořízených z prostředků Primus. 
1) Stalo se po KD: Dotaz byl vznesen p. děkanem k pror. J. Konvalinkovi a prod. J. 
Trlifajem k dr. Kvačkové.  
 

b) Programy Progres: rektorem podepsané smlouvy o udělení projektů mají fakulty dostat  
počátkem ledna t. r.   

 
c) Velké výzkumné infrastruktury: OVZS se pokouší s RUK vyjednat posunutí termínu pro 

odevzdání projektů na pozdější termín (do 25. 1. 2017); MŠMT žádá návrhy dostat do 
konce ledna t. r.  

 
d) Termíny pro odevzdání různých zpráv pro GAČR apod. jsou na webové stránce OVZS. 

Pozornost by jim měli věnovat zejména řešitelé projektů.   
 

e) SVV 
• Podle informace z RUK bude objem financí přibližně stejný jako vloni. Nic 

přesnějšího se zatím nepodařilo zjistit.  
• Počet doktorandů - sekční proděkani učinili následující dohodu o poměru, v jakém 

budou děleny finance: I-sekce 99 doktorandů, M-sekce 71 doktorandů, F-sekce 
257 doktorandů. Jde o počty doktorandů, kteří studují v 1. až 5. ročníku a nemají 
přerušené studium. 

 
f) GAČR: na základě rozhodnutí předsednictva rakouské grantové agentury FWF nebude 

letos možné podávat návrhy rakousko-českých projektů základního výzkumu. Nicméně 

se očekává, že tato možnost bude znovu otevřena v příštím roce.    
 
 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-novyrok/
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g) Pilotní hodnocení vědeckých výsledků na UK: pror. J. Konvalinka požádal e-mailem prod. 
J. Trlifaje, aby mu napsal, jaký je pohled MFF UK.  

 
h) Kritický materiál k dosavadnímu způsobu provádění OP VVV (analýzu objednalo MŠMT 

u firmy Deloitte Consulting): prod. J. Trlifaj připomněl, že v červnu 2016 absolvoval spolu 
s prod. F. Chmelíkem, doc. C. Matyskou a několika proděkany dalších fakult UK setkání 
se zástupci ministerstva školství a firmy Deloitte Consulting, z něhož vznikl zmíněný 
dokument. Na dotaz, co se s materiálem stalo, dostal prod. J. Trlifaj odpověď, že jej 
MŠMT schválilo a nechalo přeložit do angličtiny; do konce ledna bude výsledek 
uveřejněn na ministerském webu.  

 
i) Dimenze profilu vysokých škol a fakult v ČR 2016: koncem roku dostal děkan dopis od 

Ing. Jana Kouckého, Ph.D., ředitele Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty 
UK, že SVP připravuje na základě žádosti mediálního domu Economia a.s. srovnatelné 
profily veřejných vysokých škol a jejich fakult. Sledované dimenze jsou následující: 
vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace; mezinárodní otevřenost a atraktivita; regionální 
rozvoj a sociální inkluze; zájem uchazečů a úroveň studentů; hodnocení studia, kurzů a 
učitelů; zaměření na praxi a další vzdělávání; uplatnění absolventů na trhu práce. 
Odpověď za MFF UK (v podstatě vyjádření ke kritériím) - připravili ji prod. M. Vlach a 
vedoucí OMK - poslal děkan kolegiu. Nyní panuje šum ohledně výsledku srovnání škol. 
Podle neoficiální informace se MFF UK umístila ve dvou dimenzích na prvním místě a 
měla velmi dobré výsledky i podle dalších kritérií.  
Podle sdělení od nakladatelství Economia budou výsledky zveřejněny koncem ledna 
2017 ve vydání Hospodářských novin.  

 
j) Kreditní mobilita: termín pro zaslání návrhů posunul RUK na pátek 6. 1. 2017. MFF UK 

podá zřejmě 5 návrhů, OVZS je ve spojení s navrhovateli.   
 

k) Prod. J. Trlifaj potvrdil na RUK účast zástupce/zástupců MFF UK na Dnech UK v UK.  
 

l) Prod. J. Trlifaj ve spolupráci s Mgr. M. Menšíkovou připravil vzorové příklady vztahující se 
k elektronickému formuláři cestovního příkazu – k rozšíření povinné rubriky pro důležité 
zprávy o zahraniční cestě. Pracoviště budou informována e-mailem. Příslušný návod 
bude umístěn také na webovské stránce OVZS. Prod. M. Rokyta doporučil umístit 
informaci také do SIS (help).  
Stalo se po KD: Informace byla rozeslána e-mailem na útvary a ovzsl, a též umístěna do 
aktualit na web fakulty, do SIS ji však dle sdělení dr. P. Zakouřila z technických důvodů 
umístit nelze. 

 
m) Hackerské útoky a návody, jak se jim bránit: sekční proděkani a správci počítačových 

domén MFF UK dostanou materiál, který dostal prod. J. Trlifaj.  
Stalo se po KD: Joint analysis report NCCIC a FBI byl rozeslán sekčním proděkanům 
a správcům počítačových sítí, s dotazem, zda nezaznamenali takové útoky na síti MFF 
UK.  
 

n) KD potvrdilo, tentokrát na podkladě písemného návrhu vypracovaného prod. J. Trlifajem 
a Mgr. J. Kučou, svůj souhlas s udělením stříbrné fakultní pamětní medaile dr. D. 
Hruškové. Medaili děkan předá na březnovém zasedání VR MFF UK.  

 
Tajemník 
o) Smluvní výzkum: s odvoláním na ujednání z roku 2016 připomněl tajemník, že garantem 

za posouzení smluvního výzkumu, za přípravu smlouvy a zadání do GAP je OVZS. 
Sekretariát tajemníka smlouvu následně zařadí do fakultní evidence a postoupí na 
HOSP.                        

 
Děkan 
p) Audience u JM dne 3. 1. 2017: děkan podal krátkou zprávu o obsahu setkání, na které si 

JM zve děkany fakult UK již tradičně počátkem kalendářního roku.  
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q) Děkan informoval o výsledku svých dosavadních právních konzultací ohledně nálezu, 
který v protokolu  z kontroly dvou vybraných projektů GAČR formulovala kontrolní 
skupina NKÚ. V pátek 6. 1. 2017 se děkan sejde s Ing. L. Knetlovou, ředitelkou 
Kanceláře GAČR.  

 
r) Výzkumná podpora Donatio: také s ohledem na časovou nouzi kolegium doporučilo, aby 

děkan předložil na odpoledním zasedání VR MFF UK návrh ocenit prof. RNDr. Z. 
Němečka, DrSc. Na jednání KD zazněly dva návrhy: prod. V. Baumruk předložil písemný 
návrh ve prospěch prof. Z. Němečka, prod. M. Rokyta tlumočil názor matematické sekce 
navrhnout na Donatio prof. Ing. Z. Strakoše, DrSc. Výsledkem veřejného hlasování KD 
bylo předložit vědecké radě návrh fyzikální sekce (děkan nehlasoval, 1 hlas byl pro návrh 
ze sekce M, ostatní pro návrh ze sekce F). 
Stalo se po KD: VR MFF UK návrh projednala a doporučila k postoupení na RUK. Vyřídí 
OVZS, T: do 31. 1. 2017.  

 
s) Prof. V. Baumruk byl zvolen do Rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 

 
t) Prod. M. Rokyta krátce pověděl o návštěvě, kterou u Ing. Ivana Hlaváčka spolu s ním 

vykonali ještě prof. J. Málek a dr. Š. Nečasová. Ing. I. Hlaváček, spoluzakladatel 
Semináře z mechaniky kontinua, nyní zvaného Nečasova, který vznikl před padesáti lety, 
s potěšením přijal fakultní pamětní medaili. Setkání mělo velmi pěknou atmosféru, vznikl 
i záznam poměrně dlouhého rozhovoru s Ing. Hlaváčkem.    

 
u) Zveřejňování habilitačních prací: prod. M. Vlach upozornil na rozpor mezi zákonnou 

povinností zveřejňovat habilitační práce a případnou písemnou úmluvou mezi autorem 
práce a nakladatelstvím, které práci publikovalo (copyright protection). Prod. J. Trlifaj 
sdělil, že žádné univerzitní opatření toto zatím neřeší. Systém Habilion není běžně 
přístupný veřejnosti. Prod. V. Baumruk doporučil uvádět místo textu článku ve zveřejněné 
verzi habilitační práce pouze webový odkaz na příslušný časopis. Vzhledem k tomu, že 
jde o celouniverzitní problém, doporučil prod. J. Trlifaj vyčkat na jeho očekávané brzké 
řešení rektorátem.  

 
v) Výzva OVZS k předkládání zpráv pro GAČR: prod. M. Vlach upozornil na potíže vzniklé 

nejasným adresováním e-mailu (sice sekčním proděkanům, ale zamýšleným k přeposlání 
řešitelům projektů). KD doporučilo použít příště e-mailový seznam s jasně 
rozpoznatelnými jmény adresátů a jednoznačně formulovaným doprovodným textem k e-
mailové zprávě. T: prod. J. Trlifaj 

 
w) Seznam hodnotitelů Národního akreditační úřadu: podle informace prod. O. Čepka 

obdržel doc. T. Skopal vyrozumění, že byl do Seznamu zařazen. Prod. V. Baumruk získal 
analogickou informaci od profesorů J. Pláška a P. Höschla, vyrozumění došlo e-mailem. 
Otázka, kterou prod. O. Čepek v této souvislosti položil, zněla, kdy a jak se o zařazení 
svých odborníků do Seznamu dozví MFF UK? Děkan předpokládá, že stejnou cestou 
jako byly předloženy návrhy, tzn. cestou RUK.  

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Příprava studentské ankety za ZS 2016/2017: prod. F. Chmelík připravil návrh 

informačních oběžníků - jednoho určeného studentům, dalšího učitelům fakulty. Sběr dat 
začíná 5. 1., končí 19. 2. 2017, jedinou změnou ve formátu ankety je, že průběžné 
výsledky nebudou učitelům přístupné. Nejen KD, ale také přítomný předseda SKAS 
s textem oběžníků souhlasil. Rozešle je STUD.  
Stalo se po KD: Úkol splněn, viz: 

http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2017q1/000813.html 
 

http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2017q1/000813.html
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b) Na dotaz Bc. J. Svobody sdělil prod. F. Chmelík, že zálohy na udělené SFG budou 
studentům vyplaceny v lednu. Studenti byli/budou vyrozuměni.  

 
Prod. V. Kuboň 
c) Návrh vnitřního předpisu UK pro projednání v AS UK dne 20. 1. 2017: do 6. ledna 2017 

mohou fakulty poslat připomínky. Jde o předpis Pravidla systému zajišťování a vnitřního 
hodnocení kvality Univerzity Karlovy. Děkan poslal, po úvaze, na RUK jen jednu 
připomínku, a to vypustit bod „12. Počet řádně podaných přihlášek a míra úspěšnosti 
v přijímacím řízení jsou sledovány v každoroční zprávě o přijímacím řízení.“  Zdůvodnění: 
„Míra úspěšnosti v přijímacím řízení vypovídá pouze o nastavení jeho náročnosti a 
případně atraktivnosti daného programu, nevypovídá však o kvalitě vzdělávací činnosti 
v daném programu. V této souvislosti upozorňujeme, ze nařízení vlády o standardech 
akreditace hovoří o nastavení systému zajišťujícího rovný přístup ke studiu (část I, oddíl 
A, bod II.6). Pokud by se v našich pravidlech měl nějak hodnotit přijímací proces, pak by 
se mělo hodnotit zajištění rovného přístupu, nikoliv míra úspěšnosti.“ 
Stalo se po KD: RUK poslal tzv. vypořádání připomínky, je následující: 
Přijato částečně. Ve vztahu k rovnému přístupu ke studiu jde o správnou připomínku, je 
proto navržena úprava, že příslušná zpráva sleduje "podmínky, průběh a výsledky 
přijímacího řízení". Je tak otevřen prostor pro sledování toho, co je obsaženo v nařízení 
vlády, i toho, co je důležité pro univerzitu. Explicitně je pak rovný přístup nově zmíněn 
v čl. 5, odst. 2, písm. d) ve znění "sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího 
řízení a studia, včetně zajištění rovného přístupu k přijímacímu řízení a ke studiu". 
 

d) Oblasti vzdělávání: prod. V. Kuboň prodiskutoval s doc. RNDr. M. Martínkovou, Ph.D., 
proděkankou PřF UK, společný postup; postoj vedení PřF UK je shodný s názorem MFF 
UK. Prod. M. Martínková zprostředkuje setkání s pror. R. Wildovou. RUK požaduje dostat 
rozdělení do oblastí nejpozději 9. 1. 2017. Pořád schází jednoznačný výklad, co má být 
uváděno na diplomu; MŠMT (pí Koťátková) zastává názor, že v případě dvouoborového 
studia musí být na diplomu uvedeny obě akreditace; interpretace NAÚ není v tomto bodě 
totožná. Děkan požádal prod. V. Kuboně, aby kontaktoval - možno i ve spolupráci s prod. 
M. Vlachem -  představitele FF UK, protože MFF UK otevřela i s touto fakultou společné 
dvouoborové studium.  

 
Děkan 
e) KD schválilo podmínky pro žádosti o podporu z Fondu Karla Urbánka pro studijní pobyty 

v akademickém roce 2017/2018. Vzalo na vědomí děkanovu informaci o dosavadním 
výsledku jednání s pí L. Urbanek a s právním oddělením RUK ve věci smlouvy na další 
období. Podmínky pro žadatele jsou zveřejněné na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm 

 
 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Návrh rozpočtových úprav byl schválen takto: 
 

Odkud Kam Částka 
v Kč 

Fin. prostř. Poznámky Úprava bude 
provedena dne  

RUK 700-01/PROVOZ 369 992 neinvestice zahr. studenti – prostř. na pobyt 5. 1. 2017 
RUK 7243-06/STIP 57 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia PGS 5. 1. 2017 
RUK 7242-01/PROVOZ 644 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia 5. 1. 2017 

 
b) MFF UK, po předchozím schválení v kolegiu děkana, vypsala vývěrové řízení (tzv. 

veřejnou zakázku malého rozsahu) na „Administraci veřejných zakázek“. Děkan jmenoval 
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek. 
Komise bude pracovat ve složení: prof. V. Baumruk, doc. F. Chmelík, Ing. M. Ryzcová, 
Ing. A. Líska a jako zástupce fakultního senátu prof. R. Grill.  

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm
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c) ÚVT UK připravuje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na „Služby pevného 

volání na UK“.  V první fázi jde o komunikaci se zástupci fakult a ostatních součástí UK. 
 
d) V rámci projektu „Škola bez PET lahví“ vytipovala správa budov možné umístění fontán 

na vodu; zástupce dodavatele ještě nabídl účast svého technika pro posouzení instalace. 
Tajemník předloží kolegiu komplexní podmínky pro instalaci (technické a finanční). 

 
e) Pan Petr Kužel požádal o možnost uspořádat v refektáři klavírní koncert, 10. května 

2017. Protože finančně přispěl na pořízení nástroje, kolegium jeho žádosti vyhovělo a 
schválilo nájemné ve výši 5.000,- Kč (je v souladu s pravidly již dříve kolegiem přijatými). 

 
f) Otázku, která zazněla na prosincovém zasedání fakultního senátu, totiž zda Koleje a 

menzy UK dokážou provozovat automaty na bagety levněji a přívětivěji (platba kartami 
ISIC), než současný fakultní dodavatel, dostal k vyřízení tajemník fakulty. Zápornou 
odpověď bylo možné nalézt již v zápisu z jednání Rady KaM UK ze dne 13. 4. 2016, viz: 
http://kam.cuni.cz/KAM-472-version1-rkam_62_zasedani_rady20160413.pdf 
Tajemník fakulty přesto, na přání KD, dostal za úkol věc prověřit.   
   
Stalo se po KD: Vedoucí Útvaru stravovacích služeb KaM UK napsal dne 6. 1. 2017 
odpověď v tom smyslu, že automat na bagety byl na zkoušku instalován v menze Arnošta 
z Pardubic a poté i na Koleji 17. listopadu. Pořizovací náklady, provoz, servis a plnění 
automatu byly nerentabilní, a tak na základě této zkušenosti KaM rozhodly automaty na 
bagety neprovozovat a vrátily ho.   

 
g) Kolegium děkana  na svém zasedání dne 19. 10. 2016 schválilo příspěvek 100.000,- Kč 

z prostředků MFF UK, a to na fakultní ples, jehož organizátorem je spolek Matfyzák a 
MFF UK je spolupořadatelem. Bohužel smlouva mezi spolkem Matfyzák a pořádající 
agenturou NKL nebyla v pořádku a stejně tak i předložená faktura, a proto tajemník 
předal oba dokumenty zástupci spolku Matfyzák, s žádostí o opravu smlouvy a 
předložení formálně správné faktury. Mgr. P. Korcsok  přislíbil záležitost vyřídit. Dosud se 
tak nestalo.  
 

h) Prod. O. Čepek tlumočil žádost o pronájem posluchárny SU2 nebo SW2 (na 2. a 3. 2. 
2017), kterou si podal cestou dr. M. Děckého slovenský kolega/pedagog, účastník 
fakultní akce JDIM. V učebně chce uspořádat, ve dnech následujících právě po letošním 
JDIM, bezplatné školení středoškolských učitelů v programování, v Pythonu. KD 
souhlasilo s pronájmem, dokonce pokud by si nad školením vzal záštitu KSVI, se 
zapůjčením zdarma. V sekci vyřídí prod. O. Čepek, zprávu o konečném výsledku dostane 
tajemník fakulty.  

 
i) Kolegium děkana projednalo nutnost účtovat náhrady za dovolenou pracovníků, jejichž 

mzda není hrazena výlučně z prostředků GAČR, v souladu se zadávací dokumentací. 
 

j) Kolegium děkana souhlasilo s návrhem vedoucích PERS, HOSP a OVZS k zůstatkům   
nevyčerpaných osobních nákladů u projektů GAČR z roku 2016: do Fondu účelově 
určených prostředků (FUUP) byl převáděn jen zůstatek na dotaci GAČR (základní účet) a 
případné dofinancování (podúčet) byl ponechán na nule (v případě zůstatku vrátit částku 
na PRVOUK). 

 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) KD vzalo na vědomí situační zprávu týkající se výstavby trojského pavilonu (ke konci se 

blíží lhůta výběrového řízení na dodavatele, připravuje se výběrové řízení na stavební 
dozor). 

 

http://kam.cuni.cz/KAM-472-version1-rkam_62_zasedani_rady20160413.pdf
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b) Přehřáté prostory v Troji, které má v pronájmu firma Vakuum Praha jako dílny: během 
ledna má být hotová studie na ochlazování místností. Od toho se budou odvíjet další 
kroky. (Většina pracoven na jižní straně zatepleného objektu už klimatizována je, čili nyní 
se hledá cesta na zlepšení teplotního pohodlí jen v dílnách.) 

 
c) Uskutečnilo se další jednání s arch. Jarošem ohledně adaptace bytu, který v Troji uvolnil 

bývalý energetik fakulty. SB nechala vypracovat cenový odhad úprav na ubytovací 
prostory, primárně určené k využití fyzikální sekcí.   

 
d) Prod. L. Skrbek nechal kolovat nákres, jak by mohly vypadat prostory po bufetu na 

Karlově (nová podatelna včetně zázemí pro její zaměstnance, sklad pro OMK). Jde 
o velmi předběžnou studii, vypracovanou pro účely budoucího rozpočtu.  

 
e) KD vzalo na vědomí informaci o přípravě plánu stavebních akcí na rok 2017 jako přílohy 

k návrhu rozpočtu (předběžné naceňování akcí, oslovování firem, příprava výběrových 
řízení). Odhad činí v sumě okolo 30 mil. Kč investičních prostředků, je třeba pamatovat 
na rezervu pro výstavbu trojského pavilonu. Sestavení provozního rozpočtu správy budov 
je v přípravné fázi.  

 
Doc. C. Matyska 
f) Operační program „Praha pól růstu“: doc. T. Halenka z KFA plánuje podat spolu 

s Českým hydrometeorologickým ústavem a s Ústavem informatiky AV ČR projekt 
"Předpověď počasí a kvality ovzduší pro Prahu – aplikace ve službách a strategiích 
rozvoje v podmínkách klimatické změny", a to v rámci 24. výzvy OP Praha pól růstu. MFF 
UK může podat do této výzvy nejvýše jeden projekt; sekční proděkani byli o tomto 
záměru informováni a vyslovili s ním souhlas. Předpokládaný objem je zatím 20 až 30 
mil. Kč (limit je 40 mil. Kč), podíl MFF UK by byl cca 5 až 7 mil. Kč, projekt je na max. 
dobu 2,5 roku. Finanční spoluúčast činí 10 %. Projekt lze podat do konce února. 
Kolegium nemělo proti záměru doc. T. Halenky námitky, ale s ohledem na to, že MFF UK 
nemůže projekt administrativně podpořit (nemá na to volné pracovní kapacity), doporučilo 
účast KFA MFF UK v roli spoluřešitele, nikoli jako hlavního navrhovatele.  

 
g) Stav hodnocení projektů podaných v rámci OP VVV 

i) Téměř hotové je hodnocení v případě výzvy „Excelentní výzkumné týmy“; z MFF 
UK se týká projektů MATFUN (řešitel dr. Straka) a Nanocentrum (řešitel dr. 
Dopita).  

ii) Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu MATFUN (projektu podaného vloni 
v rámci výzvy „Excelentní výzkumné týmy“) obsahuje sankční ustanovení. Jejich 
výčet zabírá tři stránky. Je mezi nimi např. následující ustanovení: Příjemce je dále 
povinen zajistit (např. úpravou této povinnosti ve smlouvě s dodavatelem), aby 
jeho dodavatelé poskytli kontrolním orgánům informace a doklady týkající se 
dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu. KD toto vnímá jako 
diskutabilní bod. 
Velmi přísné jsou sankce u tzv. povinných nástrojů publicity. Např. jestliže na 
nástroji publicity chybí nebo je chybně logo EU (znak EU včetně všech povinných 
odkazů/textů), nebo název, hlavní cíl operace a informace o finanční podpoře od 
EU, nebo předepsaný rozměr nástroje, představuje finanční postih 0,8 % z celkové 
částky dotace! Pokud „nástroj“ chybí docela, vypočítává se sankce jako 1,2 % 
z celkové částky dotace. 
Doc. C. Matyska poslal úplné znění citovaného rozhodnutí všem členům KD.  

iii) Výzva „Výzkumné infrastruktury“: jako bez problémů se jeví projekty 
LINDAT/CLARIN (řešitel prof. J. Hajič) a SPL – MSB (řešitel prof. V. Matolín). 
Hodnocení ostatních fakultou podaných projektů se nachází ve výrazném časovém 
skluzu.  

Děkan 
h) Informace koordinátorky Malostranského náměstí MgA. Kláry Mišunové, „co se bude dít 

na Malostranském náměstí v době prodlouženého zkušebního provozu“, byla přeposlána 
prod. O. Čepkovi.  
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Prod. M. Vlach 
i) Od 1. ledna 2017 platí Opatření rektora č. 1/2017, Statut Rady pro komercializaci 

výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy, viz: 
http://cuni.cz/UK-7928.html 
Prod. O. Čepek, dosavadní reprezentant fakulty v Radě, nedostal žádné oficiální 
vyrozumění stran svého příštího postavení v Radě. Kolegium se shodlo v mínění, že by 
bylo velmi užitečné, aby fakulta měla i v nové Radě svého zástupce.  
Stalo se po KD: Prod. O. Čepek obdržel dopis datovaný 5. 1. 2017, ve kterém stojí, že 
jeho mandát v Radě končí 14. 1. 2017 a že pro další období byl kolegiem rektora 
schválen jako "stálý host" Rady, který má právo účastnit se jednání Rady, nemá ale 
právo hlasovací.  

 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Prod. M. Vlach sdělil, že vyjdou inzeráty na pozici vedoucí/ho referátu spolupráce 

s firmami, transferu technologií a kariérního poradenství, a na pozici správce fakultního 
webu. Inzerát je také na úřední desce fakulty, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20170130-vedoucireferatu.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161222-spravcewebu.htm 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava  

i) Bylo instalováno a zaplaceno čidlo vlhkosti. Tzv. manuál je stále v přípravě, arch. 
Rafl je momentálně v zahraničí. Snad se podaří dohotovit do konce ledna 2017.   

ii) Kniha Praha Noir obsahuje celkem 14 povídek předních českých autorů. Jeden 
z příběhů napsal O. Neff, je inspirován právě rotundou. Kniha bude přeložena do 
angličtiny.  

iii) Projekt EHP-CZ06-OV-1-026-2014 „Záchrana Rotundy Sv. Václava na 
Malostranském náměstí v Praze“: Ministerstvo financí ČR ohlásilo závěrečnou 
kontrolu na místě, plánovaný termín připadá na 16. 1. 2017. Zahájení kontroly 
bude přítomen děkan.   

 
b) Fakultní web: dne 6. 1. 2017 proběhla schůzka s firmou Simopt, s. r. o. Podle 

předběžného harmonogramu by do 1. června 2017 mělo být hotové první základní 
zobrazení webu a první rozhraní pro děkanátní stránky (pro připomínky, tedy nikoli pro 
provoz). Problémy, které práci provázejí, si vynutí pravděpodobně další schůzku s odd. 
PSíK (kódy, nejasná odpovědnost za plnění systému Amoeba daty). Prod. M. Vlach 
pozval na neformální jednání KD dne 25. 1. 2017, 10:30, dr. M. Děckého, aby ke stavu 
webu sdělil více.  

 
c) Cena za reprezentaci a propagaci MFF UK - blíží se uzávěrka návrhů za rok 2016, tzn. 

datum 15. 2. 2017. Návrhy na udělení ceny mohou podávat děkanovi vedoucí 
jednotlivých pracovišť a oddělení, dále pak členové vedení fakulty či členové 
akademického senátu fakulty. Prod. M. Vlach by rád dostal vědět o připravovaných 
nominacích již do 1. února 2017, aby včas svolal jednání propagační komise. Cena je 
předávána na fakultním plesu. Statut ceny viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm 
 

d) Cena děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší knižní publikace za rok 2016, 
termín: 31. března 2017. Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí pracovišť sekčním 
proděkanům. Statut soutěže viz: 

http://cuni.cz/UK-7928.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20170130-vedoucireferatu.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161222-spravcewebu.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm
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http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm 
 

e) Spolupráce s firmami – vyhodnocování stávajících smluv, jejich případné prodlužování a 
délka doby, na kterou by mohly být smlouvy prodlouženy, finanční nároky ze strany 
fakulty: prod. M. Vlach seznámil s dosavadními zkušenostmi ze spolupráce a navrhl 
změny. Ukazuje se, že jeden rok na tzv. startovací program je krátký. Po diskusi, ve které 
převážil názor, aby startovací smlouvy nebyly prodlužovány generálně, ale výběrově, 
svěřilo kolegium řešení prod. M. Vlachovi a fakultní Pracovní skupině pro partnerství 
s firmami.  Vezmou v úvahu názory z diskuse kolegia.  

 
f) Spolupráce s firmou Starlift (zakládání start-up subjektů) – prod. M. Vlach a dr. M. Děcký 

budou se souhlasem KD pokračovat v jednání o uzavření společného memoranda 
o partnerství vyjadřujícího ochotu MFF UK podílet se na organizaci studentských stáží 
v Silicon Valey. Memorandum podepíše děkan.  

 
g) Smlouva mezi RUK a Matfyz Alumni, připravovaná kvůli tomu, aby členové spolku Matfyz 

Alumni mohli získat - za předpokladu, že se stanou členy spolku Alumni UK - kartičku 
univerzitního spolku: prod. M. Vlach informoval o návrhu smlouvy; jedním z bodů textu, 
který si přeje RUK, je povinnost podávat měsíční hlášení za Matfyz Alumni. Pokud by šlo 
jen o hlášení, kolik má fakultní absolventský spolek členů a kteří to jsou, lze tento 
požadavek pochopit, ale jestliže by šlo o „zprávu o činnosti“, KD jeho smysl nechápe. 
Prod. M. Vlach zjistí faktický záměr autorů textu.  
Obecně prod. M. Vlach uvítal vydání univerzitního výnosu: 
Opatření rektora č. 37/2016, Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání 
průkazů na Univerzitě Karlově v Praze, ve znění Opatření rektora č. 12/2016, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7940.html 

 
h) Veletrh pražských vysokých škol: organizačně zajišťuje vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková, 

o studiu na MFF UK promluví prod. F. Chmelík.  
Stalo se po KD: Z důvodu zahraniční cesty se prod. F. Chmelík nemůže veletrhu 
zúčastnit, a proto ho, se souhlasem prod. M. Vlacha, zastoupí doc. RNDr. K. Máthis, 
Ph.D. 
 

i) Prod. M. Vlach stručně pověděl o výsledcích malé analýzy, kterou provedla firma Nielsen 
Admosphere, a to na vzorku zhruba 550 respondentů ve věku mezi 15 a 60 lety, 
zaměřenou na sociální sítě, které lidé používají ke vzájemné komunikaci. Prod. M. Vlach 
ve spolupráci s OMK vyvodí z analýzy závěry pro propagační aktivity.  

 
j) Případ s logem: pracovníci AÚ UK pořádají mezinárodní konferenci, rádi by na materiály 

použili logo a pečeť Univerzity Karlovy, jenže - podle informací, které dostali v tiskovém 
odboru RUK – podmínkou pro to je, aby rektor UK převzal nad konferencí záštitu, a 
podmínkou pro to je, aby nad konferencí převzal záštitu děkan fakulty. Řeší prod. M. 
Vlach.  

 
k) Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc., z Katedry matematické analýzy MFF UK se stal 

zahraničním členem Finské akademie věd. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-maly/ 
 

l) Předání cen děkana za nejlepší studentskou práci – malá reportáž ze 7. 12. 2016 je na 
webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-01-dekcen/ 

 
m) Soutěž mladých spektroskopiků: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci 

vyhlašuje každým rokem soutěž pro mladé autory do 35 let. Mezi letošní oceněné patřili 
i dva studenti MFF UK. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-spektroskopie/ 

 
 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm
http://www.cuni.cz/UK-7940.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-maly/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-01-dekcen/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-12-spektroskopie/
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8. RŮZNÉ 
 
f) Akademický senát MFF zasedá 15. února 2017, podklady musí tedy dostat do 6. 2. 2017. 

Děkan plánuje předložit návrh ADZ 2017 a zprávu o plnění ADZ 2016. Členové KD 
pošlou podklady za své agendy do 17. 1. 2017. 

 
g) Příprava vnitřních předpisů MFF UK: na příští schůzi si členové KD rozdělí úkoly. Návrh 

nových předpisů předloží děkan senátu tak, aby je senát mohl projednat a schválit do 
konce června 2017.  

 
h) Děkan bude v týdnu od 9. do 13. ledna 2017 služebně v zahraničí. Zastupovat ho bude 

prod. J. Trlifaj.  
 
 

 
Zasedání skončilo v 13:08. hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 


