
 Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 3. září 2014 během soustředění na Albeři 
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, M. 
Vlach, J. Trlifaj, j.h. L. Skrbek 
F. Chmelík (konference v Praze) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:13 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Excelentní vědecké výsledky pro II. pilíř M2013: kolegium dostalo informaci o dopisu pror. 

J. Konvalinky, vysvětlujícím rektorátní úpravy výsledků, předložených MFF UK. Na 
urgenci fakulty byl nicméně do uplatňovaných výsledků nakonec vrácen jeden fakultní 
mimořádný výsledek z biochemie. Vyhodnocení úspěšnosti rektorátních úprav bude 
možné až po zveřejnění výsledků hodnocení II. pilíře. 

 
b) Předseda Grantové rady UK prof. P. Volf zaslal odkaz na hodnocení závěrečných zpráv 

projektů GA UK řešených studenty MFF UK, viz: 
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublicListFinal&action=listing&fakult
a=mff 

          
Prof. P. Volf se obrátí na fakulty kvůli stanovení režie GAUK. Kolegium se shodlo na 
jednotné režii ve výši 15 %.  

 
c) Hostující profesoři UK -  návrh kolegium děkana doporučilo předložit Vědecké radě MFF 

a v případě jejího kladného stanoviska potom panu rektorovi.   
 

d) Cena ministra ŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: 
informaci o vyhlášení a administrování přeposlala vedoucí OVZS sekčním proděkanům a 
prod. J. Trlifajovi. T: kompletní návrh do 11. 9. 2014 na OVZS. Zatím nejsou evidovány 
žádné návrhy.   

 
e) PRVOUK – hodnoceni bilančních zpráv, změny v administraci programů: instrukce pror. 

J. Royta byly předány sekčním proděkanům. Fakultní projekty byly velmi dobře 
hodnoceny.  

 
f) KD vzalo se souhlasem na vědomí, že koordinátor rady prvouk P47 Matematika doc. M. 

Rokyta předloží VR MFF UK ke schválení žádost o doplnění rady PRVOUK o jednoho 
člena jako náhradu za prof. Z. Strakoše, který z rady odstoupil z důvodu pracovní 
vytíženosti.  

 
g) MFF UK navrhla do Rady bezpečnostního výzkumu Mgr. Roberta El Bashira, Dr.  

 
h) Vyjádření pror. J. Škrhy k podnětům z MFF UK na navázání spolupráce s americkými 

univerzitami: Northeastern University – vhodné k navázání na univerzitní úrovni, 
University of Colorado Springs – doporučeno rozvíjet na úrovni fakulty. Co se týče 
spolupráce s University of Oregon, děkan sdělil, že 27. 10. 2014 navštíví UK reprezentant 
oregonské univerzity, bude přijat pravděpodobně pror. L. Rovnou.  

 
i) K 31. 7. bylo z MFF postoupeno na MŠMT k 1. stupni hodnocení 5 návrhů výzkumných 

infrastruktur: 
- CERIC SPL-MSB Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha materiálového výzkumu 

(prof. Matolín) 
- ILL Členství ČR v ILL Grenoble (doc. Javorský) 

https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublicListFinal&action=listing&fakulta=mff
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublicListFinal&action=listing&fakulta=mff
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- MLTL  Laboratoře magnetismu a nízkých teplot (prof. Sechovský) 
- LINDAT/CLARIN: Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro 

výzkum (prof. Hajič) 
- NECTCS Národní a evropské centrum teoretické informatiky (prof. Nešetřil) 
- AUGER CZ Observatoř Pierra Augera - česká účast (MFF spolunavrhovatel, hlavní 

navrhovatel FZÚ AV ČR). 
Dne 5. 9. oznámení výsledků I. stupně hodnocení, dne 12. 10. uzávěrka pro podávání 
návrhů do II. stupně hodnocení (formuláře B + C). 
 

j) Bylo vypsáno 6 témat na projekty zahraničních post-docs podporovaných z Fondu UK, 
s nástupem od 1. 1. 2015, garanti - bez titulů - V. Sechovský, T. Mančal, J. Málek, J. 
Krajíček, M. Koucký, Z. Žabokrtský. Na téma J. Málka a T. Mančala se nepřihlásili žádní 
vhodní kandidáti. Kolegium schválilo podpořit žádost, kterou podal Z. McKenzie, 
University of Cambridge (téma Mathematical logic and computational complexity theory , 
garant J. Krajíček); jako náhradníci bez určení pořadí byli doporučeni A. Pandey, Iowa 
State University (téma Strongly correlated electron systems', garant V. Sechovský) a 
B. S. Loff Barreto, University Amsterdam (téma Computational bounds in restricted 
models of computation, garant M. Koucký). 

 
k) Přišel dopis pror. J. Konvalinky k hodnocení VaV na UK a zapojení reprezentantů fakult 

do projektu IPN KREDO. 
 

l) Dne 4. 9. 2014 proběhne oponentní řízení projektu ERC.CZ (řešitel prof. J. Nešetřil), dne 
6. 10. 2014 pak oponentní řízení projektů ERC.CZ prof. J. Málka a doc. S. Hencla. 

 
m) Dne 4. 9. 2014 organizuje Odbor projektové podpory a CPPT celodenní workshop na 

téma veřejné podpory, kterého se zúčastní vedoucí OVZS a vedoucí HOSP. Rámcově by 
workshop měl postihnout tato témata: 
- Právní rámec ČR od 1. 1. 2014 – se zaměřením na problematiku péče řádného 

hospodáře a smluvní vztahy. 
- Pravidla veřejné podpory od 1. 7. 2014. 
- Dopad nových pravidel na Univerzitu Karlovu v Praze jako výzkumnou organizaci. 
- Oddělení hospodářské a nehospodářské činnosti a její sledování. 
- Problematika smluvního výzkumu. 
- Aplikace a dopad nových pravidel na projekty OP VaVpI (realizovaných mimo hlavní 

město Prahu a v Praze s vydáním RoPD před i po 1. 7. 2014). 
 

n) Dne 18. 9. 2014 navštíví fakultu (OVZS) pror. L. Rovná, na pozvání prod. J. Trlifaje. 
Diskutována budou zejména témata týkající se ustavení, fungování, očekávané podpory 
a služeb Evropského centra UK a jeho přesahy do agend různých oddělení, dále 
připravovaná smlouva o spolupráci s univerzitou v Oregonu, Alumni apod.  

 
o) Fond mobility UK: dne 1. 9. 2014 byla odeslána na pracoviště MFF UK výzva k podávání 

návrhů programů na akademickou mobilitu 2015, termín pro předání formulářů na OVZS 
je stanoven na 9. 10. 2014. 

 
p) Sekční proděkani v rámci svých kolegií připomenou vedoucím pracovišť mechanismy 

spojené s předkládáním dokumentů k podpisu statutárnímu zástupci prostřednictvím 
OVZS (kopie pro OVZS signovaná vedoucím pracoviště, ve většině případů i sekčním 
proděkanem) a povinnosti pracovníků vyplývající ze směrnic a pokynů děkana: 
Směrnice děkana č. 8/2008, Zahraniční styky; 
Směrnice děkana č. 2/2013, Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací 
a další duševní činnosti na MFF UK; 
Směrnice děkana č. 3/2013, Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích 
zaměstnanců MFF; 
Směrnice děkana č. 5/2013, Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do 
mezd; 
Směrnice děkana č. 11/2013, K podávání návrhů grantových projektů, nakládání 
s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému 
hodnocení; 



Kolegium děkana MFF UK 3. září 2014 
 
 

3 
 

Směrnice děkana č. 1/2014, o doplňkových (režijních) nákladech; 
Směrnice děkana č. 4/2014, Opatření k evidenci, účtování a vykazování Smluvního 
výzkumu (SMV).  

 
q) Veletrh a konference EAIE: Campus Tour dne 16. 9. 2014 – za MFF UK se aktivně 

zúčastní prod. J. Trlifaj.  
 

r) V období červen až srpen 2014 požádali o zahájení habilitačního řízení dr. J. Prokop 
Brokešová (KG), dr. Z. Slavík (KDM) a dr. T. Ostatnický (KCHFO), o zahájení 
jmenovacího řízení doc. M. Janeček (KFM) a doc. O. Čadek (KG). 

 
s) Doc. F. Lustig doručil na OVZS návrh na podepsání Memoranda of Understanding s Altai 

State Technical University, Barnaul, Rusko. Věc dostal k vyjádření prod. V. Baumruk.  
 

t) Připomenutí výzev pro předkládání návrhů projektů v HORIZON 2020: 
- WIDESPREAD-2014-1 TEAMING, 17. 9. 2014 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
/2535-widespread-1-2014.html 
 

- ERC Advanced Grants, uzávěrka 21.10. 2014, 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
erc-2014-adg.html 

 
- ERA-Chairs, uzávěrka 15. 10. 2014 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
2500-widespread-2-2014.html#tab3 

 
- Výzva na H2020-TWINN-2015 – uzávěrka 7. 5. 2015   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-twinn-2015.html 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentské fakultní granty: doporučení Rady pro SFG, která zasedala 15. 7. 2014, 

rozeslal prod. F. Chmelík celému kolegiu. Současně seznámil KD s tím, že jeden ze 
žadatelů se proti neudělení grantu odvolal. Podrobnější komentář přidal prod. M. Rokyta. 
Věc bude přezkoumána.  

 
b) Studentská anketa za LS 2013/2014: běží do 30. 9. 2014, průběžné výsledky lze nalézt 

na adrese: 
  https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?KEY=Az1 

Děkan čekal na ověření výsledků, aby měl seriózní podklad pro ocenění nejlépe 
hodnocených pedagogů; prod. F. Chmelík už ověřené výsledky poslal. Nejlepší učitelé 
budou vyhlášeni 1. 10. 2014.  
 

c) Dopis pror. S. Štecha ze 4. 8. 2014 informuje o záměrech nového vedení UK ve studijní 
oblasti (koncepce studia, akreditační proces, vykazování kvality hlavních činností UK).  

 
d) Mimořádná cena rektora 2014: kolegium rektora schválilo nový harmonogram Ceny. Pro 

letošní rok lze navrhovat absolventy z akademického roku 2013/2014. Odůvodněné 
návrhy, jeden pro absolventa bakalářského a jeden pro absolventa magisterského 
studijního programu, lze podat na RUK do 31. 10. 2014.  

 
e) Disciplinární komise fakulty – nové složení od 17. 10. 2014, na dvouleté funkční období: 

o návrh na zástupce studentů byl požádán předseda SKAS; současný předseda 
a členové z řad zaměstnanců jsou ochotni být navrženi do komise i na další období. 
Kompletní návrh děkan předloží ke schválení AS MFF UK na jeho nejbližší schůzi.   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2535-widespread-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2535-widespread-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2500-widespread-2-2014.html#tab3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2500-widespread-2-2014.html#tab3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html
https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?KEY=Az1
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f) KD vzalo na vědomí informaci děkana o podnětu, aby zahájil disciplinární řízení se 

dvěma studenty MFF UK. Děkan a prod. F. Chmelík opatřují právní názory a relevantní 
podklady.   

 
Prod. P. Kolman 
g) Akreditace: MŠMT dne 11. 7. 2014 vydalo rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace 

magisterského studijního programu Fyzika (v českém i anglickém jazyce) do 31. 12. 2022 
na MFF UK v Praze.  

 
h) Harmonogram pro podávání přihlášek do bakalářských studijních programů v rámci 

přijímacího řízení pro rok 2015/2016 – pror. M. Králíčková vyhověla žádosti MFF UK 
a stanovila v harmonogramu lhůtu pro podání přihlášek ke studiu do 31. 3. 2015.  
 

i) Indexy - návrh směrnice děkana o využití papírové podoby výkazu o studiu: kolegium 
projednalo návrh předložený prod. P. Kolmanem a doporučilo text doplnit a nechat 
přehlédnout fakultní právničce. 

 
j) Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech: upravenou verzi 

návrhu opatření děkana rozeslal prod. P. Kolman. Členové KD vyslovili své připomínky; 
hlasováním rozhodli o tom, že zkouška z anglického jazyka je součástí každého 
individuálního studijního plánu, nejedná-li se o studium v angličtině. Prod. P. Kolman 
předloží další verzi dokumentu po zapracování námětů KD a po konzultaci s právničkou. 
Definitivní znění kolegium schválí na schůzi 24. 9. 2014.  

 
k) Zapisování výsledků kontrol studia předmětů do SIS: prod. P. Kolman navrhl, 

v souvislosti s novými Pravidly pro organizaci studia, omezit práva zápisu takto: i) 
výsledek kontroly studia předmětu může zapsat pouze ten, kdo je uveden v SIS 
u předmětu jako učitel nebo je uveden v SIS v daném akademickém roce na rozvrhovém 
lístku předmětu (ať už cvičení nebo přednášky) jako učitel konkrétní paralelky; ii) 
u závěrečných prací bude mít právo zápisu výsledku kontroly (tj. zápočet za bakalářskou 
či magisterskou práci) každý učitel, který nějakou závěrečnou práci vede. Kolegium návrh 
schválilo s tím, že zároveň bude požádán ÚVT UK o úpravu SIS tak, aby u závěrečných 
prací měl právo zápisu výsledku kontroly u konkrétního studenta pouze jeho vedoucí; 
bude zadán požadavek firmě ERUDIO. Z: prod. P. Kolman.  

 
l) Děkan zaslal prod. P. Kolmanovi a doc. Z. Drozdovi dopis od pror. S. Štecha obsahující 

čtyři citlivé otázky týkající se učitelského studia – otázky k zamyšlení a zodpovězení. 
Prod. P. Kolman se tím zabývá.  

 
m) Přivítání a registrace zahraničních studentů MFF UK je naplánovaná na úterý 23. 9. 

2014, 9:00 hodin.  
 

n) Dotační program pro oblast poskytování vládních stipendií k podpoře studia 
uskutečňovaného v anglickém jazyce: ve výzvě MŠMT není zmíněn jediný anglický 
program z UK. Kolegium doporučilo prodiskutovat a upozornit na situaci pana rektora. 
Cílem je, aby fakulty UK měly možnost za 4 roky podat žádost o vládní stipendium.  

 
o) Prod. P. Kolman připomněl, že nová fakultní pravidla pro organizaci studia předpokládají 

vydat opatření děkana k tomu, jak mají vypadat závěrečné studentské práce. Náměty 
členů kolegia prosí dostat do 24. 9. 2014.  

 
p) Dělení školného za studium v AJ: v akad. roce 2013/2014 získala MFF UK na školném 

zhruba 40 tis. EUR. Kolegium souhlasilo s návrhem prod. P. Kolmana naložit s touto 
částkou takto: 1/3 ve prospěch děkanátu (STUD, propagace), 2/3 pak rozdělit v poměru 
podle počtu studentů a výše školného mezi sekce, které výuku v AJ zajišťovaly. Ona 
jedna třetina je pojímána jako příspěvek k nákladům centra na zajištění výuky v AJ. 
Prvotně se uhrazují přímé náklady vzniklé s výukou, pak teprve náklady nepřímé. 
Finanční ohodnocení učitelů v anglicky přednášených studijních programech by se 
nemělo příliš odchylovat od ohodnocení jejich ostatních kolegů.  
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q) Pedagogická vytíženost - výsledky za LS 2013/2014 byly zaslány sekčním proděkanům. 

Některá pracoviště údaje reklamovala. Hlavní zdroje reklamací byly následující: 
opomenutí pracovišť vypsat pro některé přednášky rozvrhové lístky (pak tato výuka 
nebyla v původní sestavě do vytíženosti započtena) a výuka pro jiné fakulty UK.  U výuky 
pro jiné fakulty je problém v tom, že SIS rozlišuje předměty podle jednotlivých fakult. 
Pokud pracovník MFF UK vyučuje nějaký předmět pro jinou fakultu a tento předmět je v 
SIS veden pod kódem této jiné fakulty, STUD nemá k dispozici o této výuce žádné 
informace (a tudíž tato výuka nebyla v původní sestavě započtena). Po dodatečné 
informaci pracovišť studijnímu oddělení o tom, které předměty na jiných fakultách jeho 
pracovníci zajišťují, byly odpovídající údaje do vytíženosti doplněny ručně, což ovšem 
pracovnice STUD zaměstnalo navíc. KD souhlasilo s tím, že přehled o pedagogické 
vytíženosti bude do budoucna podchycovat výuku pro studenty MFF UK (STUD musí 
dostat rozvrhové lístky) plus tu výuku pro jiné fakulty, kódy jejíchž předmětů STUD 
dostane.  Ostatní pedagogické aktivity nechť berou v úvahu při hodnocení práce učitelů 
sekce/pracoviště. 

 
r) Prospěchová stipendia: AS MFF UK schválil návrh zatím v prvním čtení. KD diskutovalo 

o účinnosti pravidel a o tom, zda vyhlásit přechodné opatření pro studenty 1. ročníku; 
kolegium rozhodne na schůzi 24. 9. 2014. 

 
Děkan 
s) Děkan vyhověl žádosti doc. V. Hrachové a uvolnil ji od 1. 9. 2014 z funkce fakultního 

koordinátora studentské mobility - programu Erasmus. Novým koordinátorem jmenoval 
ke stejnému datu RNDr. Ondřeje Pangráce, Ph.D. 

 
t) Projekt KREDO: prof. L. Skála se rozhodl skončit s rolí koordinátora, děkan určí jeho 

nástupce. Uvažuje o prod. F. Chmelíkovi.   
RUK požádal o nominaci do funkce tzv. technologického skauta, MFF navrhla RNDr. 
Karolinu Šolcovou. Návrh byl akceptován.  
 

u) U-Multirank - informatika: jako kontaktní osobu za MFF určil děkan prod. O. Čepka. Zápis 
ze setkání fakult (7. 7. 2014) rozeslal děkan kolegiu, je k dispozici prezentace.  

 
v) Fond Karla Urbánka: děkan rozhodl udělit podporu Mgr. M. Kubínové. 

 
w) Tělesná výchova ve SC UK i v jiných objektech: děkan poslal kolegiu přehled o tom, kolik 

hodin se učí v Hostivaři a kolik mimo.  
 

x) Matematika+: děkan slíbil RNDr. J. Kubátovi, předsedovi JČMF, osobní podporu. MFF 
UK dala podporu najevo už v podmínkách přijímacího řízení (adepti, kteří úspěšně složí 
zkoušku Matematika+, budou přijati bez přijímací zkoušky).  

 
y) Prod. M. Rokyta informoval o výsledcích studentů MFF UK v matematické soutěži 

v Bulharsku (Blagoevgrad): tříčlenný matematický tým MFF UK pod vedením dr. T. Bárty 
(KMA) obsadil 10. místo v soutěži týmů z celkem 73 zúčastněných škol z celého světa, 
což je velmi dobrý výsledek. V individuální soutěži obsadili z celkem 324 účastníků 
studenti Miroslav Olšák 18. - 19. místo ziskem 76 bodů ze 100, Ondřej Bartoš 45. místo 
ziskem 64 bodů ze 100 (oba dostali první cenu), a David Hruška 128.-133. místo ziskem 
49 bodů ze 100 (obdržel druhou cenu). 

 
z) Prod. M. Rokyta ve stručnosti uvedl, že výsledky letošního tzv. dvanáctibodového testu 

provedeného na Albeři jsou o něco horší než vloni. Podrobnou zprávu poskytne písemně.   
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
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a) Při výplatě mzdy za měsíc červen 2014 došlo v jednom případě k zaslání mzdy na jiný 
účet, než uvedl zaměstnanec. Zpočátku vše nasvědčovalo tomu, že se jedná o omyl. 
Dalším prověřováním se dospělo k závěru, že se jedná o úmysl. Případ byl okamžitě 
oznámen Policii ČR a s jednou pracovnicí mzdové účtárny byl ke dni 18. 7. 2014 zrušen 
pracovní poměr, ještě ve zkušební době. Momentálně je podáno trestní oznámení, věc 
vyšetřují policejní orgány. 
 

b) V návaznosti na bod 3. b) zápisu z KD 4. 6. 2014 informoval tajemník, jak se vyvíjelo 
výběrové řízení. Z důvodu nesplnění zadávacích podmínek byla ze soutěže vyloučena 
nabídka s nejnižší cenou. Firma se následně odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS). ÚOHS si postupně vyžádal od obou stran stanoviska, jeho rozhodnutí 
se čeká zhruba do 14 dnů. 

 
c) MFF UK (KPMS) bude v září 2015 organizátorem konference European Young 

Statisticians Meeting. Vzhledem k tomu, že konference je určena pro mladé vědce do 
třiceti let, schválilo kolegium 50% slevu na nájemném za využití poslucháren K1 a K2. 

 
d) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy požádal MFF UK o zapůjčení refektáře 

v malostranské budově, a to k vyhodnocení urbanisticko-architektonické soutěže na téma 
Ideové řešení prostoru Malostranského náměstí dne 19. 9. 2014.  Požadavek na slevu 
byl ze strany MFF UK podmíněn tím, že její zástupci budou na akci přizváni a budou 
o plánovaném dění v těsné blízkosti fakultní budovy informováni.  
Stalo se po KD: refektář byl zapůjčen za cenu 15 tis. Kč plus DPH. Pozvánku na akci 
využije doc. A. Kučera.  
 

e) Univerzita Karlova v Praze se spolu s dalšími asi 15 vysokými školami hodlá zapojit do 
projektu „Rozvoj systémů pro podporu vnitřní kontroly kvality VVŠ“. Hlavním řešitelem a 
koordinátorem projektu bude ČVUT a žádost bude podána na MŠMT v říjnu 2014. 

 
f) Havárie v Troji – střechou zateklo do oddělení knihovny. 

 
g) Tajemník přeposlal kolegiu seznam projektů pro nové programovací období 2014-2020 

VVV. Další informace k procesu přípravy UK na OP VVV slíbil RUK sdělit 4. 9. 2014 při 
workshopu na téma veřejné podpory a následně elektronicky.  MFF UK nebude 
uplatňovat žádný návrh.   

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Projekty VaVpI: práce na projektech započala zhruba před rokem. Dosud nejsou 

ministrem školství podepsána „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Vedení MFF UK 
rozhodlo i přesto zahájit přípravu výběrových řízení na vybrání dodavatele.  Na dva 
stavební projekty (Vývojové dílny a Střecha a půdní vestavba na MS) se přihlásil pouze 
jeden uchazeč, proto bylo podle zákona o veřejných zakázkách řízení zrušeno. Všechna 
takto vyhlašovaná řízení jsou opatřena klausulí, že „Zadavatel v případě neschválení 
VaVpI je oprávněn řízení zrušit a od zakázky odstoupit“.  
Mohlo by sloužit za předlohu pro smutnou komedii, jak vypadá pokus o čerpání 
evropských financí.  
 

b) V rámci přípravy výstavby nového pavilonu v Troji bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace. Termín pro předložení nabídek byl stanoven na 
8. 9. 2014. Kolegium schválilo návrh prod. Z. Němečka, aby do pracovní skupiny pro 
přípravu výstavby trojského pavilonu byl kooptován Mgr. Pavel Kaňkovský.  

 
c) Investiční záměr UK - Zabezpečení přístrojového vybavení a rozvoje informačních a 

komunikačních technologií pro rok 2014: protože požadavky přesáhly s ministerstvem 
projednanou sumu 50 mil. Kč, provedl RUK výběr dílčích akcí. Za MFF UK je výběr 
akceptovatelný. Z: prod. Z Němeček a prof. L. Skrbek.   
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d) Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015. 

Prod. M. Vlach odeslal na RUK anotaci společného projektu MFF UK a FIT ČVUT Portál 
pro partnerství podniků s univerzitami. Na kolegiu věc komentoval. Obecně platí, že 
návrhy rozvojových programů se mají nejprve shromažďovat u fakultního koordinátora 
doc. P. Svobody a teprve pak být postoupeny na RUK.  
Bude vypsána vnitřní/fakultní soutěž v souladu s pravidly Institucionálního programu pro 
veřejné vysoké školy pro rok 2015 v tematickém okruhu I. zaměřeném na podporu 
pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů 
na úrovni předmětů/kurzů.  

 
Děkan 
e) Kampus Albertov (KA): děkan poslal kolegiu partnerskou smlouvu podepsanou děkany 

1. LF UK, PřF UK a MFF UK dne 30. 6. 2014. Prod. V. Baumruk sdělil aktuality týkající se 
Kampusu Albertov. Dne 4. 9. 2014 zasedá Pracovní skupina KA, v červnu nastoupil nový 
manažer projektu, vypracoval nový harmonogram prací. Mezi hlavní úkoly patří příprava 
výběrového řízení na administrátora architektonické soutěže. K závěru se blíží rozhodnutí 
o počtu a velikosti poslucháren. Pror. J. Konvalinka doporučil navštívit již existující 
evropské kampusy, např. centrum univerzity v Heidelbergu, kvůli zkušenostem 
s přípravou takové výstavby.  

 
f) Tajemník poslal členům KD přehled pasportizace fakultních prostor po posledních 

úpravách, včetně výkresové dokumentace. 
 

g) Prod. M. Vlach poslal děkanovi a tajemníkovi informaci o nových projektech OPPA. 
Rozhodnutí, zda se má MFF UK ucházet o projekty typu např. Stoprocentní 
zaměstnanost, MFF UK pomáhá lidem získávat práci apod., ponechal děkan na úvaze 
prod. M. Vlacha.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy: návrhy na vypsání pracovních míst akademických pracovníků očekává děkan 
od sekčních proděkanů do konce září t.r.   

 
b) Kabinet jazykové přípravy: kolegium doporučilo transformovat pracoviště na katedru. 

Z tohoto důvodu nebude na podzim vypisován konkurs na funkci vedoucí/ho pracoviště. 
Dr. A. Křepinská, CSc., je pověřena řízením do 31. 12. 2014. Návrh na příslušnou změnu 
Statutu MFF UK připraví  prod. M. Rokyta. 

 
c) Kabinet software a výuky informatiky: kolegium doporučilo transformovat pracoviště na 

katedru. Návrh pro AS MFF UK připraví prod. O. Čepek.  
 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Návrh opatření rektora k jednotnému vizuálnímu stylu Univerzity Karlovy: stanovisko MFF 

UK, které RUK požaduje dostat do 15. 9. 2014, kolegium odložilo na svou schůzi 10. 9. 
2014.   
 

b) Reforma vydavatelství Matfyzpress: podklady poslal prod. M. Vlach e-mailem, kolegium 
návrh probere na schůzi 10. 9. 2014:   
 

c) Výroční zpráva MFF UK za rok 2013: členové KD doporučili provést drobné opravy a pak 
předložit ke schválení AS MFF UK.  
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d) Návrh kalendáře MFF UK na rok 2014: kolegium dostalo dvě varianty, rozhodlo se pro 
jejich kombinaci.  

 
e) Klub Alumni: pokračují práce na webu pro absolventy, v koordinaci s RUK učiněna 

nabídka univerzitnímu spolku (slevy na kursy CŽV pro všechny absolventy UK, na 
vybrané zboží v Matfyzpress). Prod. M. Vlach osloví do konce kalendářního roku 
potenciální funkcionáře fakultního klubu Alumni.  

 
f) Doménu www.matfyz.cz se podařilo převzít, funguje zatím ve zkušebním režimu. 

 
g) Výročí 60 let založení CERN: přípravy oslav běží, dne 2. 9. 2014 se koná vernisáž 

výstavy, hlavní akce jsou nachystané na 8. 9. 2014.  
 
h) Veletrh Gaudeamus, 4. až 7. 11. 2014 v Brně: RUK vyhlásil soutěž na vizuální prezentaci 

Univerzity Karlovy pro tuto příležitost. Výsledkem je, že MFF UK byla zařazena mezi tzv. 
přírodovědné fakulty a zezelenala. Ačkoli se MFF UK přihlásila k jedné ze dvou 
doprovodných akcí, je uvedena u obou, což způsobuje mírné potíže s personálním 
zajištěním. 

 
i) Spolupráce s Českou televizí se vyvíjí příznivě: pokud by se autorům podařilo zpracovat 

vzdělávací seriál Rande s Fyzikou (bežel na přelomu roku 2011/2012) v knižní podobě do 
konce tohoto kalendářního roku, ČT by knihu vydala a část nákladu (500 ks) by fakultě 
odprodala za výrobní cenu. MFF UK by pak mohla knihu prodávat za vlastní cenu.  

 
j) Prod. M. Vlach podal přehled letních mediálních úspěchů MFF UK. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-08-media/ 
 

k) Propagační brožurka o studiu v angličtině se připravuje k vydání, ve vyd. Matfyzpress, 
v rámci projektu. Předběžný termín: 31. 10. 2014.  

 
l) Prod. O. Čepek informoval o nedávném jednání univerzitní rady pro komercializaci. Rada 

připravuje hodnocení projektů Gama (TAČR), jako podklad k rozhodnutí pana rektora, 
které návrhy má UK podat.  

 
m) Koncepce fakultních škol se blíží k finální verzi, po dohotovení ji prod. M. Vlach předloží 

kolegiu děkana.   
 

n) Na 14. 11. 2014 je ohlášena premiéra filmu o Alanu Turingovi The Imitation Game.  
Dalo/mělo by se využít k propagaci informatiky.  

 
o) V rámci projektu OPVK Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky 

orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje, financovaným ESF a SR ČR 
v operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.proběhly letní školy SŠ 
učitelů. Více na: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-08-prazdninovaskola/  

 
p) Analýza struktury webu firmou Dobrý web: analýza je hotová včetně návrhu struktury. 

Bude na rozhodnutí vedení fakulty, zda nechat programovat nový web (nemalé finanční 
náklady – závisí na rozpočtu 2015; sofistikovaný redakční systém; určení kompetencí 
a zodpovědnosti – odd. PSíK).  

 
q) MŠMT schválilo žádosti MFF UK v kategorii soutěží a přehlídek ve šk. roce 2014/2015, 

v soutěžích typu B, podkategorie Předmětové soutěže, tzn. Náboj, Fykosí fyziklání, 
Fyzikální online a Lingvistická olympiáda (společně s FF UK). KD schválilo návrh prod. 
M. Vlacha navrhnout příště zařazení akce Robotický den. 

 
r) Na 5. 11. 2014 je naplánované setkání firem, uskuteční se v refektáři malostranské 

budovy. Dne 11. 11. 2014 se bude konat koncert pro firemní partnery, v rámci 
Martinských slavností. Prod. M. Vlach požádal členy kolegia o sdělení, kdo z nich má 
zájem se koncertu zúčastnit a koho by navrhoval pozvat jako hosta.  

 

http://www.matfyz.cz/
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s) Podpis smlouvy o spolupráci s firmou Red Hat v rámci Partnerského programu MFF UK 
se mírně oddaluje, s nejvetší pravděpodobností k nemu dojde na setkání firem 5. 11. 

 
t) Návrh projektu Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze je 

zkoumán z hlediska správnosti všech formálních náležitostí.   
 

u) První kolo soutěže o návrh nových propagačních materiálů vyhlášená Katedrou didaktiky 
matematiky ve spolupráci s OMK, ve které měly přednost matematicky definované 
karetní a stolní hry, hlavolamy nebo skládačky, už má svého vítěze. Připravuje se 
vyhlášení dalšího kola soutěže, které bude mít uzávěrku v polovině října.  

 
v) V úterý 23. 9. 2014 se uskuteční Jeden den s informatikou; více na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdi/ 
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Zahájení výstavy 60 let CERN v úterý 2. 9. 2014 od 10:00 hodin ve výstavní místnosti AV 
ČR (Národní 3, Praha 1): zúčastní se proděkani prof. J. Trlifaj a prof. V. Baumruk.  

 
b) Slavnostní otevření budovy výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační 

společnost: 19. září 2014 v Plzni: za vedení fakulty se zúčastní prod. P. Kolman.  
 
c) Slavnostní otevření a zahájení provozu Centra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT 

v Brně CERIT dne 19. 9. 2014 se za vedení MFF UK zúčastní prod. J. Trlifaj.  
 
d) Lichtenštejnský den 25. 9. 2014 od 9:30 do 12:00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina: 

MFF UK obdržela tři pozvánky. Za vedení fakulty se zúčastní prod. V. Baumruk, dvě 
pozvánky byly nabídnuty AS MFF cestou jeho předsedy.  

 
e) Připomínky k návrhu novely vysokoškolského zákona odeslal v termínu 2. 9. 2014 pan 

děkan.  
 

f) Plánovaná nepřítomnost členů vedení: 
děkan: 16. – 19. 9. (Polsko); 24. – 26. 9. (SRN); 9. – 18. 10. (USA) 
prod. J. Trlifaj: 8. – 12. 9. (Itálie) 
prod. O. Čepek: 15. – 20. 9. (Japonsko), 24. – 26. 9. (výjezdní zasedání KTIML) 
prod. M. Vlach: 17. – 24. 9. (zahraniční dovolená) 
prod. M. Rokyta: 17. – 19. 9. (zahraniční dovolená) 
prod. F. Chmelík: 15. – 17. 10. (Veletrh Gaudeamus v Nitře). 
 

 
 
Zasedání skončilo v 15:00 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdi/


Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 10. září 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska (do 10:50), Z. Němeček (do 
10:50), M. Rokyta, M. Vlach, L. Skrbek j.h. 
P. Kolman, J. Trlifaj 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Cena ministra za vědu: kolegium akceptovalo návrh přednesený děkanem, týkající se 

dvou pracovníků ve fyzikální sekci, a pověřilo prod. V. Baumruka, aby návrh zpracoval. 
Stalo se po KD: na přání navrhovaných kolegů byl návrh odložen, z časových důvodů. 

 
b) Šedesáté výročí založení CERN: 7. a 8. 9. 2014 navštívila Prahu delegace tří 

představitelů CERN v čele s generálním ředitelem prof. R. Heuerem, který převzal 
z rukou rektora UK zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Předseda Výboru pro 
spolupráci ČR s CERN doc. R. Leitner tlumočil poděkování hostů za péči, které se jim 
během návštěvy v Praze dostalo.  
Akce spojené s výročím CERN našly ohlas v médiích, viz: 

             http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-cern/ 
 

c) IPn Metodika – pozvánka k účasti na jednání tzv. fokusních skupin: děkan byl požádán 
o nominaci zástupců MFF UK, a to zástupců pro fyzikální vědy. Jednání skupiny se 
uskuteční ve středu 17. září 2014 v 10:00 hodin v Technologickém centru AV ČR. 
Kolegium sdílelo děkanovo podivení nad tím, že MFF UK má navrhnout zástupce pouze 
do skupiny oborově zaměřené na fyziku, a doporučilo nabídnout organizátorům 
i odborníky za matematiku a za informatiku, neboť také v těchto disciplínách vykazuje 
fakulta výbornou vědeckou produkci.  
Stalo se po KD: Děkan navrhl, s jejich souhlasem, tyto zástupce: prof. RNDr. Vladimíra 
Sechovského, DrSc., do fokusní skupiny za obor F, prof. Ing. Zdeňka Strakoše, DrSc., za 
obor M a prof. RNDr. Jiřího Sgalla, DrSc., za obor I.  
 

d) Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů: přišla pozvánka na mezinárodní 
konferenci KRE 2014 (Knowledge, Research and Education) zaměřenou na téma 
„strategie směrování výzkumných pracovišť na základě hodnocení dosažených výsledků 
s využitím statistických údajů o publikační a jiné aktivitě autorů“. Koná se v Národní 
technické knihovně ve dnech 9. – 10. října 2014. Na konferenci je možné se registrovat 
do 30. 9. 2014, účastnický poplatek činí 1200 Kč. O účast projevil zájem prod. V. 
Baumruk. Zájemci z kolegia se mohou přihlásit individuálně, poplatek bude uhrazen ze 
střediska 901.   

 
e) Na program VR UK dne 25. 9. 2014 budou zařazeny návrhy na jmenování profesory, 

z MFF UK to budou návrhy týkající se doc. Petra Němce, doc. Romana Grilla a doc. 
Radomíra Kužela. Děkana fakulty zastoupí prod. V. Baumruk. 

 
f) Novým ředitelem Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) byl jmenován MUDr. 

Milan Prášil, MBA. Prod. M. Vlach se pokusí zorganizovat společnou schůzku s firmami 
ještě před setkáním zástupců vedení MFF UK a potenciálně spolupracujícími firmami dne 
5. 11. 2014; to by umožnilo seznámit ředitele CPPT na setkání 5. 11. 2014 s tím, jak 
daleko plány na kooperaci pokročily a jaké náměty a požadavky směrem k CPPT fakulta 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-cern/
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vznese. Přípravné schůzky by se kromě prod. M. Vlacha zúčastnili prod. O. Čepek a dr. 
M. Děcký. Prod. O. Čepek sdělil, že na 3. 11. 2014 je svolané druhé jednání univerzitní 
rady pro komercializaci. Děkan dal k úvaze, zda nerevokovat připomínkové řízení 
k Opatření rektora UK č. 7/2014, Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na 
Univerzitě Karlově v Praze ( http://www.cuni.cz/UK-5588.html ). 

 
g) Prod. M. Rokyta rozdal členům kolegia děkana tištěné pozvánky na letošní Jarníkovskou 

přednášku konanou 1. října. Pozvána je rovněž na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20141001.pdf 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Albeř: zápis studentů do prvního ročníku proběhl úspěšně, blíže informace na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-alber2/ 
Stalo se po KD: prod. M. Rokyta poslal členům vedení fakulty podrobnou závěrečnou 
zprávu o dvanáctibodovém testu středoškolské matematiky, prod. P. Kolman zprávu L. 
Hanykové o výsledcích testů studijních předpokladů.  
 

b) Žádost doktoranda fakulty o přezkoumání děkanova rozhodnutí neudělit mu studentský 
fakultní grant: kolegium vzalo na vědomí výsledek jednání děkana s prof. A. Drápalem a 
doc. J. Tůmou dne 10. 9. 2014, jehož se zúčastnili též proděkani F. Chmelík a M. Rokyta, 
na část jednání přišel také sám odvolávající se student. Schůzka umožnila celou 
záležitost vysvětlit. Děkan předmětné rozhodnutí zruší a vydá rozhodnutí nové, sice opět 
zamítavé, avšak podrobně zdůvodněné (student by dostal za tutéž práci zaplaceno 
formou účelového stipendia dvakrát). Všichni zúčastnění byli se závěrem srozuměni. 
V souvislosti s touto záležitostí děkan označil jako vážný nedostatek skutečnost, že v SIS 
nelze v určité fázi zpracování přečíst zdůvodnění návrhu na stipendium. 

  
c) Upozornění hlavního hygienika ČR pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky 

a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA: bleskově zajistilo OMK ve 
spolupráci se STUD.  
Upozornění hlavního hygienika ČR je zveřejněné na webu MFF UK přes přímý link:  
- česká verze: 
  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/201409ebola-cz.pdf  
- anglická verze: 
  http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/vyjadreni/201409ebola-en.pdf  
Zároveň je vše na hlavní stránce na webu (dole v aktualitách): 
  http://www.mff.cuni.cz/ 

 
Děkan 
d) Přechod všech fakult na elektronický způsob evidence doktorských studií (pokyn rektora 

UK): prod. P. Kolman odeslal pror. J. Roytovi vyjádření MFF UK v tom smyslu, že kroky 
směřující k uskutečnění pokynu pana rektora začalo vedení fakulty podnikat již v únoru 
2014 a že s ohledem na dřívější zkušenosti se zaváděním nových funkcí do SIS by dalo 
přednost tomu, aby modul phdisp pro podporu elektronické evidence ISP byl na fakultě 
zaveden ve dvou fázích. 

 
e) Projekt KREDO: funkci koordinátora pro studijní záležitosti převezme prod. F. Chmelík, 

koordinaci ve vědecké oblasti  dostanou na starost prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS dr. M. 
Stiborová.  

 
f) Podnět k zahájení disciplinárního řízení: pisatelka podnětu zatím nereagovala na pozvání 

k osobní schůzce s panem děkanem.  
Stalo se po KD: Pisatelka osobní setkání e-mailem ze dne 17. 9. 2014 odmítla.  

  
 
 

http://www.cuni.cz/UK-5588.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20141001.pdf
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-alber2/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/201409ebola-cz.pdf
http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/vyjadreni/201409ebola-en.pdf
http://www.mff.cuni.cz/


Kolegium děkana MFF 10. září 2014 
 
 

3 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Návrh na dílčí Změnu Statutu UK a návrh na dílčí Změnu přílohy č. 8 Statutu UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6158.html 
http://www.cuni.cz/UK-6159.html 

Připomínky k návrhům mohou členové KD posílat tajemníkovi fakulty do 22. 9. 2014, aby 
mohly být souhrnně projednány na schůzi 24. 9. 2014. Termín pro odeslání na RUK 
vyprší 29. 9. 2014 v pravé poledne.   
Dětská školka. Záměr 1.LF UK postavit na Karlově školku, společně s MFF UK: 
začátkem semestru se sejdou děkan MFF UK s prod. O. Kittnarem z 1.LF UK, schůzku 
zprostředkuje RNDr. M. Pospíšil. Tajemník fakulty prověří, zda jsou ve státních školkách 
v Praze 2 volná místa. Prod. V. Baumruk upozornil na univerzitní centrální rozvojový 
projekt cílený primárně na sociálně znevýhodněné studenty, nicméně nevylučující např. 
i zřízení dětské školky či koutku. Kolegium doporučilo informovat o této skutečnosti dr. M. 
Pospíšila, který je styčným důstojníkem v jednáních o školce, vedených mezi MFF UK 
a 1.LF UK.  

 
b) Patentová a známková kancelář „Hák - Janeček - Švestka“ upozornila na blížící se konec 

dohodnuté roční lhůty pro servis k patentu č. 301218 Generátor rotačních seizmických 
vln. Upozornění bylo postoupeno autorce patentu s dotazem, zda má zájem i nadále 
využívat služby této kanceláře a pokud ano, uhradit roční udržovací poplatek. 

 
c) Dne 4. 9. 2014 kolem 17. hodiny došlo v budově Ke Karlovu 3 při úklidu k odcizení 

svazku klíčů. Správcem budovy byla neprodleně zajištěna výměna příslušných vložek. 
Náklady s tím spojené uhradí úklidová firma, jejíž pracovnice odcizení klíčů způsobila, a 
to tím, že svazek nechala v zámku dveří. 

 
d) Jazyková škola Bohemian School HB požádala MFF UK o dlouhodobější pronájem jedné 

učebny. Tajemník si vyžádal další informace o rozsahu pronájmu, požadované lokalitě, 
vybavení učebny apod. Následně bude žádost posouzena ve vztahu k rozvrhu fakulty. 

           
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výstavba pavilonu v Troji: dne 8. 9. 2014 proběhlo jednání komise pro výběrové řízení na 

zhotovitele projektu k výstavbě pavilonu. Vzhledem k celkovým rozpočtovým nákladům 
stavby se očekávaly nabídky uchazečů v ceně kolem 6 mil. Kč. Ve stanovené lhůtě přišlo 
celkem 15 nabídek v cenovém rozmezí od 1,9 do 6,6 mil. Kč, bez DPH. Probíhá 
porovnávání nabídek se zadávacími podmínkami a poté bude vybrána vítězná nabídka. 

 
b) Projekty VaVpI: ministr školství podepsal ke všem třem projektům podaným 

Matematicko-fyzikální fakultou UK „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.  Probíhá již dříve 
zahájené výběrové řízení na zhotovitele stavby – Malostranské náměstí (střecha + půdní 
vestavba) a Troja (vývojové dílny).  

 
c) ICT (nákup investic přes MŠMT): rektorát do společného investičního záměru zařadil 

prvních 10 položek seznamu od MFF UK, tj. přístroje do fyzikálního praktika, tři 
počítačové učebny a elektronové a iontové dělo. Vše musí projít výběrovým řízením 
(jednací řízení bez uveřejnění, tj. oslovení několika dodavatelů). Vzhledem k charakteru 
je třeba sloučit do jednoho řízení všechny počítačové učebny nebo najít jasné 
zdůvodnění, proč tak učinit nelze. S přípravou výběrových řízení je třeba začít okamžitě a 
současně rozhodnout, zda SB vše zorganizuje vlastními silami, nebo zda na 
administrativu MFF UK někoho najme. Z: prod. Z. Němeček, prof. L. Skrbek, tajemník. 

 
Děkan 
d) Kolegium schválilo vyhlášení interní projektové soutěže v rámci Institucionálního 

programu pro veřejné VŠ pro rok 2015 – Tematický okruh I Podpora pedagogické práce 

http://www.cuni.cz/UK-6158.html
http://www.cuni.cz/UK-6159.html
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akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni 
předmětu/kurzu. Soutěžní lhůta začne 11. 9. 2014, uzávěrka přihlášek připadá na pondělí 
29. 9. 2014:  
Stalo se po KD: soutěž byla děkanem vyhlášena, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm 
V komisi pro posouzení projektů budou p. děkan, proděkani M. Vlach, J. Trlifaj a Z. 
Němeček, prof. L. Skrbek, doc. P. Svoboda a Ing. D. Lanková.  

 
e) Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020: dokument zaslaný Odborem vysokých 

škol MŠMT cestou předsedy České konference rektorů a rektorem UK byl poskytnut 
všem členům vedení fakulty. Materiál slouží jako podklad pro opatření navrhovaná 
v operačním programu OP VVV a jejich vyjednávání s Evropskou komisí, zpracován byl 
na základě požadavku Evropské komise. Nepokrývá celou oblast vysokého školství a 
jeho cílem není nahradit Dlouhodobý záměr na nadcházející období.  

 
f) Kampus Albertov: prod. V. Baumruk informoval, že Pracovní skupina KA se zabývá 

plánováním společenských případně sportovních prostor.  Do úvah se může vejít i dětská 
školka či koutek.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy: sekční proděkani připravují podklady pro vypsání inzerátu.  
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Vývoj nového Jednotného vizuálního stylu UK – připomínky k současnému stavu (dopis 

rektora UK z 22. 7. 2014): kolegium pověřilo prod. M. Vlacha a vedoucího OMK, aby 
připravili, ve smyslu diskuse, stanovisko. T: do 15. 9. 2014.  

 
b) Reforma vydavatelství Matfyzpress: kolegium probíralo návrh předložený prod. M. 

Vlachem. Dohodlo se, že členové KD své připomínky pošlou M. Vlachovi písemně do 
20. 9. 2014. Upravený návrh pak posoudí právnička a výsledný dokument dostane 
kolegium děkana na schůzi 8. 10. 2014.  

 
c) Jeden den s informatikou se bude konat 23. 9. 2014.  

Stalo se po KD: Akce se zúčastnilo zhruba 400 návštěvníků. Dle odevzdaných anketních 
lístků se nejvíce líbily přednášky „O důležitosti spolehlivosti softwaru“ (Tomáš Bureš), 
„Proč a jak hledat chyby v programech?“ (Jan Kofroň), „(Ne)bezpečnost webu“ (Matyáš 
Brenner), „Jak se studuje na Matfyzu“ (Martin Děcký) a „Projdi bludištěm, zachráníš kozu“ 
(Dan Lessner). Informace o akci lze nalézt na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-jdi/ 
 

d) DOD 2014 se bude konat v Národním domě na Vinohradech, zde patrně naposledy. Jak 
již bylo v minulosti diskutováno, uvažuje prod. M. Vlach o změně, např. o spojení 
fakultního DOD s Informačním dnem pořádaným Univerzitou Karlovou, kde se očekává 
výraznější podpora RUK. Akcí tak bude možno více zviditelnit MFF UK za vynaložení 
menších finančních prostředků fakulty. Kolegium schválilo obsah příkazu děkana 
k letošnímu DOD, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz04.htm 
 

e) EUPRIO 2014 v Innsbrucku – setkání pracovníků pro PR evropských univerzit se v září 
zúčastnily dr. K. Šolcová Houžvičková (OVVP) a K. Linhartová (OMK). Obě jmenované 
předloží začátkem října o akci krátkou zprávu. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-jdi/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz04.htm
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f) Vědecký jarmark na Vítězném náměstí v Praze dne 10. 9. 2014: MFF UK má svůj stánek. 
Stalo se po KD: O účasti MFF UK více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-jarmark/ 
 

g) Centrální elektronická databáze propagačních letáků je zprovozněna, k dispozici je více 
než 30 různých letáků. Centrálním místem pro případnou fyzickou distribuci pro 
organizátory akcí bude pracoviště OVVP v Troji.  

 
h) Dne 3. 10. 2014 se bude konat v posluchárně F1 finále MatfyzFEAT. Studenti ZŠ a SŠ 

předvádějí vlastní pokusy, které vymysleli. Prod. V. Baumruk je ochoten stát se 
předsedou poroty. Místopředsedou poroty bude doc. P. Svoboda, vedoucím 
organizátorem pak RNDr. T. Kekule. 

 
i) Děkanský sportovní den 12. 11. 2014: přípravy jsou v proudu, více na:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/ded/ 
 

j) Operační program Praha Adaptabilita: prod. M. Vlach nastínil možný projekt zaměřený na 
pomoc nezaměstnaným občanům a obětem domácího násilí (školení pro práci 
s počítačem, přednášky o finanční gramotnosti, o zhoubnosti reklam atp.). Kolegium 
nemělo proti takovému projektu námitky, za předpokladu, že jej lze s ohledem na 
mimořádně krátký termín podání zvládnout napsat a v příznivém případě po získání 
i naplnit.   

 
k) Setkání s firmami na MFF UK se uskuteční dne 5. 11. 2014. Hudební koncert 11. 11. 

2014: MFF UK dostane pozvánky. Prod. M. Vlach vyzval členy kolegia děkana, aby 
rozmysleli případnou účast partnerů fakulty. 

 
l) Efektivita činnosti korespondenčních seminářů, letních táborů apod.: prod. M. Vlach by 

rád získal důkladnější informace o efektivitě propagačních akcí, s ohledem na finanční 
náklady, které tyto aktivity stojí. Mohlo by k tomu napomoci propojení fakultních databází 
(propagační, studijní). Na návrhu hodnocení efektivity akcí pracuje část propagační 
komisi fakulty, návrh by měl být hotov do konce kalendářního roku.  

 
m) Doména Matfyz.cz: ÚVT UK požaduje na MFF UK doklad o zakoupení domény. Prod. M. 

Vlach požádá o vypracování textu kupní smlouvy právničku.  
 

n) Soustředění na Albeři: prod. M. Vlach je pokládá za úspěšné i z hlediska propagačního.  
 

o) Prod. M. Vlach odeslal na RUK anotaci společného projektu MFF UK a FIT ČVUT Portál 
pro partnerství podniků s univerzitami (spadá do kategorie centralizovaných rozvojových 
projektů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015). Změna situace na ČVUT bude nejspíš 
znamenat, že projekt nezíská očekávanou podporu. Prod. M. Vlach navštíví pror. J. Hálu, 
aby konzultoval další postup. KD doporučilo i v případě odstoupení MFF UK od 
navrženého společného projektu rozvíjet aktivity v něm zamýšlené vlastními fakultními 
silami.   
Stalo se po KD: Prod. M. Vlach zaslal na RUK dopis, který obsahuje sdělení, že 
s ohledem na situaci, která vznikla na ČVUT, odstupuje MFF UK od záměru projektu 
"Portál pro partnerství podniků s univerzitami" v rámci CRP 2015. Projekt byl doporučen 
vedením UK k dalšímu zpracování. Po dohodě se zúčastněnými stranami se MFF UK 
pokusí projekt připravit do další soutěžní výzvy, a to v širší spolupráci s ČVUT (FIT a 
FEL), UK (FF, FSV) a VŠE. 
 

Děkan 
p) Děkan přijal pozvání k účasti v diskusním pořadu Zátiší v Radiu 1 (91,9 FM); tématem je 

vědní obor matematika.  
Stalo se po KD: Vysílání proběhlo 10. 9. 2014 od 21:00 hodin. Ohlasy posluchačů 
i facebookových fanoušků byly velmi pozitivní. Více na: 

https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-
2207520000.1411644762./10152501188002933/?type=1&theater 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-09-jarmark/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/ded/
https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-2207520000.1411644762./10152501188002933/?type=1&theater
https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-2207520000.1411644762./10152501188002933/?type=1&theater


Kolegium děkana MFF 10. září 2014 
 
 

6 
 

https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-
2207520000.1411644762./10152499384207933/?type=1&theater 

Pořad si lze poslechnout na stránkách Rádia 1 zde: 
http://www.radio1.cz/zatisi/?vysilani=40297 

  
q) II. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 

Slovakia (Nitra, 16. října 2014): MFF UK budou reprezentovat proděkan pro studijní 
záležitosti doc. F. Chmelík a vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Ohlášené termíny zasedání Rozšířeného kolegia rektora UK jsou následující: 
1. října, 10. listopadu, 8. prosince, vždy od 10:30 hodin. 
  

b) Slavnostního otevření robotické observatoře BlueEye 600 v Ondřejově se dne 7. října 
2014 za vedení MFF UK zúčastní děkan.  

 
c) AS MFF bude s největší pravděpodobností zasedat 1. října 2014. 

 
d) Příprava Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na období 2016-2020: pan rektor 

požádal o náměty, do 17. 10. 2014. Děkan uvítá, když mu členové KD své návrhy napíší 
už do 26. 9. 2014, aby mohl informovat fakultní VR a AS na jejich zasedáních 1. 10. 
2014.   

 
e) Zavedení bezhotovostní úhrady stravenek: prod. M. Rokyta se dotázal, jak je věc daleko. 

Tajemník učiní dotaz na firmu ERUDIO. 
 
 

f) Prod. M. Vlach navrhl věnovat na některé ze schůzí KD čas diskusi o dělení zisku 
z doplňkové činnosti.  

 
 
 
Zasedání skončilo v 15:19 hodin.  
 
 
Sepsala: 
T. Pávková 
 
 
 

https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-2207520000.1411644762./10152499384207933/?type=1&theater
https://www.facebook.com/radio1.cz/photos/pb.180212242932.-2207520000.1411644762./10152499384207933/?type=1&theater
http://www.radio1.cz/zatisi/?vysilani=40297


Zápis z 3. schůze kolegia děkana konané dne 24. září 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta (do 
13:00 hodin), J. Trlifaj; k bodu 3.j) přizván Mgr. L. Veverka 
O. Čepek, M. Vlach  

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
 
 
Novela fakultního předpisu o udělování prospěchových stipendií: jestliže ji AS MFF UK ve druhém 
čtení schválí - a poté ji schválí AS UK - budou stipendia podle nových pravidel dostávat studenti 
prvního ročníku akad. roku 2014/2015 už v letním semestru 2014/15; od akad. roku 2015/2016 budou 
stipendia podle novely vyplácena studentům všech ročníků. Kolegium tento postup schválilo.  
Stalo se po KD: Akademický senát MFF UK nový předpis o udělování prospěchových stipendií schválil 
dne 1. 10. 2014.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Proběhlo první kolo hodnocení projektů Výzkumné infrastruktury (VI jsou financovány 

z rozpočtové kapitoly MŠMT v rámci aktivity na podporu velkých infrastruktur pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace). Z pěti návrhů výzkumných infrastruktur postoupily do II. 
stupně hodnocení návrhy tři: 

 CERIC SPL-MSB Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha materiálového 
výzkumu (prof. V. Matolín) 

 ILL Členství ČR v ILL Grenoble (doc. V. Javorský) 
 LINDAT/CLARIN: Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury 

pro výzkum (prof. J. Hajič). 
Dne 12. 10. 2014 je uzávěrka pro podávání návrhů do II. stupně hodnocení 
(formuláře B + C). Návrhy podepisuje statutární zástupce instituce (rektor) a 
předkladatel (řešitel) je ukládá do úložiště MŠMT na základě jemu zaslaných 
přístupových údajů. 

 
Prof. V. Sechovský, navrhovatel neúspěšně hodnoceného návrhu (MLTL - Laboratoř 
magnetismu a nízkých teplot), požádal o revizi hodnocení. Prod. J. Trlifaj napíše na 
podporu prof. V. Sechovského dopis pror. J. Konvalinkovi na RUK.  
Prod. V. Baumruk doplnil, že MFF UK participuje ještě na dvou projektech velkých 
infrastruktur, a to na CERN (návrh podal FZÚ AV ČR) a na AUGER-CZ (Observatoř 
Pierra Augera - česká účast) a CTA-CZ (Cherenkov Telescope Array- česká účast).  
Prod. J. Trlifaj požádal sekční proděkany, aby v zájmu urychlení úředního postupu 
rozesílali v sekcích informace o výzvách typu velkých infrastruktur nejen po linii 
vedoucích pracovišť, ale také např. Radě PRVOUK nebo významným osobnostem, které 
jsou potenciálními aplikanty. Zvláště jsou-li takové výzvy zveřejněny v průběhu letních 
prázdnin.  
 

b) Projekty ERC Consolidator: žádné z návrhů, které podali pracovníci MFF UK, 
nepostoupily do druhého kola.  

 
c) Proběhl kongres EAIE v Praze, v jeho rámci se uskutečnil 16. 9. 2014 na Albertově tzv. 

Campus Tour UK. Prod. J. Trlifaj na něm vystoupil s krátkou prezentací vědy a 
mezinárodních vztahů na MFF UK. Součástí kongresu byla i individuální setkání 
k navázání meziuniverzitní spolupráce. Prod. Trlifaj se setkal s prof. Gustafsonem  
z Kansas State University (KSU), který projevil zájem zejména o oživení výměny 
studentů informatiky mezi KSU a MFF UK v rámci existující meziuniverzitní smlouvy. 
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Příslušné materiály z KSU dostal k posouzení prod. O. Čepek. Prod. J. Trlifaj dále jednal 
s Executive Directorem UCCS dr. Shullem o navázání spolupráce s University of 
Colorado at Colorado Springs. Dr. Shull připraví návrh smlouvy, která bude založena na 
podobných principech, jako smlouva s KSU (tj. zejména neplacení školného na hostující 
instituci), bude však rozšířena o podrobnosti týkající se zdravotního pojištění apod. 
V rámci jednání se dr. Shulle setkal také s děkanem fakulty.  

 
d) Dne 18. září 2014 navštívila OVZS na pozvání prod. J. Trlifaje prorektora Univerzity 

Karlovy prof. L. Rovná. Projednány byly otázky týkající se spolupráce s nedávno 
ustanoveným Evropským centrem UK a podpory žadatelů o jednotlivé evropské projekty.  

 
e) Evropské centrum UK má na http://www.cuni.cz/UK-5602.html  přehled výzev s krátkou 

konkretizací výzvy. Přehled je průběžně aktualizován. Informace byla zaslána na 
pracoviště MFF UK a na vědomí sekčním proděkanům. 

 
f) Celodenní workshop na téma veřejné podpory, konaný dne 4. září 2014 a organizovaný 

Odborem projektové podpory a CPPT, kterého se zúčastnily vedoucí OVZS a HOSP, 
nepřinesl žádné nové informace a v účastnících spíše vyvolal pochybnosti o erudici 
přednášejících. 

 
g) Prod. J. Trlifaj se zúčastnil dne 19. 9. 2014 slavnostního otevření a zahájení provozu 

Centra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT v Brně (CERIT), v nových prostorách 
fakulty informatiky Masarykovy univerzity a Ústavu výpočetní techniky. V jednom týdnu 
byly v Brně inaugurovány hned tři velké struktury pro vědu a výzkum (CEITEC, knihovna 
PedF MU a CERIT).   

 
h) Prod. J. Trlifaj se zúčastnil 54. akademického fóra v MÚ AV ČR a vyslechl tam přednášku 

předsedy AV ČR prof. J. Drahoše Strategie AV21 (Špičkový výzkum ve veřejném zájmu). 
Tato nová strategie má být projednána v prosinci 2014 na Sněmu AV ČR.  

 
i) V pondělí 22. 9. 2014 byly předány ceny GAČR. Z MFF UK cenu neobdržel žádný 

badatel. Slavnostního předávání se za MFF UK zúčastnil p. děkan.  
 

j) Dne 10. 9. 2014 byla doplněna Rada pro výzkum vývoj a inovace (RVVI): složení viz: 
http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA 

 
k) KREDO IPn Vlastní hodnocení vědy a výzkumné činnosti: prod. J. Trlifaj vyplnil obdržený 

dotazník, vzhledem k vazbám na jiná témata bude před odesláním text konzultovat s KD.   
 

l) GAUK: studentům a na pracoviště MFF UK, a sekčním proděkanům na vědomí, byla 
odeslána výzva k podávání návrhů projektů GA UK, dílčích a závěrečných zpráv projektů 
GA UK spolu s „kuchařkou“. Interní termíny - nové projekty: 11. 11. 2014, pokračující 
projekty: 14. 1. 2015, závěrečné zprávy: duben 2015. Návrhy nových projektů v aplikaci 
GA UK po uzávěrce zpřístupní sekčním proděkanům proděkan pro vědu, OVZS sekčním 
proděkanům připraví seznamy návrhů z jejich sekcí. K nedoporučeným projektům je 
třeba napsat důvody, které k nedoporučení vedly; nedoporučené projekty nebudou 
posuzovány.  

 
m) Návrh na změnu v oborové radě Grantové agentury Univerzity Karlovy: prod. J. Trlifaj 

rezignoval na členství v OR k 9. 6. 2014, z důvodu svého pracovního vytížení. Předložil 
návrh, aby oborová rada B – přírodní vědy, obor Matematika, byla doplněna o doc. RNDr. 
Zbyňka Šíra, Ph.D. Navrhovaný pracovník s nominací souhlasí. Kolegium s návrhem 
souhlasilo a doporučilo předložit jej Vědecké radě MFF UK.  
Stalo se po KD: VR MFF UK dne 1. 10. 2014 návrh schválila. Pror. J. Royt svým dopisem 
z 6. 10. 2014 sdělil, že návrh schválil.  
  

n) Cena Wernera von Siemense 2014: informaci o vyhlášení obdrželi sekční proděkani e-
mailem. Interní termín pro podání návrhů na OVZS - v tištěné podobě, s podpisem autora 
práce resp. navrhovaného - je stanovený na 6. 10. 2014. Podmínky soutěže lze nalézt na 
webu, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-5602.html
http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA
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https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolve
nti/cena_siemens/Pages/CenaSiemens2014.aspx 

 
o) Dne 8. října 2014 vystoupí v Kongresovém Centru Praha na The European Research 

Day prof. Peter W. Higgs a další významní řečníci. Pozvánku s programem poslal 
k dalšímu šíření doc. R. Leitner, DrSc., vstupné je 200 Kč. 
Stalo se po KD: Prof. Higgs se ze zdravotních důvodů omluvil a do Prahy nepřijel.   
 

p) Časopis Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (CMUC): vedoucí 
redaktor prof. J. Rataj informoval děkana, že na opakovanou žádost k Thomson Reuters 
o zařazení CMUC do seznamu impaktovaných časopisů nyní přišla odpověď, negativní, 
z důvodu nízké citovanosti CMUC. Vedoucí redaktor se zdůvodněním zamítavého 
stanoviska v zásadě souhlasí, a proto dal děkanovi ke zvážení, zda projednat 
budoucnost časopisu ve vhodných grémiích, a současně nabídl pro případ volby nové 
strategie svou funkci vedoucího redaktora k dispozici. Děkan předložil věc k diskusi 
kolegiu děkana. Kolegium doporučilo časopis CMUC zachovat, za tři roky se znovu 
pokusit pro něj získat zařazení mezi impaktované časopisy. CMUC snese srovnání 
s Czechoslovak Mathematical Journal, který impakt má, navíc díky podpoře RUK budou 
všechny články v CMUC nově chráněny vlastním DOI. Prod. M. Rokyta podpořil názor, 
že prof. J. Rataj má zůstat ve funkci vedoucího redaktora časopisu.  

 
Děkan 
q) Kolegium vzalo s potěšením na vědomí, že doktorandka Mgr. Kristýna Kuncová a prof. 

Jan Malý získali v červenci 2014 JMAA Best Paper Award za článek Non-absolutely 
Convergent Integrals in Metric Spaces. Prod. M. Rokyta navrhne K. Kuncové mř. 
stipendium a prof. J. Malému udělí mř. odměnu z prostředků matematické sekce. 
Kolegium doporučilo zveřejnit tento úspěch na fakultním webu a na informační tabuli. 
Podklady pošle vedoucímu OMK prod. M. Rokyta.   

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO 

i) Personální záležitosti do konce roku 2014: podklady prof. F. Chmelík shromáždil, 
osobně na RUK navštívil Ing. M. Katakalidisovou. Současný stav popsal členům 
KD ve včerejším e-mailu. KD postup nastíněný do konce roku 2014 schválilo. 
Výhledy na rok 2015 prod. F. Chmelík sdělí, jakmile budou známy. 

ii) Kolegium schválilo rámcovou strategii zpracování tzv. boloňského dotazníku. 
iii) Péče o studenty se zvláštními potřebami: prod. M. Rokyta informoval, že současné 

personální obsazení funkce fakultního koordinátora zůstává do konce roku 2014 
stejné, podmíněně. Mezi podmínky patří, že koordinátor bude mít zástupce a že 
splní všechny resty včetně dotazníku pro KREDO.  

 
b) Imatrikulace studentů MFF UK se koná ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v Karolinu, od 9:00 

studenti I, od 11:00 M, od 13:00 F. Děkana zastoupí prod. V. Baumruk.  
 
c) Bakalářské promoce se budou konat ve čtvrtek 13. a v pátek 14. 11. 2014. Promotorem 

bude doc. M. Rotter. Děkan se zúčastní promocí 13. 11. 2014, dne 14. 11. 2014 ho 
zastoupí prod. M. Rokyta.  
 
 

d) Udržitelnost projektu IPN KVALITA: prod. F. Chmelík zaslal členům kolegia pro informaci 
e-mail ředitele odboru strategických projektů MŠMT Ing. J. Burgstallera, DiS, žádajícího 
jménem MŠMT o součinnost při zajišťování udržitelnosti Individuálního projektu 
národního „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ (IPN 
KVALITA). Výstupy IPN Kvalita jsou veřejné a nekomerční. E-mail obsahuje četné 
webové odkazy týkající se metodiky projektu, možností využití jeho výstupů, použité 
strategie atd. atd.  

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/CenaSiemens2014.aspx
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/CenaSiemens2014.aspx
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Prod. P. Kolman 
e) Telefonická informace: fakultě byla prodloužena akreditace I a učitelství M, jak o ni 

žádala.   
 
f) Dne 23. 9. 2014 bylo zapsáno 9 studentů – samoplátců do studia anglicky vyučovaných 

programů (programy M a I). 
 

g) Počet zapsaných studentů ke dni 24. 9. 2014 - bakaláři programu M: 261 (vloni 215), F: 
235 (vloni 199), I: 157 (vloni122); do konce měsíce září se čísla zapsaných ještě o málo 
zvýší. Nárůst 20 % je velmi potěšitelný.  

 
h) Přechod fakult na elektronický způsob evidence doktorských studií (pokyn rektora UK): 

práce pokračují.  
 

i) Prod. P. Kolman a dr. K. Šolcová se zúčastnili veletrhu EAIE o vzdělávání. Získali 
zajímavé kontakty (Finsko – University of Jyväskylä; Saúdská Arábie – zájem o letní 
tříměsíční internshipy v oborech fyzika a chemie – předáno prod. V. Baumrukovi; 
Bangladéš). Oboustranný zájem o udržování kontaktů s PhDr. Ing. Petrem Kaiserem, 
zvláštním zmocněncem pro vědu a technologie Ministerstva zahraničních věcí ČR.    

 
j) Prod. P. Kolman se dne 19. 9. 2014 za děkana fakulty zúčastnil slavnostního otevření 

budovy výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost v Plzni. 
Propagační prezentaci na USB nechal na kolegiu kolovat, je uloženo na SEKR.   

 
k) Dne 8. 10. 2014 bude prod. P. Kolman jednat o studiu zahraničních studentů s pror. M. 

Králíčkovou.   
 

l) KD souhlasí, aby se dělení školného za studium v AJ podle bodu 2. p) zápisu ze 
zasedání konaného dne 3. 9. 2014 uplatňovalo i na studenty v programech Erasmus 
Mundus ap. 

 
m) Zpráva z RUK: o rozdělení sumy 319 tis. Kč, kterou MFF UK dostala od RUK jako 

ocenění za dobře fungující program Erasmus Mundus, se dohodne prod. O. Čepek 
s děkanem. 

 
n) Směrnice děkana Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech: 

verze návrhu z 22. 9. 2014 byla předložen AS MFF UK. Prod. P. Kolman poděkoval 
členům KD za spolupráci při tvorbě předpisu. 
Stalo se po KD: AS MFF UK vzal návrh předpisu se souhlasem na vědomí na svém 
zasedání 1. 10. 2014. Výnos je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer07.htm 
 

o) Směrnice děkana o indexech: verze odrážející názor právničky byla předložena 
Akademickému senátu MFF UK.  
Stalo se po KD: AS MFF UK vzal návrh předpisu se souhlasem na vědomí na svém 
zasedání 1. 10. 2014. Výnos je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer05.htm 
 

p) Prod. P. Kolman navrhl zrušit od 1. 10. 2014 některé děkanovy výnosy. Kolegium návrh 
schválilo.  

 
q) Příprava směrnice děkana o podobě závěrečných studentských prací: prod. P. Kolman 

dostal vyjádření od garantů studijních programů. Proděkani Z. Němeček, M. Rokyta a J. 
Trlifaj se vyjádřili pro jednotnou úpravu, děkan by určil jednotnou podobu přinejmenším 
pro titulní stránku práce. Prod. M. Vlach od RUK vyjasnění podoby loga a znaku. 
Kolegium se k tomuto bodu vrátí na příští schůzi.  

 
r) Výhled akreditací MFF UK žádá dostat RUK do 15. 11. 2014. Z: prod. P. Kolman.   
 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer07.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer05.htm
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Děkan 
s) Podnět k disciplinárnímu řízení: děkan pozval pisatelku k osobnímu setkání, ta nabídku 

e-mailem odmítla. Po důkladném prošetření dostupných informací a na základě právních 
konzultací se děkan rozhodl podnět k zahájení disciplinárního řízení nedat. Pisatelce toto 
sdělí dopisem odeslaným na jí uvedenou poštovní adresu, do vlastních rukou.  

 
t) Studentská anketa za LS 2013/2014 - nejlépe hodnocené pedagogy děkan vyhlásí po 

Jarníkovské přednášce dne 1. 10. 2014. Učitelé byli pozváni, typická výše mř. odměny 
spojená s výborným umístěním ve studentské anketě činí 10 tis. Kč.  
Stalo se po KD: Podrobná informace je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-vyhlaseni/ 
 
Děkan si povšiml, že na některých pracovištích je procento neodevzdaných anketních 
lístků vyšší, a zajímají ho příčiny tohoto jevu. Prod. F. Chmelík konstatoval, že 
nezaznamenal žádnou stížnost studenta, že by anketní lístek nedostal. Děkan 
prodiskutuje závěry ankety a připomínky studentů se sekčními proděkany.  

 
u) Zpráva o výsledcích testů studijních předpokladů z matematiky pro posluchače 1. ročníku 

MFF UK (školní rok 2014/15) a závěrečná zpráva Dvanáctibodový test středoškolské 
matematiky na Albeři, akademický rok 2014/15: dokumenty byly rozeslány všem členům 
kolegia, současně jsou mezi veřejnými dokumenty KD, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/  
 

v) Stalo se po KD: prod. M. Rokyta poslal kolegiu Závěrečnou zprávu o úvodním kurzu 
středoškolské matematiky (akad. rok 2014/2015). Kurz byl tentokrát mimořádně dobře 
navštěvovaný po celou dobu konání, stále odhadem 190 studentů. V tradiční anketě o 
kurzu byl hodnocen jako druhý nejúspěšnější ve své jedenáctileté historii (průměr 8,56 
bodů na škále 0 až 10 bodů).  

 
 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium projednalo návrh „Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby 

v ochranném pásmu elektronického komunikačního zařízení“ mezi MFF UK a firmou 
Pražská teplárenská, a.s., v souvislosti s připravovanou výstavbou pavilonu v Troji. 
Pražská teplárenská, a.s., je vlastníkem optického kabelu, a tím i účastníkem řízení. 
Uzavření této smlouvy je jedním z kroků k vydání stavebního povolení. 

 
b) Bezhotovostní nákup stravenek - tajemník tlumočil odpověď, kterou získal cestou dr. P. 

Zakouřila: v dubnu 2014 byl prostřednictvím ÚVT UK zadán požadavek firmě Erudio na 
softwarové zajištění možnosti platit za stravenky formou srážky ze mzdy. Program bude 
dodán zhruba na přelomu roku 2014 a 2015. 

 
c) Návrh na převedení hospodářského výsledku MFF UK ve schvalovacím řízení za rok 

2013 předložil děkan se souhlasem kolegia ke schválení akademickému senátu MFF UK, 
takto: i) převést zisk ve schvalovacím řízení v částce 258 923 Kč ve  
prospěch nerozděleného zisku MFF; ii) převést vnitrouniverzitní zisku ve schvalovacím 
řízení v částce 6 152 557 Kč ve prospěch vnitrouniverzitního hospodářského výsledku. 
Stalo se po KD: AS MFF UK dne 1. 10. 2014 návrh schválil.  

 
d) Tajemník informoval o stále častěji se vyskytujícím požadavku z pracovišť MFF UK 

uzavřít smlouvu se zahraničním partnerem, zpravidla v cizím jazyce a podle legislativy 
cizího státu. O součinnost a odbornou pomoc byl požádán RUK, s odvoláním na 
předcházející nabídku pana rektora.   

 
e) Návrh na dílčí Změnu Statutu UK a návrh na dílčí Změnu přílohy č. 8 Statutu UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6158.html 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-vyhlaseni/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
http://www.cuni.cz/UK-6158.html
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http://www.cuni.cz/UK-6159.html 
Připomínky k návrhům mohli členové KD posílat tajemníkovi fakulty do 22. 9. 2014, nikdo 
žádné nezaslal. Tajemník připraví odpověď pro AS UK, připojí do ní otázku, jakou formou 
bude realizováno „vyplácení příspěvku na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením 
zdravotního stavu zaměstnance“, zda je tím míněno také využití formy poukázek, jak 
navrhovala MFF UK. (Odpověď dr. A. Němcové Tejkalové, k čj. 2618/2014-IPSC.) 
Až bude změna Statutu platit, bude to důvod k novelizaci fakultních pravidel pro 
hospodaření s fondy.    

 
f) Na dotaz RUK týkající se oblasti služeb pro studenty se speciálními potřebami byla MFF 

UK dotázána, jak řeší přístup handicapovaných studentů k toaletám. RUK zvažuje 
používání tzv. euroklíčů. MFF UK se zavedením euroklíčů nezabývá, všichni studenti 
mají volný přístup k toaletám ve všech budovách. 

g) Po diskusi o bezpečnosti budov na Karlově navrhl tajemník omezit volný přístup do 
budovy Ke Karlovu 3 oběma vchody ze dvora (u podatelny a u bufetu), takže v 16:00 
hodin budou oba vchody zavřené. Stejné opatření platí i pro vjezd do dvora z ulice Ke 
Karlovu.  Do obou budov na Karlově bude vstup volný pouze hlavními vchody, a to do 
20.00 hodin. Kolegium s návrhem souhlasilo. 

h) Ve vestibulech všech budov MFF UK byly na nástěnkách vyvěšeny informace 
Ministerstva zdravotnictví ČR pro zahraniční studenty z oblastí výskytu onemocnění 
způsobeného virem ebola. 

 
i)         Pronájmy, zapůjčení fakultních prostor 

i)    Evropské hnutí v ČR požádalo MFF UK o pronájem refektáře na dny 24. 9. a 30. 10. 
2014. Vzhledem k tomu, že již v minulosti byl tomuto klientovi refektář několikrát 
poskytnut, vyhovělo kolegium žádosti o slevu a schválilo slevu ve výši 10 %. 

ii)    KD vyhovělo žádostem prof. J. Nešetřila o bezplatné zapůjčení prostor v budově na 
MS: 
 refektář dne 7. 10. 2014, 13:30 – 15:00 hodin (90. kolokvium, pořádá IÚUK) 
 Malá aula dne 27. 10. 2014, 9 – 17 hodin (LEA-STRUCO meeting). 

 
Děkan 
j) Časopis Vesmír: vedení fakulty bylo osloveno s návrhem podílet se na zakoupení 

časopisu Vesmír, s.r.o. Kolegium děkana vyslechlo bližší informace o časopisu od Mgr. L. 
Veverky, po diskusi o námětu veřejně hlasovalo. Prod. F. Chmelík se hlasování zdržel, 
ostatní přítomní členové KD hlasovali proti nákupu.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI: výběrové řízení na dodavatele stavebních akcí (střecha MS a VD Troja) se 

uskuteční 1. 10. 2014 v 8:30. Termín je šibeniční, protože kdyby se některý z účastníků 
řízení odvolal, vzniklá prodleva nedovolí stihnout další předepsané lhůty, v důsledku 
čehož se nemusí stihnout kolaudace, a tudíž nebude splněna podmínka pro udělení 
finanční dotace. 
Prod. O. Čepek, i pod dojmem výše popsané situace, poslal kolegiu odkaz na článek 
prof. Zdeňka Vybírala Manuálem k nevzdělanosti otištěný v Respektu. Prod. Z. Němeček 
plánuje napsat coby jakési pokračování článku vlastní zkušenosti s VaVpI.  

 
b) Pavilon v Troji: veškeré náklady, které by přesáhly deklarovanou cenu, půjdou na vrub 

MFF UK.  
 

c) Příprava výběrového řízení na nákup investic - ICT: podklady připravené ze strany MFF 
UK požaduje RUK změnit, sloučit oddělené a sloučené zase rozdělit (týká se 
počítačových učeben, elektronového a iontového děla). Prod. Z. Němeček po úvaze 
doporučil požadavku RUK vyhovět, byť to v důsledku bude pro MFF UK znamenat vyšší 
náklady spojené s administrativou výběrového řízení.  

http://www.cuni.cz/UK-6159.html
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Děkan 
d) Kampus Albertov (KA): prod. V. Baumruk poslal kolegiu pro informaci návrh PřF UK na 

společenské a sportovní prostory zvažované do KA, jak je dostala Pracovní skupina KA. 
Patrně vyústí v postavení menzy a kafeterie, případná sportoviště se teprve ideově 
vyvíjejí. Chystá se příprava architektonické soutěže. Ta musí být vyhlášena do konce 
roku 2014. Návrh na složení přípravné komise musí projednat Monitorovací výbor, 
předběžně v ní budou rektor UK, pror. J. Hála, pror. J. Konvalinka, pokud děkani, tak ze 
všech tří participujících fakult, odborníci navržení Komorou architektů, reprezentant MČ 
Praha 2 či Klubu za starou Prahu. Požadavky na prostory se shromažďují do finální 
verze, podobně se dolaďuje představa o prostorech na výuku. Prod. V. Baumruk se od 
příští schůze ujme role předsedajícího Pracovní komise KA.  
Prod. Z. Němeček vyjádřil názor, že pokud má být Kampus Albertov alespoň trochu 
podoben kampusu, bez konferenčního a sportovního zázemí a bez slušné možnosti 
občerstvení se neobejde. To ovšem nebude financovat MŠMT, takže je žádoucí 
odhadnout výši nákladů a pak hledat zdroje jejich krytí; nejspíš úloha pana rektora.  
Prod. V. Baumruk jednal s tajemníkem fakulty o nákladech, na nichž se podílí MFF UK 
(jde hlavně o placení manažera KA):  50 % hradí RUK, 30 % PřF UK a po 10 % MFF UK 
a 1. LF UK. Doporučil uhradit fakultní podíl na přelomu října a listopadu 2014, aby platba 
nepřipadla až na samý konec kalendářního roku.  
Horizont zahájení provozu KA: rok 2020.  

 
e) Záměr 1. LF UK postavit společně dětskou školku: děkan nabídl termíny pro svou 

schůzku s proděkanem 1. LF UK prof. Otomarem Kittnarem, dohodli se na 30. 9. 2014 
v 11:00 hod. Předtím se sešli děkan, tajemník fakulty a prod. V. Baumruk. Možnosti 
umístění jsou velmi problematické – namísto sportoviště sloužícího celé UK je to 
nevhodné, nad vrty pod budovou Ke Karlovu 5 je to nemožné; představy o financování 
stavby a jejího provozu jsou nejasné. 

 
f) Interní projektová soutěž v rámci Institucionálního programu pro veřejné VŠ pro rok 2015 

– Tematický okruh I Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a 
inovace studijních programů na úrovni předmětu/kurzu: prof. L. Skrbek sdělil, že soutěž 
běží, příští týden se sejde komise.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Návrh na vypsání konkursů: předložil prod. M. Rokyta (členové KD ho dostali 
v podkladech), v předepsaném termínu do konce září ho zašle prod. V. Baumruk. 
Informatická sekce nebude v podzimním kole podávat žádné návrhy na obsazení 
pracovních míst.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach podal své informace korespondenčně. 
a) Pořadatelé Astronomické olympiády ČR (AO) nabídli prostřednictvím doc. M. Wolfa 

rozeslat informace o aktivitách MFF UK řešitelům a učitelům na SŠ. MFF UK nabídku 
využije. 

 
b) MFF UK byla oslovena zástupci Khanovy školy, aby uspořádala Překladatelský maraton, 

a to v podobném duchu jako posledně. Akce se po zkušenosti jeví jako propagačně 
zajímavá, s relativně malými finančními náklady. 

 
c) Syn prof. Viktora Trkala oslovil MFF UK s prosbou o důstojné připomenutí jeho otce, 

významné osobnosti UK. Ve věci budou dále jednat prof. J. Plášek a prod. M. Vlach. 
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d) Vedoucí vydavatelství Matfyzpress vstoupí v jednání s ředitelem nakladatelství 

Karolinum, kvůli projednání možností vydávání e-knih a sledování tohoto trendu. 
Nakladatelství Karolinum e-knihy už vydává. Nově připravovaná koncepce vydavatelství 
MatfyzPress počítá i s tímto způsobem distribuce. Jde o získání zkušeností nejen se 
způsobem prezentace a prodejem e-knih, ale i úpravu smluvních vztahů s autory, 
o technické parametry e-knih a další související problémy. 

 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. J. Trlifaj zmínil dotazy, které dostává ohledně nové organizace doktorského studia, 
totiž zda budou zrušeny komise K pro obhajoby a budou revidovány RDSO. Prod. V. 
Baumruk probíral s doc. J. Dolejším pravomoci garantů studijních programů, které jim 
dává opatření rektora UK, dále otázku nového složení komisí pro SZZ. KD se shodlo 
v názoru, že je žádoucí zavést flexibilnější a pro celou fakultu jednotný systém. Bude 
předmětem další debaty. 

 
b) Prod. V. Baumruk informoval, že k němu dospěla nabídka od Thompson Reuters na 

zakoupení licence EndNote (správa bibliografických údajů, práce s citacemi). 
Přinejmenším pro fyzikální sekci by bylo zakoupení licence výhodné. KD souhlasilo, aby 
prod. V. Baumruk zjistil názor vedoucí knihovny i obou dalších sekčních proděkanů.  

 
c) Připomenutí: náměty pro Dlouhodobý záměr UK prosí děkan dostat do pátku 26. 9. 2014 

na adresu: dekan@mff.cuni.cz . 
 

d) Novela vysokoškolského zákona: informace o zasedání předsednictva Rady vysokých 
škol konaného 18. 9. 2014, připomínky PRVŠ k novele zákona, vše archivováno úložišti 
KD, viz:  

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-
_2011/preds_rady_vs_usneseni_18_09_2014/index.htm 

 
Stalo se po KD: 
e) Strategický dokument Expertní rady evropských akademií (EASAC): Principy Expertní 

rady evropských akademií (EASAC) – Zásady dialogu akademické obce s politickou 
reprezentací, jsou k dispozici na webu, viz: 

http://www.easac.eu/home/policy-dialogue.html 
 nebo 
        http://abicko.avcr.cz/2014/09/14/index.html 
 

f) Dne 2. října 2014 pronese na Univerzitě Karlově přednášku Dr. Wolfgang Schäuble, 
ministr financí SRN. Za děkana MFF UK se jí zúčastní prod. J. Trlifaj.  

 
 
 

 
Zasedání skončilo ve 14:00 hodin.   
 
Zapsala: 
T. Pávková 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/preds_rady_vs_usneseni_18_09_2014/index.htm
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/preds_rady_vs_usneseni_18_09_2014/index.htm
http://www.easac.eu/home/policy-dialogue.html
http://abicko.avcr.cz/2014/09/14/index.html


Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 8. října 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
Přítomni: 
 
 

O. Čepek (do 14:45), V. Baumruk (do 15:00), F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. 
Líska (na část jednání), Z. Němeček (na část jednání, do 15:00), M. Rokyta, L. Skrbek 
(na část jednání), M. Vlach, J. Trlifaj 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) K podpisu p. rektora byly postoupeny formuláře hodnocení výzkumných infrastruktur (VI), 

které postoupily do druhého kola hodnocení:  
- CERIC SPL-MSB Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha materiálového výzkumu 

(prof. V. Matolín) 
- ILL Členství ČR v ILL Grenoble (doc. P. Javorský) 
- LINDAT/CLARIN: Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro 

výzkum (prof. J. Hajič). 
Pan rektor odeslal 29. září 2014 náměstkovi ministra školství J. Veberovi dopis, kterým 
se ohrazuje proti hodnocení návrhu VI MLTL  Laboratoř magnetismu a nízkých teplot a 
žádá jeho revizi. 
Stalo se po KD: Náměstek MŠMT J. Veber věc postoupil příslušnému oborovému panelu 
a ten projekt prof. V. Sechovského znovu posoudil. Výsledek přezkumu potvrdil původní 
hodnocení návrhu výzkumné infrastruktury, tzn. „B“.  

  
b) Zástupce SIAM Student Chapter požádal OVZS o konzultaci k pravidlům GA UK. 

Konzultace se uskutečnila 8. 10. 2014 na OVZS. Následovat bude setkání se studenty, 
zamýšlejícími podat návrh projektu GA UK. Termín setkání, kde by byla vítaná účast buď 
proděkana pro vědu, nebo administrátora projektů GA UK na MFF UK, je plánován na 
29. 10. 2014. Z návštěvy vzešel rovněž podnět na sestavení stručné informace pro 
řešitele ke způsobu „nakládání“ s grantem po jeho přidělení. Takový dokument by se 
přikládal ke každé smlouvě o řešení projektu. 

 
c) MFF UK konečně obdržela z ERCEA debit note na vrácení neuznaných nákladů projektu 

CCOSA (řešitel doc. D. Kráľ), což činí podle finální auditorské zprávy 5 270, 08 EUR. 
Prostředky je třeba vrátit nejpozději k 10. 11. 2014. Prod. O. Čepek je informován, 
konzultoval s vedoucí HOSP způsob úhrady; bude zaúčtováno jako daňově neuznatelný 
náklad.  

 
d) OVZS upozorňuje, že v souvislosti s úplnou elektronizací administrace projektů v rámci 

programu HORIZON 2020 je třeba nastavit mechanismus k zajištění fakultou 
nastavených procedur - souhlas sekčního proděkana s řešením projektu před podpisem 
statutárního zástupce na stanovených dokumentech projektu – Declaration of Honour 
(DoH) a poté Grant Agreement (GA). OVZS předpokládá, že řešitel, v souladu s fakultní 
interní směrnicí, o záměru podat projekt i o jeho obsahu informuje vedoucího pracoviště. 
Pokud řešitel nepřidělí v systému (Participant Portal) příslušné fakultní role (tzv. LSIGN, 
resp. PLSIGN, a FSIGN, resp. PFSIGN), pak se o podání projektu instituce nedozví, 
resp. dozví až poté, co úspěšný navrhovatel začne poptávat signování DoH. Kolegium 
akceptovalo návrh OVZS ukládat příslušné dokumenty do grantového úložiště 
přístupného sekčním proděkanům, požádat je o doporučení dokumentu k podpisu včetně 
údaje, dokdy je třeba dokument statutárním zástupcem elektronicky signovat.   

 
e) Evropské centrum UK sbírá podněty pro jednotnou metodiku plánování a vykazování 

nákladů evropských projektů, připravuje formulář time-sheets, který bude jednotný pro 
celou UK a její projekty EU. 

 



Kolegium děkana MFF 8. října 2014 
 
 

2 
 

f) Na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace rozhodla vláda svým usnesením ze 
dne 1. října 2014 č. 803, že novou členkou předsednictva Grantové agentury České 
republiky bude prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c., a funkci předsedy Grantové 
agentury České republiky bude zastávat prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. 

 
g) Akreditace habilitačních a jmenovacích oborů MFF UK: dne 20. 10. 2015 platnost 

stávající akreditace skončí. Vzhledem k časově náročné proceduře žádostí o akreditace 
bude vhodné přemýšlet o tom, zda ponechat stávající obory, jak je garantovat atd. 
Náměty na změny je třeba zaslat prod. J. Trlifajovi do 15. ledna 2015.  

 
h) Prod. J. Trlifaj upozornil na to, že z projektů GAČR s počátkem řešení 2011 a později 

nelze vyplácet odměny (nedávno došlo k opomenutí v sekci I). 
 

i) O studium matematiky na MFF UK v Praze, v rámci meziuniverzitní dohody, projevila 
zájem studentka z Kansas State University. Žádost posuzuje matematická sekce.  

 
j) Vědeckou radou MFF UK schválené návrhy na hostující profesory UK budou po 

vyhotovení zápisu ze zasedání VR, který je nedílnou součástí návrhu, postoupeny na 
rektorát k dalšímu řízení. 

 
k) Informace: Veškeré náklady na projekty EU jsou deklarovány jako actual cost, nikoli jako 

average costs. 
 

l) Dokument Návrh nového systému hodnocení vědy v rámci IPN Metodika: jménem 
náměstka MŠMT J. Vebera se na prod. J. Trlifaje obrátil dne 7. 10. 2014 J. Burgstaller, 
ředitel odboru strategických projektů MŠMT, s žádostí o vyjádření k citovanému 
materiálu. MŠMT pořádá dne 29. 10. 2014 seminář, na kterém budou mít účastníci 
příležitost blíže se seznámit s cíli projektu IPN Metodika a kde bude upřesněn proces 
veřejné konzultace k 1. Dílčí zprávě. Za MFF UK se na seminář přihlásí prod. J. Trlifaj, 
případně děkan. Webové stránky projektu viz:  
http://metodika.reformy-msmt.cz/seminar-29-10-2014 
Prof. Z. Němeček se zúčastní semináře jako člen KHV. 
Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj navrhl jako kontaktní osobu pro zprostředkování 
komunikace mezi projektovým týmem IPN Metodika a MFF UK vedoucí OVZS dr. M. 
Stiborovou, CSc. Kapacita semináře byla zvětšena, takže se k účasti na něm mohli 
přihlásit také reprezentanti MFF UK (prod. J. Trlifaj a p. děkan).  

 
m) Kolegium vzalo na vědomí informaci děkana, že spolu s dalšími děkany přírodovědně 

zaměřených fakult připravuje společný protest proti skutečnosti, že RVVI zrušila na 
poslední chvíli výběrové řízení na softwarové zajištění výpočtu bodových hodnot 
výsledků podle Metodiky hodnocení 2013 a nevypsala nové řízení. Děkan PřF UK prof. 
B. Gaš svolává na 31. 10. 2014 jednání k této záležitosti, pozváni budou také předseda 
KHV prof. J. Málek, jako člen RVVI pror. J. Konvalinka.  

 
n) Dne 6. 10. 2014 proběhla obhajoba ERC projektů ředitelů prof. J. Málka a doc. S. Hencla, 

v obou případech s hodnocením A1 (excelentní). Obhajobám byl kromě jiných přítomen 
prorektor UK prof. J. Konvalinka.  

 
o)  KREDO: prod. J. Trlifaj pošle kolegiu konečnou verzi vyplněného dotazníku, týkajícího 

se vlastního hodnocení vědecké a výzkumné činnosti. 
Stalo se po KD: Kolegium dokument schválilo, prod. J. Trlifaj ho poslal 17. 10. 2014 na 
odbor vědy RUK Mgr. P. Nohelovi.  

 
p) Dne 30. 10. 2014 přicestuje do Prahy nový předseda Evropské výzkumné rady (ERC) 

prof. Jean-Pierre Bourguignon. Při této příležitosti se bude konat několik akcí. 
   E-mailem přišla pozvánka od předsedy AV ČR prof.  Jiřího Drahoše na odpolední 

akci s názvem Striving Excellence in Science, European Research Council and the 
Czech Republic, která se uskuteční dne 30. 10. 2014 v budově Akademie věd na 
Národní třídě. Pozváni byli významní představitelé české vědní politiky, vědeckých 
organizací se vztahem k ERC i hodnotitelé a řešitelé projektů ERC. 

http://metodika.reformy-msmt.cz/seminar-29-10-2014
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   Předseda ERC pronese dne 31. 10. 2014 v 9:30 v Matematickém ústavu AV ČR 
přednášku, viz: 

http://www.math.cas.cz/documents/cech11.pdf 
   od 11:00 hodin pak bude následovat panelová diskuse na téma European Research 

Council and Mathematics in the Czech Republic, viz: 
http://www.math.cas.cz/documents/pozvanka_panel_ERC.pdf 

Účast všem potenciálním zájemcům o získání projektů ERC vřele doporučena.  
 

q) Discovery systém UK – dopis pror. J. Royta: do komise, která má stanovit podmínky pro 
výběrové řízení na zakoupení systému, navrhla MFF UK pracovnici Knihovny MFF UK 
Mgr. Kateřinu Vrtálkovou.  

 
 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Prod. F. Chmelík poslal kolegiu informace od Jana Pohanky, vedoucího referátu vnějších 

vztahů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, které se týkají organizace maturitní 
zkoušky a výběrové zkoušky MATEMATIKA+ . Bližší informace o zkoušce Matematika+ 
lze nalézt na webu, viz:  
 www.novamaturita.cz. 
Pokusné ověřování výběrové zkoušky Matematika+ proběhne na jaře 2015 v rámci 
jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 
v období mezi 4. až 13. květnem 2015. Výsledky zkoušky pak budou maturanti znát 
nejpozději 20. května 2015. V podzimním zkušebním období proběhne zkouška mezi 1. a 
10. zářím 2015, přičemž výsledky budou maturantům na podzim známy nejpozději 11. 9. 
2015. 
 

b) Natáčení přednášek v ZS 2014/15: kolegium schválilo zaznamenat přednášku NMAF051 
Matematická analýza 1 (pro 1. ročník Bc. studia fyziky); přednášející doc. M. Pokorný 
(MÚ UK) souhlasil. Organizací byla opět pověřena doc. Z. Lustigová. 

  
c) Mimořádná cena rektora UK: kolegium se seznámilo s podnětem vedoucího KTV Mgr. T. 

Jaroše podat návrh na ocenění studenta Matyáše Zetka za jeho výborné sportovní 
výsledky ve veslování. Schválilo ho. O vypracování návrhu požádá vedoucího KTV prod. 
F. Chmelík.  
Stalo se po KD: na základě podkladů od vedoucího KTV zpracoval návrh prod. F. 
Chmelík. Návrh byl dne 15. 10. 2014 odeslán rektorovi UK. 

 
d) Ceny děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci: prod. F. Chmelík sdělil, že 

v dané lhůtě obdržel celkem 19 návrhů. Návrhy spolu s podklady k nim nechá vystavit na 
uzavřené úložiště, aby se s nimi mohli seznámit proděkani a garanti studijních programů. 
Doporučení pro p. děkana vypracuje komise pod vedením prod. F. Chmelíka, jak to 
předepisuje Směrnice děkana č. 2/2014, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm 
 

e) Disciplinární komise: AS MFF UK schválil komisi na příští dva roky počínaje dnem 17. 10. 
2014. Děkan komisi jmenoval, složení viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/discip.htm 
 

f) Informace pror. M. Králíčkové o úpravě vyměřování poplatků spojených se studiem 
v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. srpna 2013: byla 
předána prod. F. Chmelíkovi na STUD.  

 
g) KREDO: kolegium probralo dotazník sloužící ke zmapování situace v oblasti 

celoživotního vzdělávání a svěřilo vypracování finální podoby materiálu do rukou prod. F. 
Chmelíka, ve spolupráci s doc. M. Šolcem a dr. J. Kašparem. T: 15. 10. 2014. Dotazník 
týkající se zabezpečení pomoci studentům vyžadujícím zvláštní péči zpracoval dr. L. 
Krump, kolegium výsledek schválilo.  

http://www.math.cas.cz/documents/cech11.pdf
http://www.math.cas.cz/documents/pozvanka_panel_ERC.pdf
http://www.novamaturita.cz/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/discip.htm
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Stalo se po KD: Kolegium schválilo definitivní dokumenty a doporučilo odeslat je. Učinil 
prod. F. Chmelík.  

 
h) Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově se koná v sobotu 11. 10. 2014. Prod. 

F. Chmelík pochválil připravené propagační materiály.  
 

i) Prod. F. Chmelík seznámil KD se žádostí studentky fakulty, která vede v informatické 
sekci cvičení a ráda by si rozšířila kvalifikaci v rámci kurzu CŽV. Žádá o prominutí 
poplatku za CŽV, s poukazem na svou výuku na MFF UK. Děkan se rozhodl po 
projednání v kolegiu žádost zamítnout, neboť žadatelka má možnost zapsat si 
požadované předměty bezplatně v rámci svého řádného studia na MFF. 

 
j) Prod. F. Chmelík seznámil KD se žádostí doktoranda fakulty, aby mu byla uznána 

doktorská zkouška z angličtiny, kterou vykonal během svého předchozího magisterského 
studia. Po projednání v kolegiu se děkan rozhodl žádost zamítnout, a to z důvodu 
hodnocení výsledku zkoušky stupněm „3“ (doktorské předměty zapsané posluchači 
bakalářského či magisterského studia jsou v souladu s předpisy hodnoceny číselnou 
stupnicí). Toto rozhodnutí je rovněž ve shodě s pravidlem o zásadním neuznávání 
studijních povinností hodnocených stupněm „3“ pro jiné studium.  

 
k) Prod. F. Chmelík předložil k projednání dopis pror. S. Štecha týkající se další 

elektronizace zápisů o SZZ. Součástí dopisu je žádost o sdělení, zda MFF UK 
v současné době uvažuje o svém připojení k tomuto procesu. V této souvislosti prod. P. 
Kolman připomněl, že během jednání zástupců vedení MFF UK a ÚVT UK v r. 2013 bylo 
ústně ze strany fakulty sděleno, že takový požadavek fakulta zatím nemá. KD pověřilo 
prod. F. Chmelíka, aby na RUK sdělil, že MFF UK zatím o další elektronizaci SZZ 
neuvažuje.  

 
 

Prod. P. Kolman 
l) Podmínky pro přijímací řízení do doktorských studijních programů na MFF UK: kolegium 

souhlasilo s návrhem prod. P. Kolmana předložit Akademickému senátu MFF UK ke 
schválení podmínky analogické těm na letošní akademický rok, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/uchazec/prijriz-phd.htm  
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm 

Prod. P. Kolman připraví návrh pro senát tak, aby mohl být v předepsané lhůtě odeslán 
před schůzí naplánovanou na 5. 11. 2014. 
 

m) Podoba závěrečných studentských prací: po diskusi v kolegiu se úlohy vypracovat 
písemný návrh ujali děkan s proděkany M. Rokytou a M. Vlachem. T: do 5. 11. 2014. 
Podklady poskytne prod. P. Kolman. 

 
n) Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech (Směrnice děkana 

č. 7/2014) 
•   Kolegium jednalo o nové struktuře OR a RDSO. Členy OR jmenuje rektor UK na 

návrh děkana, po předchozím projednání ve VR fakulty. Struktura OR: oboroví 
garanti plus externisti v nutném počtu (1/3 z celkového počtu). Je úkolem každé 
sekce, aby navrhla děkanovi složení. Externím členem se rozumí pracovník, který 
není členem akademické obce fakulty. Obecně je žádoucí, aby OR nebyly přespříliš 
početné, kvůli jejich akceschopnosti. Až jmenuje p. rektor OR, mohou takto ustavené 
OR zřídit nové Rady doktorského studijního oboru. 
Z: sekční proděkani pošlou do 5. 11. 2014 na adresu KD návrh složení OR, 
kolegium návrhy prodiskutuje na schůzi 19. 11. 2014 a poté bude složení předloženo 
vědecké radě MFF UK na její zasedání 3. 12. 2014.  
Stalo se po KD: prod. M. Rokyta poslal definici pojmu „člen akademické obce“. 

•    Prod. M. Rokyta uvedl, že dvě RDSO v matematické sekci, a sice  4M5 a 4M7, 
ukončí svou existenci v roce 2015 v souvislosti s koncem akreditace příslušných 
doktorských oborů. Do té doby budou působit bez nových procedur ve stávajícím 
složení; ke dni 30. 9. 2015 budou příslušní doktorandi převedeni pod RDSO 4M9, 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/uchazec/prijriz-phd.htm
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm
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jejímž předsedou je prof. V. Beneš, a RDSO 4M5 a 4M7 ukončí svou činnost. KD 
vyslovilo s tímto řešením souhlas. 

 
•    Prod. F. Chmelík předložil k projednání další postup při ustavování komisí pro státní 

doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských prací. Dosud fungovaly tzv. komise K 
ustavené na základě Směrnice děkana č. 7/2010. Kolegium schválilo transformaci 
komisí K do jedné databáze – registru odborníků vyhovujících liteře 
vysokoškolského zákona, tj. odborníků schválených Vědeckou radou MFF UK. 
Profesoři a docenti jmenovaní v ČR mohou být členy výše uvedených komisí bez 
schválení VR (VŠ zákon).  

 
o) Elektronická evidence doktorských studijních plánů – prod. P. Kolman uvedl, že se řeší 

problémy.  
 

p) Příští týden se bude konat schůzka studijních proděkanů se studijními prorektory.  
 

Děkan 
q) V souvislosti s nabytím účinnosti Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální 

fakultě dne 1. října 2014 a Směrnice děkana č. 7/2014, Podrobnosti o organizaci studia 
v doktorských studijních programech, vydané 2. 10. 2014, je třeba zrušit Směrnici děkana 
č. 7/2010, Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, vydanou 27. 9. 2010.  
Stalo se po KD, viz: 

  http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz05.htm 
 

r) Stížnost firmy www.scio.cz, s.r.o., že neobdržela informace, o které žádala: prod. P. 
Kolman záležitost konzultoval s RUK (žádost SCIO o informace týkající se přijímacího 
řízení a výsledků testů obdrželo více fakult UK), připravil podrobnou odpověď. KD 
doporučilo vyčkat stanoviska od RUK. 
Stalo se po KD: Odpověď byla odeslána 10. 10. 2014. 
 

s) Studentská Beánie se koná ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v klubu Hany Bany na 
Vyšehradě. Děkan a prod. M. Rokyta budou v té době na konferenci v Srní. Na 
studentskou Beánii půjdou za vedení fakulty proděkani F. Chmelík a J. Trlifaj.   

 
t) Podnět na zahájení disciplinárního řízení (viz bod 2. s) zápisu z 24. 9. 2014): děkanova 

odpověď pisatelce byla odeslána, zatím zůstává bez odezvy.   
 

u) Proděkani F. Chmelík a O. Čepek informovali o problémech okolo návrhu individuální 
smlouvy mezi MFF UK v Praze a University of Birmingham. Návrh smlouvy předpokládá 
meziuniverzitní doktorské studium pod dvojím vedením (en cotutelle) vedoucí k udělení 
"joint degree". Právní odbor RUK napsal k textu smlouvy, která byla připravena podle 
anglického práva, připomínky, v českém jazyce a bez konkrétních návrhů modifikace 
formulací. Prod. F. Chmelík situaci řeší ve spolupráci s doktorandem a studijními 
odděleními obou institucí. 

 
v) Prod. O. Čepek tlumočil upozornění z kolegia informatické sekce, že někteří zahraniční 

studenti, aby se vyhnuli placení školného, hlásí se do doktorských studijních programů 
vyučovaných v češtině. Kolegium v této souvislosti připomnělo možnost zahraničních 
studentů přihlásit se do anglicky vyučovaných programů a po přijetí požádat o úlevu na 
školném. O žádostech rozhoduje děkan na základě doporučení studijních proděkanů a 
garanta studijního programu.    

 
w) Dne 27. 3. 2015 se bude v Ostravě konat 25. ročník mzn. matematické soutěže Vojtěcha 

Jarníka. Více na webu, viz: http://vjimc.osu.cz/ 
                            
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo návrh následující rozpočtové úpravy: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz05.htm
http://www.scio.cz/
http://vjimc.osu.cz/


Kolegium děkana MFF 8. října 2014 
 
 

6 
 

 
Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 
RUK sekce fyziky 94 110 neinvestice monografie 
RUK sekce informatiky 210 360 neinvestice monografie 
RUK sekce matematiky 91 340 neinvestice monografie 
RUK 700-01/PROVOZ 483 500 neinvestice školitelé - mzdy 
RUK 700-01/PROVOZ 135 830 neinvestice školitelé - pojištění 
RUK 207 – 01/Provoz 

(ÚFAL) 
319 000 neinvestice mezinárodní studijní programy - 

studijní program Informatics 
 
b) Ing. D. Lanková informovala sekční proděkany o další možnosti výměny neinvestičních 

prostředků za investiční (kapitálové).  Případný požadavek je nutno sdělit na RUK do 
17. 10. 2014. 

 
c) Ples: Spolek Matfyzák jako pořadatel fakultního plesu v roce 2015 (3. 3. 2015) požádal 

stejně jako v minulých letech fakultu o finanční příspěvek. MFF UK je spolupořadatelem 
akce, kolegium děkana schválilo příspěvek ve výši 100.000,- Kč.   
Stalo se po KD: Na základě informací spolku Matfyzák bude nutno ples přeložit na jiný 
termín (důvod je na straně paláce Žofín).   
 

d) Kolegium schválilo bezplatné používání učebny S8 pro zkoušky pěveckého sboru 
Sebranka, každé úterý od 19.20 do 21.50 hodin, a to do 28. 2. 2015. 

 
e) Kolegium schválilo bezplatný pronájem posluchárny S9 ve dnech 9. až 11. 6. 2015 pro 

uskutečnění workshopu SWIM 15 (jedná se o akci bez vstupních poplatků). 
 

f) Kancelář pro studenty se speciálními potřebami (RUK) si vyžádala stanovisko fakulty 
k oznámení jednoho studenta MFF UK. Pan V. P. pobýval v budově na Malostranském 
náměstí ve večerních hodinách, kdy neprobíhala výuka, na což byl upozorněn pracovníky 
recepce a úklidu; došlo k mírné názorové neshodě. Vyjádření MFF UK zpracuje tajemník. 

 
g) PřF UK zaslala návrh dohody o úhradě platby za děti tří našich zaměstnanců umístěných 

ve Fakultní školce „Rybička“.  Dohoda se týká úhrady pouze za měsíc červen 2014, 
kolegium již dříve schválilo, úhradu faktury zajistí tajemník. 

 
h) Kvestorka 2. 10. 2014 oznámila, že byla ukončena platnost kulatého razítka se stáním 

znakem 1. Lékařské fakulty UK v Praze s evidenčním číslem 5, vzhledem k tomu, že na 
uvedené fakultě došlo ke ztrátě.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Výsledek jednání komise pro interní projekty - tematický okruh I – Podpora pedagogické 

práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni 
předmětů/kurzů. Do soutěže se přihlásilo 6 projektů (po jednom z I a M, čtyři F). Komise 
ve složení (bez titulů) Kratochvíl, Lanková, Němeček, Skrbek, Svoboda, Trlifaj, Vlach 
shledala všechny jako užitečné a splňující zadání a rozhodla se financovat všechny. 
Výsledkem jednání ze dne 30. 9. 2014 byl návrh na úpravu (krácení) požadovaných 
prostředků, který byl zaslán na rektorát UK.  
K projektu podanému prod. P. Kolmanem a zaměřenému na výuku: KD vzalo na vědomí, 
že prostředky z projektu budou z velké části použity na učební texty a dále na případná 
motivační stipendia. Vyhodnocení přínosu projektu po jeho ukončení kolegiu předloží 
prod. P. Kolman.  
Technické/účetní záležitosti spojené s interními projekty probere prod. L. Skrbek 
s vedoucí HOSP.  

 
b) Budovy VD – podlaha kachlíková. (Asi 380 tis. Kč.) Se správou budov a dodavatelskou 

firmou byl dojednán harmonogram plánované úpravy podlahy a pokládky linolea na 
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chodbách v prvním poschodí budovy vývojových dílen v Troji. Akce proběhne ve třech 
etapách a bude třeba zajistit, aby vždy v pátek 31.10, 7. 11. a 14. 11. 2014 a následující 
víkend byla příslušná část chodby vyřazena z běžného provozu, kvůli provedení 
samonivelizačního stěrkování (tj. zajistit náhradní rozvrh výuky KJP, náhradní přístup po 
zadním schodišti a projednat vše také na pracovištích AÚUK, KFNT a VAKUUM Praha). 
Prod. L. Skrbek vše předběžně projednal, organizačně zajistí. Výuka bude přemístěna, 
nikoli zrušena. Kolegium schválilo.  

 
c) Projekty VaVpI: v rámci výběrového řízení na dodavatele staveb na Malostranském 

náměstí a v Troji byly jako firmy s nejnižší nabídkou vybrány Metrostav, a.s., a Auböck, 
s.r.o. Nyní běží 15denní zákonná lhůta pro případné podání námitek ostatních uchazečů. 
V případě, že námitky podány nebudou, lze po této lhůtě podepsat smlouvy. V rámci 
projektu „Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku“ je stanovena lhůta pro 
podání nabídek na 13. 10. 2014. U všech projektů VaVpI, které navrhuje MFF UK, není 
stále rozhodnuto o dofinancování 32 % výdajů ze státního rozpočtu nad již přislíbenou 
část 68 % z evropských zdrojů. Ministerstvo financí o dofinancování rozhodlo před třemi 
týdny, nyní se čeká na podpis náměstka pro vysoké školy. Některé fakulty již toto 
rozhodnutí z MŠMT obdržely.  

 
d) Příprava výběrového řízení na nákup investic - ICT: dva z jedenácti přístrojů přesahují 

cenu 20 mil. Kč, a proto musí být komise na otevírání obálek jmenována rektorem UK. 
Jmenovací dekrety jsou připraveny k podpisu na tento pátek, na dobu návratu p. rektora 
ze zahraničí. Kolegium vzalo na vědomí, i informace tajemníka ohledně složení komisí na 
otevírání obálek a na vyhodnocení řízení.  

 
e) Pořízení klimatizace do karlínské budovy: fakulta dosud neobdržela stanovisko Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, k němuž se odvolala firma s nejnižší podanou nabídkou, 
vyloučená z důvodu nedodržení podmínek v zadávací dokumentaci. Prod. M. Rokyta 
pošle tajemníkovi fakulty stanovisko kolegia matematické sekce po schůzi kolegia sekce 
dne 9. 10. 2014, a to jak případně připravit/zorganizovat instalaci klimatizace během 
semestru. Předběžně je názor takový, že v průběhu výuky by stavební práce příliš rušily, 
ale o víkendech a v průběhu zkouškového období by byly snesitelné.  

 
f) Pochozí terasa a spojovací točité schodiště v budově na MS: ani tyto stavební akce není 

možné letos stihnout. Prof. Z. Němeček se domnívá, že by se dalo vypsat alespoň 
výběrové řízení na dodavatele, s realizací stavby v roce 2015.   

 
g) Prod. L. Skrbek byl z RUK tázán, zda MFF UK letos využije investiční finance. 

Momentálně nelze zodpovědně sdělit.  
 

h) Pavilon Troja: firmy byly požádány, aby detailně vyložily své nabídky.   
 

Děkan 
i) Kampus Albertov: termín schůze Monitorovacího výboru se nakonec ustálil na 22. 10. 

2014, 14:00 hodin; děkan potvrdil svou účast. Podle prod. V. Baumruka by měl 
Monitorovací výběr rozhodnout situaci, kdy MFF UK zatím nemá svého zástupce v komisi 
pro hodnocení architektonického návrhu KA.  
Ustavení pětičlenné komise pro hodnocení nabídek na administraci architektonické 
soutěže je v režii RUK, KD souhlasilo.  

 
j) Na dotaz prod. M. Rokyty ohledně výběrového řízení na počítačové učebny odpověděl 

prof. Z. Němeček, že byly rozděleny na tři nezávislé položky; podle názoru RUK je 
výběrové řízení nutné. Za fakultu koordinuje přípravu prof. M. Tichý.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy: kolegium schválilo znění inzerátu. Proděkani M. Rokyta a V. Baumruk 
navrhnou děkanovi do konce října 2014 složení konkursních komisí.  
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Kolegium vzalo se souhlasem na vědomí žádost RNDr. M. Hojsíka, Ph.D., aby byl 

uvolněn z komise pro spolupráci s firmami.  
 
b) Soutěž Matfyz FEAT byla velmi úspěšná, úroveň experimentů realizovaných soutěžícími 

byla na mnohem vyšší než v loňském roce. Více viz:   
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-feat/ 
 

c) Mezinárodní meteorologický kongres (EMS/ECAC 2014) zahájil pan děkan 6. 10. 2014, 
jeho doprovodnou akci dne 7. 10. 2014 zahájil v děkanově zastoupení prod. V. Baumruk. 
Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-ems/ 

 
a) Prod. M. Vlach informoval o jednání a závěrech Ediční komise AS MFF UK. 

 
b) Podle neoficiálních informací bude opatření rektora UK týkající se jednotného grafického 

stylu včetně nového loga vydáno s účinností k 1. 1. 2015, nebo k 1. 2. 2015. 
 

c) Probíhají vzdělávací veletrhy, např. Gaudeamus v Nitře. Veletrh Gaudeamus v Brně: AS 
MFF UK žádné zástupce Studentské unii nenavrhl, věc nakonec vyřídili prod. M. Vlach a 
Mgr. C. Brom, Ph.D.  

 
d) Reforma MatfyzPress: kolegium probralo poslední verzi návrhu statutu nakladatelství a 

návrhu směrnice děkana, kterou bude upravena ediční činnost MFF UK v Praze. 
Předkladatel prod. M. Vlach promítl do návrhů připomínky od členů KD. Materiály 
připomínkoval také doc. M. Zelený a shledal je z hlediska fakultní ediční komise, jejímž je 
předsedou, v pořádku. Po diskusi kolegium tichým souhlasem oba návrhy schválilo, jejich 
definitivní podobu připraví k vydání prod. M. Vlach, a to s účinností pravděpodobně od 
1. ledna 2015. Po určité době (např. po 18 měsících) kolegium vyhodnotí dopad nových 
pravidel na činnost nakladatelství.  

 
e) Typografické logo Matfyz: prod. M. Vlach seznámil kolegium se třemi návrhy od tří firem, 

návrhy posoudí fakultní propagační komise dne 24. 10. 2014. 
 

f) Natáčení videa Rotunda sv. Václava je v přípravné fázi. Prod. M. Vlach chystá aplikaci na 
vyhlášení finanční sbírky, krátký film poslouží coby propagační dokument. KD 
s natáčením souhlasilo, stejně jako s tím, požádat pror. J. Royta, aby v dokumentu 
krátkým výkladem přiblížil historický význam rotundy. Z: prod. M. Vlach.   

 
g) Smlouva o převodu domény Matfyz je podepsaná a předaná ÚVT UK. Cena za převod 

byla po dohodě s majitelem domény stanovena na 1 Kč. 
 

h) Discovery Park v Čestlicích: prod. M. Vlach informoval o projektu Discovery Park Praha, 
Integrované návštěvnické a popularizační centrum v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 až 2020; prezentaci studie proveditelnosti z 26. 9. 2014 
zaslal celému kolegiu elektronicky. Probíhají jednání potenciálních partnerů projektu 
(osloveny byly - kromě jiných - ČVUT, VŠCHT a UK), naposledy dne 3. 10. 2014 schůzka 
mezi vedením Aquaparku Čestlice a ČVUT. Kvestorka UK svolala schůzku s PRoděkany 
MFF UK, 1. LF UK a PřF UK, aby věc prodiskutovala, než ji předloží kolegiu rektora UK. 
Podle názoru prod. M. Vlacha je myšlenka projektu silná a nosná, zato obsahová náplň, 
finanční požadavky a vztahy mezi zúčastněnými subjekty velmi matné. KD MFF UK 
doporučilo připojit se k projektu jen tehdy, budou-li vytvořeny reálné předpoklady pro 
kvalitní propagaci vědy. Prod. V. Baumruk zmínil námět, který zazněl na včerejší schůzce 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-feat/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-10-ems/
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Pracovní skupiny Kampusu Albertov, totiž vytvořit ve vstupním foyeru KA variabilní 
expozici k propagaci vědy.  

 
i) Zpráva z konference EUPRIO (setkání PR zástupců evropských zhruba 250 univerzity, 

v Innsbrucku, z MFF UK se zúčastnily dr. K. Šolcová a Bc. K. Linhardtová): rozeslána 
kolegiu písemně. 

 
j) Námět na Setkání u kulatého stolu UK: koncem listopadu 2014 má v USA premiéru film 

The Imitation Game, který je věnován osudům jednoho z otců moderní informatiky Alana 
Turinga. Česká premiéra filmu je plánována na konec ledna 2015. V hlavních rolích se 
objeví populární angličtí herci Benedict Cumberbatch a Keira Knightley. MFF UK plánuje 
představit koncem ledna 2015 společnou expozici s FF UK na festivalu PragoFFest 2015 
s tímto tematickým zaměřením. Prod. M. Vlach připraví podklady pro děkanův dopis pror. 
P. Kovářovi, aby tématem debaty únorového Kulatého stolu byla právě osobnost Alana 
Turinga.  

 
k) Schůzky absolventského spolku UK se za MFF UK zúčastnila dr. K. Šolcová. MFF UK 

pracuje na zřízení vlastního spolku Alumni.  
 

l) V Pracovní skupině pro Fakultní školy MFF UK vznikl dotaz/námět, zda by šlo zvýhodnit 
studenty z Fakultních škol, kteří se budou ucházet o přijetí na MFF UK, tím, že by jim byl 
prominut poplatek spojený s přihláškou. Kolegium nedoporučilo.  

 
m) Týden vědy a techniky – slavnostní zahájení bude ve čtvrtek 30. října 2014 v 10:00 hodin 

v AV ČR (Národní tř.). Pozvánka předána na OMK.  
 

n) Projekt Fakulta roku: MFF UK byla i letos vybídnuta k účasti, jde již o čtvrtý ročník.  
Stalo se po KD: prod. M. Vlach účast doporučil a vydal pokyn OMK, aby aktualizovalo 
žádané údaje o fakultě. Žebříčky z posledních ročníků:  

http://fakultaroku.cz/zebricky  
 

o) Výstavba tříosého nízkoenergetického spektrometru neutronů poslední generace – 
ThALES v Grenoblu (ILL) se blíží ke svému dokončení. Prod. M. Vlach informoval 
o námětu prof. V. Sechovského, DrSc., osadit tuto významnou infrastrukturu pamětní 
tabulkou s logem Univerzity Karlovy. KD souhlasilo. Prod. M. Vlach připraví děkanovi text 
žádosti, aby pan rektor svolil k jednorázovému použití loga UK v intencích 
připravovaného univerzitního jednotného grafického stylu.  

 
p) Operační program Praha Adaptabilita – námět projektu zaměřeného na pomoc 

nezaměstnaným občanům a obětem domácího násilí (viz bod 6. j) zápisu z 10. 9. 2014): 
KD vzalo na vědomí sdělení prod. M. Vlacha, že s ohledem na nedostatek času 
potřebného ke zpracování kvalitního návrhu a po konzultaci s Úřadem práce věc opustil. 
Pokusí se ji nahradit projektem obsahujícím jednodušší variantu finanční gramotnosti 
a matematické výuky, který bude zacílený více na spolupráci se středními školami, a tedy 
na potenciální studenty MFF UK, a který spadá pod jiný dotační program pražského 
magistrátu. Termín pro podání vyprší koncem října t. r. Prod. M. Vlach bude o výsledku 
svého snažení kolegium včas informovat. 

 
q) Setkání firem 5. 11. 2014: program začíná v 9:30, zahájí jej děkan fakulty, odpoledne 

proběhnou přednášky. Pozvání přijal ředitel CPPT. 
 

r)  Prod. O. Čepek se zúčastní jednání univerzitní Rady pro komercializaci svolané na 
3. 11. 2014. 
 

s) Schůze kolegia děkana plánovaná na 5. 11. 2014 se v důsledku setkání s firmami 
nebude konat. Pokud by se ukázala jako nutná kvůli vyřešení urgentních záležitostí, 
uskutečnila by se 5. 11. 2014 od 9:00 hodin v pracovně prod. O. Čepka. Téhož dne 
odpoledne zasedá VR MFF UK.  

 

http://fakultaroku.cz/zebricky
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t) Jeden z adoptérů koncertního křídla umístěného v refektáři na MS si pronajme na dvě 
hodiny refektář na svůj klavírní koncert dne 19. 12. 2014, za cenu, která pro adoptéry činí 
5000,- Kč. MFF UK pronajímá jen prostor, ostatní služby a náklady jdou na vrub nájemce. 
Musí být smluvně podchyceno.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan se zúčastnil schůze RKR dne 1. 10. 2014. RKR vzalo na vědomí informace 
přednesené panem rektorem.  

 
b) Dlouhodobý záměr UK 2016-2020, termín na odeslání na RUK: 17. 10. 2014.  
 
c) Kolegium dostalo návrh ADZ UK na rok 2015, jak byl předložen na schůzi RKR 1. 10. 

2014.  
 

d) AS MFF 1. 10. 2014 schválil všechny návrhy, včetně předpisu o stipendiích.  
Termíny plánovaných schůzí senátu jsou následující (shodují se daty zasedání VR MFF 
UK): 5. 11. 2014, 3. 12. 2014, 7. 1. 2015. To znamená, že podklady pro jednání je třeba 
senátu poslat nejpozději 27. 10. 2014, 24. 11. 2014, 29. 12. 2014.  

 
e) Prod. M. Vlach bude d 6. do 14. 12. 2014 mimo ČR (pracovní cesta do SRN).  

 
 
 
Zasedání skončilo v 15:31 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
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Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 22. října 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, L. 
Skrbek, J. Trlifaj 
V. Baumruk 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) ERCEA debit note na vrácení neuznaných nákladů projektu CCOSA (řešitel doc. D. Kráľ): 

podklad pro uskutečnění platby v určeném termínu, tzn. do 10. 11. 2014, zajistí prod. O. 
Čepek.  

 
b) Vedoucí OVZS upozornila cestou sekčních proděkanů a vedoucích odborných pracovišť, 

aby při plánovaných nákupech komponent přístrojů, zařízení a drobného majetku 
podléhajícího evidenci a inventarizaci pamatovali na toto: V případě doktorandů, jejichž 
školicím pracovištěm jsou např. ústavy AV ČR, a navíc majících externího školitele, jsou 
z prostředků GA UK vlastně vybavována externí pracoviště.  

 
c) Rada GAUK dne 17. 10. 2014 kladně projednala návrh MFF UK, aby se místo prof. J. 

Trlifaje stal členem sekce přírodní vědy – matematika doc. Z. Šír. Změna nastane k 1. 11. 
2014.  
 

d) Paralelně se uskutečnila první kola semináře pro zájemce o granty GAUK z řad studentů 
matematiky, informatiky a fyziky, pořádaného SIAM Chapter Prague na MFF UK. 
Semináře pro studenty matematiky se zúčastnil prod. J. Trlifaj. 

 
e) Systém Habilion: RUK postupně zpřístupňuje nové sestavy „stanovisko komise“ 

odpovídající svou strukturou Opatřením rektora č. 9/2014 a č. 17/2014. Předsedové 
komisí, oponenti i administrátoři se neustále potýkají s nefunkčností a kolabováním 
systému, jeho změnami „za pochodu“, které jsou provázeny ztrátami dat, ztrátami 
přístupových údajů apod. Pro zahraniční členy komise či zahraniční oponenty je systém 
momentálně nepoužitelný. Prod. J. Trlifaj bude o tomto neuspokojivém stavu jednat 
s ÚVT UK. 

 
f) Studentka z Kansas State University mající zájem o studium na MFF UK v Praze: prod. 

F. Chmelík, na podkladě posouzení od matematické sekce, sdělí studentce doporučení, 
aby si zvolila předměty vhodnější pro její dosavadní matematické vzdělání; předměty, 
které si vybrala, jsou totiž z pokročilejších partií studia a pravděpodobně by pro ni byly 
zatím obtížné.     

 
g) Hostující profesoři UK: fakultní vědeckou radou schválené návrhy na hostující profesory 

byly postoupeny rektorátu UK k dalšímu řízení, se všemi univerzitou vyžadovanými 
dokumenty a formuláři.  

 
h) Na děkanátu se uskuteční dne 24. 10. 2014 schůzka zástupce informatické sekce 

s vedoucími HOSP a OVZS, týkající se odvádění režie ze zahraničních grantů podle 
Směrnice děkana č. 1/2014 a postupu uvedeného v zápisu z KD z 12. 3. 2014. Prod. O. 
Čepek kolegiu připomněl důvody pro dohodu v kolegiu děkana, která se pak odrazila ve 
zmíněném děkanově výnosu.  

 
i) MŠMT rozeslalo organizacím sdělení ohledně vrácení nespotřebovaných prostředků za 

rok 2014. Uvádí: Za účelem hladkého zpracování finančního vypořádání vztahů se 
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státním rozpočtem a zajištění maximálního využití prostředků kapitoly 333 MŠMT si Vám 
dovoluji připomenout povinnost analyzovat využití dotací poskytnutých veřejným vysokým 
školám z rozpočtu vysokých škol a z rozpočtu na výzkum a vývoj v případě zjištění, že 
příjemce dotace nevyčerpá do konce kalendářního roku přidělené prostředky (resp. jejích 
významnou část), zajistit jejich vrácení zpět na výdajový účet, aby mohly být využity k 
financování ve stávajícím roce, případně se staly součástí nároků z nespotřebovaných 
výdajů a byly použity k financování v roce následujícím. Podle bodu 6 přílohy k 
příslušnému Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 
2014 je stanoven termín vrácení do 30. listopadu 2014. 
Finanční prostředky vrácené po ukončení kalendářního roku v rámci finančního 
vypořádání musí být v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. odvedeny na vypořádací účet 
Ministerstva financí a ministerstvo je již nemůže žádným způsobem využít. 

 
j) Post-doc: univerzitní komise měla původně zasedat 15. 10. 2014, termín byl ale odsunut. 

Zájemce o místo u prof. J. Krajíčka už nevyčkal, takže za MFF UK zůstali ve hře dva 
kandidáti.  
Stalo se po KD: Oba navržení zájemci A. Pandey, Iowa State University (téma „Strongly 
correlated electron systems“, garant V. Sechovský) a B. S. Loff Barreto, University 
Amsterdam (téma „Computational bounds in restricted models of computation“, garant M. 
Koucký) uspěli, tzn. jejich post-doc místa na MFF UK budou v roce 2015 - s možností 
prodloužení o rok - kofinancována univerzitou podle pravidel soutěže.  
 

k) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o stavu žádosti dr. Jana Langa o habilitaci 
na MFF UK. Uchazeč momentálně působí na University of Ohio v USA. MFF UK 
požádala amerického zaměstnavatele o vyjádření k jeho  pedagogické činnosti, a protože 
je zatím neobdržela, bude jeho zaslání urgovat. 

 
l) KREDO: dotazník k vlastnímu hodnocení vědy byl odeslán pror. J. Konvalinkovi na RUK. 

Vyplněný dotazník je rovněž na uzavřeném úložišti dat kolegia děkana.  
 

m) Stalo se po KD: Vedoucí OVZS e-mailem informovala děkana, proděkana pro vědu a 
sekční proděkany, že 23. 10. 2014 byla na: 

http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/ 
zveřejněna výzva k podávání nominací na členy hodnoticích panelů GA ČR pro další 
funkční období, s počátkem od 1. 4. 2015. Vzhledem ke změnám, ke kterým mohlo dojít 
od poslední výzvy, GA ČR nemůže akceptovat dříve podané nominace. Nominace se 
tudíž týká i těch členek/členů panelů, kteří mají zájem pokračovat v druhém funkčním 
období. 
Nominace je třeba Grantové agentuře ČR odeslat nejpozději do 5. prosince 2014, interní 
termín pro zaslání návrhů v elektronické podobě na OVZS je 28. 11. 2014.  
Seznam všech členů všech hodnoticích panelů je k dispozici na webu, viz: 

http://www.gacr.cz/poradni-organy/panely/ 
 

Děkan 
n) Na slavnostním zasedání akademické obce UK dne 20. října 2104, kdy byl předán čestný 

doktorát lékařských věd prof. Yosefu Gruenbaumovi, Ph.D., z Hebrew University of 
Jerusalem, děkana zastoupil prod. J. Trlifaj. 

 
o) Cena Siemens: RUK znovu vybízel k podání návrhů, termín byl ale příliš krátký, a proto 

kolegium nedoporučilo kvapně zpracovávat nějaký podklad. 
 

p) Prod. M. Vlach uvedl, že výzkumný grant vypsaný firmou Preciosa byl úspěšně završen.  
Firma má zájem spolupracovat s  dr. Ivetou Hnětynkovou a Mgr. Marií Kubínovou i 
nadále.  
Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta v souvislosti s odbornou prací dr. I. Hnětynkové 
informoval, že jmenovaná kolegyně obdržela ocenění Visegrad Group Academies Young 
Reseacher Award 2014 za Aplikovanou matematiku. Cenu udělují předsedové Akademií 
věd ČR, SR, Polska a Maďarska.  

 
 

http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/
http://www.gacr.cz/poradni-organy/panely/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Memorandum o spolupráci mezi MFF UK a Nadací Depositum Bonum: podepsání 

memoranda navrhl doc. L. Dvořák. Spolupráce se týká pedagogické praxe posluchačů 
prvního ročníku učitelství navazujícího magisterského studia (ev. posledního ročníku 
bakalářského studia) oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání. KD vzalo se souhlasem na 
vědomí, že děkan memorandum podepíše.   

 
b) Albeř 2015: kolegium schválilo navržený termín, tj. časový interval od 30. 8. do 8. 9. 

2015.  
 

c) Promoce v Karolinu 
i) Promocí absolventů doktorského studia ve čtvrtek 27. 11. 2014 (9:00; 10:30) se 

zúčastní osobně děkan.  
ii) Promoce absolventů rigorózního řízení (společná pro MFF, PřF a PedF UK) v úterý 

2. 12. 2014 ve 13:30 hodin se zúčastní osobně děkan.  
iii) Promoce absolventů magisterského studia ve čtvrtek 11. 12. 2014 (9:00; 10:30; 

12:00): děkana zastoupí prod. O. Čepek.  
 

d) Veletrh Gaudeamus v Nitře: kolegium vzalo na vědomí stručnou zprávu prod. F. 
Chmelíka o účasti delegace z MFF UK. Průběh byl důstojný a úspěšný, veletrh hojně 
navštívený (odhadem 6500 lidí za 2 dny), zájem o stánek MFF UK velmi slušný, často ho 
projevovali studenti, kteří už jsou pro studium na MFF UK v Praze rozhodnuti. Prod. M. 
Vlach poděkoval prod. F. Chmelíkovi za to, že si našel čas a do Nitry jel, prod. F. Chmelík 
na oplátku poděkoval za dobrou přípravu akce ze strany propagačního oddělení fakulty.   

 
e) Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově se konal dne 11. 10. 2014. Za MFF 

UK se zúčastnil RNDr. J. Kašpar, CSc. Akci hodnotil jako úspěšnou, přestože její termín 
nepovažuje za ideální: probíhala v době, kdy většina zájemců o CŽV je už zapsaná. 
Prod. M. Vlach na to upozorní RUK. Podotkl, že RUK vydal brožuru o kursech CŽV, 
avšak kursy pořádané fakultou v ní uvedeny nejsou. Příčiny zjistí (podkladem pro brožuru 
jsou data v SIS?).   

 
f) KREDO 

i) Kolegium probralo vybrané body z dotazníku vztahujícího se k boloňskému 
procesu. Prod. F. Chmelík názory kolegia promítne do odpovědí do dotazníku.  
Děkan připomněl, že jedním z úkolů, které si předsevzalo toto vedení fakulty, byla 
výuka v anglickém jazyce. Rád by prodiskutoval, co se dosud podařilo a jaké jsou 
perspektivy.  

ii) U-Multirank – obor informatika: prod. O. Čepek dokončil první fázi zpracování 
dotazníku a nyní se zabývá připomínkami k němu. S výjimkou jedné, která 
vyžaduje spolupráci vedoucí HOSP, se mu všechny podařilo vyřídit.   

iii) Personalistika: nové smlouvy platné od 1. 11. 2014 pošle MŠMT. 
iv) Prod. M. Vlach uvedl, že odeslal vyplněný dotazník týkající se ALUMNI. 
 

Prod. P. Kolman 
g) Akreditace 

i) Prod. P. Kolman poslal kolegiu přehled oborů, jejichž akreditace na MFF UK 
skončí v roce 2015. MFF UK má současně akreditovány obory stejného nebo 
podobného názvu na delší období, takže bude žádat o prodloužení akreditace na 
dostudování pro ty studenty, kteří v uvedených oborech již studují. Výjimkou jsou 
tři obory doktorského studia: Finanční a pojistná matematika, Ekonometrie a 
operační výzkum, Econometrics and Operational Research. Po vypršení platnosti 
akreditace těchto oborů budou jejich studenti převedeni na obor Pravděpodobnost 
a statistika, ekonometrie a finanční matematika. Není tedy třeba žádat 
o prodloužení akreditace na dostudování.  

ii) S ohledem na připravované změny zákona o VŠ prod. P. Kolman dále navrhl 
předložit Akreditační komisi zároveň i žádost o prodloužení akreditace na 
dostudování u tří oborů bakalářského studia s platností akreditace do roku 2016, 
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a to oborů Obecná fyzika, Obecná matematika, Obecná informatika. Kolegium 
návrh schválilo.  
 

iii) Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Bioinformatika, podaná 
společně PřF UK a MFF UK, byla podle sdělení pror. S. Štecha projednána 
Kolegiem rektora UK dne 1. 10. 2014 a postoupena k dalšímu řízení na MŠMT. 

 
iv) Stalo se po KD: MŠMT vydalo dne 9. 10. 2014 rozhodnutí o udělení, prodloužení 

platnosti a rozšíření akreditace navazujících magisterských studijních programů na 
MFF UK (čj. MŠMT-35612/2014). Současně rektor UK pověřil oborové garanty pro 
studijní obory, jak o to MFF UK v rámci žádosti o akreditaci požádala.  

 
h) Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy na ak. rok 2015/2016: prod. 

P. Kolman zmínil jednu změnu oproti podmínkám z loňského roku. Kolegium vzalo se 
souhlasem na vědomí a doporučilo návrh předložit ke schválení AS MFF UK.  
Stalo se po KD: AS MFF podmínky schválil dne 5. 11. 2014.  

 
i) Přechod na elektronickou evidenci doktorského studia: porady, svolané na RUK, se 

zúčastnil prod. P. Kolman. Za RUK byla přítomna Bc. E. Šilerová. Prod. P. Kolman 
očekává do konce týdne právní stanovisko RUK k Pravidlům pro organizaci doktorského 
studia na MFF UK, konkrétně k postavení RDSO.  
Stalo se po KD: Prod. P. Kolman požádal pror. J. Royta o schůzku, na které by bylo 
možné stanovisko RUK osobně prodiskutovat. Jednání se uskuteční 14. 11. 2014 od 9:00 
hodin, za MFF UK se zúčastní děkan a oba studijní proděkani. 

 
j) Uskutečnila se schůzka s prorektory S. Štechem a M. Králíčkovou, jednání krátce 

pozdravil pan rektor. Připravuje se webový portál Study in Prague. Vedení UK uvažuje 
o zavedení možnosti „klouzavého“ začátku doktorského studia. Pror. S. Štech zmínil 
některé dopady novely vysokoškolského zákona, bude-li schválena (mj. bude třeba 
vytvořit systém hodnocení vzdělávací činnosti/systému).  

 
k) Schůzka proděkanů přírodovědně zaměřených fakult s prof. Stuchlíkovou z Akreditační 

komise je zorganizovaná na 10. 11. 2014 na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích. Jednání se týká akreditace učitelských oborů, za MFF UK se ho zúčastní 
prod. P. Kolman.   

 
Děkan 
l) Studentská anketa 

i) Vyhodnocení dopadu studentské ankety za LS 2013/2014: děkan se plánuje sejít 
se sekčními proděkany a s garanty studijních programů.  
Stalo se po KD, přesněji dne 4. 11. 2014, 8:30.   

ii) Prod. L. Skrbek navrhl zmenšit formát papírových dotazníků, protože by to ušetřilo 
materiál. Kvůli zpracování to bohužel nelze, vznikly by potíže při skenování.  

iii) Prod. M. Rokyta znovu navrhl vyjmout některé předměty (semináře) z hodnocení 
papírovou anketou. Pošle seznam takových předmětů prod. F. Chmelíkovi a ten ho 
předá kolegům zodpovědným za tisk anketních lístků. Obecně je to ale bod do 
diskuse o oběhu dokumentů, viz níže.  

iv) Prod. M. Rokyta nabídl poslat děkanovi pro informaci seznam pracovníků 
matematické sekce, které odměnil v souvislosti s jejich výsledky v anketě.  

     Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta učinil, jak slíbil.  
v) Oběh dokumentů. Výsledky ankety jsou zveřejňovány dvěma cestami: zveřejněním 

na webu (dosud cestou SKAS) a prostřednictvím sekčních proděkanů. Elektronické 
hodnocení probíhá hladce. Modul pro elektronické zveřejnění výsledků listinného 
(číselného) hodnocení výuky v SIS je již k dispozici a probíhá ověřování správnosti 
jeho funkce. 
Ke zveřejnění slovního hodnocení výuky a vyučujících dává konečný souhlas 
děkan fakulty, za zveřejnění zodpovídá proděkan pro studijní záležitosti, jako 
poradní orgán byla ustavena Komise pro studentskou anketu. Děkan předložil 
k úvaze, zda nezveřejňovat plnou verzi výsledků ankety. Věc by se tím technicky 
zjednodušila, sekční proděkani by se včas dověděli webový odkaz. Kolegium 
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nemělo jednotný názor. Prod. F. Chmelík záležitost předloží Komisi pro 
studentskou anketu. 
Stalo se po kolegiu: Výsledky listinného hodnocení výuky za LS 2013/2014 byly 
zveřejněny v SIS. Odskok je ze stránky  

 https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?do=vysledky&skr=2013 
          Probíhá příprava na zveřejnění předchozích listinných anket. 
 
vi) Stalo se po KD: Pror. S. Štech požádal o poskytnutí informační „Zprávy o průběhu 

hodnocení výuky studenty na fakultě za akademický rok 2013/2014“, a do do 21. 
11. 2014.  

 
m) Podnět k zahájení disciplinárního řízení (viz bod 2. s) zápisu z 24. 9. 2014 bod 2. t) 

zápisu z 8. 10. 2014): děkanův dopis byl pisatelce odeslán do vlastních rukou na adresu, 
kterou ve svém podání uvedla. Zásilka byla Českou poštou vrácena zpět jako 
nevyzvednutá. V důsledku toho má děkan důvod hledět na pisatelku jako na anonymní 
osobu, a tudíž s ní už nejednat.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Hospodářské oddělení zpracovalo závěrku hospodaření fakulty za 1. až 3. čtvrtletí 2014. 

Materiály budou postoupeny ekonomické komisi AS MFF UK, aby je probrala před 
schválením v AS.  
Stalo se po KD: návrh závěrky poslal tajemník 23. 10. 2014 jak ekonomické komisi, tak 
na vědomí kolegiu. Schůzka s ekonomickou komisí je dohodnuta na 30. 10. 2014.  
 

b) Druhé výběrové řízení pro rok 2014 na rozvojové projekty z Fondu rozvoje CESNET: 
tajemník poslal kolegiu informaci o otevření VŘ, jak ji obdržel od ředitele ÚVT UK M. 
Urxe. 

 
c) Natáčení přednášek v zimním semestru organizačně zajišťuje doc. Z. Lustigová, 

zpracování smluv s firmami Filmark a Edufor zabezpečuje tajemník.  
 

d) Cestovní pojištění: pracoviště budou vyzvána, aby předložila seznam zaměstnanců 
požadujících roční karty k cestovnímu pojištění na rok 2015, a to nejpozději do pátku dne 
21. 11. 2014. Bližší informace jsou obsaženy ve Směrnici tajemníka č. 1/2013, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1301.htm 
 

e) Zapůjčení refektáře: 
i)   Katedra numerické matematiky MFF UK pořádá ve dnech 5. a 6. 6. 2015 

mezinárodní workshop EFEF; akce bez konferenčních poplatků, kolegium schválilo 
bezplatné zapůjčení. 

ii)   Informatický ústav UK a Katedra aplikované matematiky pořádají dne 18. 11. 
2014své 92. matematické kolokvium. Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení. 

 
f) Pronajímání poslucháren: tajemník prověří způsob zapůjčování/pronájem poslucháren a 

učeben mimofakultním subjektům a podá o výsledku informaci na příští schůzi kolegia 
děkana.   

 
g) Tajemník a správkyně malostranské budovy pí M. Zimová nadále řeší stížnost studenta 

V. P. (navazuje na bod 3. f) zápisu KD z 8. 10. 2014). Student bude na doporučení RUK 
pozván k osobnímu jednání na MFF UK. Pokud to nepovede k uspokojivému ukončení 
záležitosti, postoupí tajemník stížnost příslušné komisi rektora UK.   

 
h) Smlouvy uzavírané fakultou se zahraničními subjekty, sepsané v cizím jazyce (převážně 

anglickém, koncipované podle jiného než českého práva a týkají se aktivit jednotlivých 
pracovišť (sekcí), budou vedením fakulty schváleny pod podmínkou, že vedoucí 

https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?do=vysledky&skr=2013
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1301.htm
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pracoviště potvrdí, že všechny případné budoucí závazky sankčního charakteru plynoucí 
ze smlouvy uhradí pracoviště. 

 
i) Prod. M. Vlach dal k úvaze navrhnout při vhodné příležitosti vedení UK, aby byl zvýšen 

finanční limit darovacích smluv, které smí uzavírat děkan fakulty. Zatím platí, že dary nad 
100 tis. Kč musí podepisovat rektor UK. 

 
 
j) Přečerpané granty a projekty roku 2014 (nevztahuje se na rozvojové projekty účtované 

na středisko 900): hospodářské oddělení všechny záporné položky převede na vrub 
pracovišť bez podkladů řešitelů. Sekční proděkani dostanou přehled položek k úpravám 
rozpočtů pracovišť následujícího roku. Jedná se tedy o stejný postup jako v minulém 
roce. 

 
k) Prod. O. Čepek tlumočil přání kolegia informatické sekce, aby konečné vyúčtování 

cestovních příkazů umožňovalo účtovateli vidět účetní úpravy ze strany HOSP podle 
položek na ubytování, na diety; nejlépe formou notifikace v rámci SIS. Možnosti prověří 
tajemník fakulty.  

 
l) Prod. O. Čepek tlumočil přání informatické sekce, aby se školení řidičů konalo častěji než 

dosud a mezi místa konání byla zahrnuta také budova na Malostranském nám. Podnět 
zváží tajemník.   
 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Probíhá výběrové řízení u všech projektů VaVpI, průběžná jednání probíhají s vedením 

UK, MF a MŠMT. Pan rektor podepsal jmenování komisí pro výběrová řízení na dva 
z jedenácti přístrojů přes 20 mil. Kč, výběrové řízení na všechny přístroje (11) proběhne 
v pátek 24. 10. na Karlově. Byla též projednána personální náhrada za kolegyni T. 
Houskovou; její povinnosti převezme kolega Ondřej Prančl, který má s touto prací 
zkušenosti přímo z MŠMT.  

 
b) Pavilon v Troji - výběrové řízení na projekt pokračuje, na zasedání komise dne 15. 10. 

2014 byly prodiskutovány nabídky (celkem 15).  K nejnižší nabídce firmy Technico Opava 
byl vyžádán ještě doplňující rozklad. Pokud budou dotazy uspokojivě vysvětleny, zřejmě 
bude s firmou uzavřena smlouva. Smlouva by měla odrážet praktické požadavky vzešlé 
ze schůzky o serverovně v Troji (účastníci - bez titulů: Z. Němeček, P. Kaňkovský, L. 
Urban, L. Skrbek), jak je formuloval P. Kaňkovský. S kol. Kaňkovským se do budoucna 
počítá jako s vedoucím serverovny.  

 
c) Dne 21. 10. 2014 byla doručena dokumentace na přístroje (MŠMT) – učebna pro sekci M 

a další, celkem 7 projektů, má na starosti doc. P. Svoboda. Firma Orgamet připravuje 
dokumenty k rozeslání. 

 
d) Inovační vouchery v Praze - Výzva 2014: KD - na základě informací Centra pro přenos 

poznatků a technologií RUK - schválilo účast MFF UK, jmenovalo prod. L. Skrbka 
kontaktní osobou a pověřilo jej zpracováním příslušné administrativy. Na definitivním 
znění nabídky se bude podílet prod. M. Vlach.  

 
e) Pořízení klimatizace do karlínské budovy: ÚOHS vydal rozhodnutí, v němž zamítl 

odvolání firmy s nejnižší podanou nabídkou proti vyloučení z důvodu nedodržení 
podmínek v zadávací dokumentaci.  Může být uzavřena smlouva s dodavatelem. 
Optimální harmonogram stavebních prací byl projednán za přítomnosti projektanta, 
vedoucího správy budov Ing. M. Nováka a proděkanů M. Rokyty a L. Skrbka na schůzce 
v Karlíně dne 13. 10. 2014 tak, aby byla ještě letos proinvestována potřebná část 
investičních prostředků projektu. Přitom se předpokládá, že (i) práce budou prováděny 
pouze vně budovy (malý dvorek - osazení klimatizačních jednotek) a v suterénu budovy, 
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(ii) práce budou prováděny pouze mimo běžnou pracovní dobu, ideálně např. ve 
všedních dnech po 17. hodině a o víkendech a (iii) po vykonání prací vně budovy 
a v suterénu budou práce zastaveny a pokračovat budou až po 1. 7. 2015 tak, aby 
klimatizace byla dokončena k 31. 8. 2015. 
 

f) Na schůzce sub e) byla též projednána strategie stavebních úprav v suterénu kvůli 
odstranění vlhkosti a zejména potřebě kanceláří pro doktorandy. Protože navrhované 
řešení ovlivňuje potřeby výuky Katedry tělesné výchovy (sklad ping-pongových stolů), 
jednal prod. M. Rokyta s vedoucím KTV Mgr. T. Jarošem; ten navržené řešení přijal. 
Prod. M. Rokyta zorganizuje ještě jednu schůzku s vedoucím KTV a vedoucím SB, již 
bez přítomnosti prod. L. Skrbka. Realizaci stavebních úprav ale, zdá se, nic už nestojí 
v cestě.   
Stalo se po KD: Stavební práce v suterénu byly úspěšně zahájeny a budou v dohledné 
době dokončeny. 

 
g) Na základě schválení KD proběhnou ve třech etapách plánované úpravy podlahy a 

pokládky linolea na chodbách v prvním poschodí budovy vývojových dílen v Troji.  Je 
zajištěno, aby chod pracovišť AÚUK, KFNT, KJP a VAKUUM Praha byl narušen jen 
minimálně. Výuka bude probíhat v náhradních prostorech.  

 
h) Rozpočet Správy budov dovoluje zahájit opravu vnějších přístupových schodišť (je 

potřeba zesílit částečně zkorodované ocelové konstrukce) a opravu výtahů v Troji. 
 

i) Projekt Zlepšení parametrů konfigurace NMR spektrometru, který v rámci OPPK podal 
doc. J. Lang, z kategorie náhradníků do kategorie financovatelných. K podpisu je 
připravena smlouva s Magistrátem hl. m. Prahy. 
Stalo se po KD: Smlouva byla uzavřena.   

 
j) Děkan se zmínil o prohlídce prostor uvolněných v koleji Petrská – pracovníci 

matematické sekce je neshledali jako vhodné a žádoucí pro badatelskou činnost, ale 
možná by nemovitost šlo využít pro hostinské místnosti (ve smyslu ubytoven); je 
předmětem úvah univerzitní komise.  

 
k) Prod. L. Skrbek informoval o zvyšujícím se tlaku na prostory ve fyzikální sekci, kde se 

nedostává dostatek místa pro výzkumné experimenty a na umístění nových náročných 
aparatur. Prohlídka poslucháren T4 – T11 ukázala, že některé z nich by bylo možné 
upravit na laboratoře. Místnosti jsou zřídka rozvrhované pro výuku a navíc vzniknou nové 
učebny v trojském pavilonu. Kolegium dalo prod. L. Skrbkovi volnou ruku k jednání.   

 
l) Prod. P. Čepek připomněl stavbu tzv. pochozí terasy v malostranské budově a položil 

dotaz, zda nevypsat ještě na podzim 2014 výběrové řízení, když realizace je 
naplánovaná na rok 2015; stavbu bude financovat informatická sekce ze svého rozpočtu. 
Bylo konstatováno, že v současné době měly a mají prioritu projekty VaVpI. Prod. L. 
Skrbek plánuje osobně si prohlédnout malostranskou budovu, za účasti vedoucího SB a 
projektanta. Probere při této příležitosti i stavbu terasy.  

 
Děkan 
m) Schůze Monitorovacího výboru Kampusu Albertov: podklady, které děkan dostal pro 

jednání svolané na 22. 10. 2014, dostalo pro informaci celé kolegium.  
 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy): inzerát byl zveřejněn 
v Lidových novinách dne 21. 10. 2014. Děkan již jmenoval komisi pro obsazení míst ve 
fyzikální sekci.  
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Přišlo potvrzení z Úřadu pro patentové vlastnictví, že po téměř roce dorazilo oficiální 

potvrzení o zaregistrování slovních spojení „Odvaž se myslet“, „Matfyz“ a „iMatfyz“. Doba 
registrace je na 10 let.   

 
b) Děkan zahájí DOD 26. listopadu 2014 v Národním domě na Vinohradech. 
 
c) Probíhá Týden vědy a techniky, viz: 

http://www.tydenvedy.cz/ 
Ačkoli se na něm podílejí pracovníci MFF UK (např. dr. V. Žák a doc. S. Daniš), není 
v oficiálních propagačních materiálech o fakultě ani zmínečka. Prod. M. Vlach na to 
upozorní příslušné oddělení RUK.  

 
d) Partnerský program: Slavnostní setkání s firmami se uskuteční 5. 11. 2014 v Refektáři, 

zahájí děkan, v 10:30.  
Stalo se po KD: viz 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-df/ 

 
e) KREDO – doplňkový úkol č. III Komunikace s absolventy, ALUMNI: úkolu se ujal prod. M. 

Vlach, kolegium souhlasilo s postupem, který pro splnění navrhl.  
  
f) Grafický návrh fakultního webu: prod. M. Vlach poslal kolegiu k připomínkám první verzi 

návrhu od firmy Dobrý web, dojde ještě k mírným úpravám.. Dále uvedl, že analýza 
struktury fakultního webu je kompletně hotová. Výzkumu struktury se účastnilo více než 
1000 respondentů. Před vedením fakulty stojí rozhodnutí, zda vyhlásit výběrové řízení na 
naprogramování redakčního systému. Podklady připravuje prod. M. Vlach a vedoucí 
OMK.  
 

g) Portál Matfyz.cz: „rozjezd“ lze hodnotit jako poměrně úspěšný, první den zveřejnění 4 
tisíce přístupů, po 14 dnech průměrně až 500 přečtení článků denně (z toho 200 déle než 
5 minut). 

 
h) Prodej propagačních a upomínkových předmětů v Matfyzpress: KD vzalo na vědomí 

sdělení prod. M. Vlacha o možnostech provedení. Z jednání s prod. FF UK dr. J. 
Bičovským si prod. M. Vlach odnesl informaci, že tam se osvědčilo vyzvedávání zboží 
v odděleních knihovny.   

 
i) Rotunda sv. Václava: hodnocení projektů skončilo, podle aktuální informace postoupila 

MFF UK do druhého kola soutěže.   
Stalo se po KD:  
i) Projekt byl doporučen k financování v plné výši. 
ii) Natáčí se propagační film a připravuje internetová aplikace na získání finanční 

spoluúčasti.. 
 

j) Discovery park (viz bod 6. k) zápisu z 8. 10. 2014): podle neoficiálních zpráv projekt 
nevzbudil mezi akademickými subjekty velký zájem.  

 
k) KD vzalo na vědomí, že UK zveřejnila nový design svých stránek, viz: www.cuni.cz 

 
l) Spolupráce s ČT 

i) ČT jeví zájem o spolupráci při přípravě nového pořadu o informatice. Schůzky na 
dané téma se zúčastní prod. M. Vlach a dr. C. Brom.  

ii) Rande s Fyzikou: aktivity ustaly.  
Stalo se po KD:  Prod. M. Vlach dostal od ČT návrh autorské smlouvy na vydání 
knihy s tímto názvem, v edici České televize, s tím, že MFF UK by byla oficiálním 
partnerem knihy. 

 

http://www.tydenvedy.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-df/
http://www.cuni.cz/
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m) CPPT - nabídka spolupráce mezi RUK a MFF UK na projektu IBM. Ředitel CPPT požádal 
fakultu o vyslání odborníka na kognitivní systémy. Role se ujal prof. R. Barták.  

 
n) Prod. M. Vlach informoval ředitele CPPT o MFiLF, akci, kterou spolupořádá MFF UK a 

jejímž cílem je zmapovat existující možnosti spolupráce MFF UK s lékaři a farmaceuty.   
 

o) Music Bridge Prague – Berlin: prod. M. Vlach seznámil kolegium s projektem Českého 
rozhlasu a českých center v Německu. MFF UK by se mohla připojit, projekt se jeví jako 
velmi zajímavý a příspěvek fakulty by nepředpokládal výrazné finanční nároky.  

 
p) Výročí A. Turinga: prod. M. Vlach jedná ve spolupráci s doc. A. Kučerou o návštěvě 

zahraničního odborníka, který by o osobnosti A. Turinga pronesl v Praze přednášku.   
Stalo se po KD: 
i) Prof. Jack Copeland předběžně přislíbil přijet do Prahy a pronést zde přednášku 

jednak v rámci propagační akce Jedna noc s informatikou, jednak na pražské 
„mutaci“ Festivalu Fantasie. Předběžný termín návštěvy se rýsuje na dobu mezi 
26. a 31. 1. 2015. O osobnosti prof. J. Copelanda více na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Copeland 

ii) Pror. M. Kovář s radostí přijal návrh MFF UK věnovat únorové Setkání u kulatého 
stolu výročí A. Turinga. Akce by vzhledem k tematice informatiky, logiky, lingvistiky 
a filozofie proběhla ve spolupráci s FF UK. 
 

q) Hokejová bitva 2014 mezi UK a ČVUT: MFF UK akci podpoří propagačně, nikoli aktivně.  
http://www.hokejovabitva.cz/ 

 
r) RUK organizuje schůzku zástupců fakult, které se zabývají propagací přírodovědných 

oborů. Za MFF UK se zúčastní prod. M. Vlach či dr. Houžvičková Šolcová. 
 

s) Ples MFF UK: původní termín 3. března se ukázal jako nevhodný, protože není volný 
Žofín. Kolegium tedy doporučilo Spolku Matfyzák, aby dohodl konání plesu na čtvrtek 
5. března 2015.   

 
t) Výroční zpráva 2013 je vytištěná.  

Stalo se po KD:  Zpráva byla rozeslána (členům vedení MFF UK, členům kolegia rektora 
UK, AS MFF UK, VR MFF UK, děkanům fakult UK a fakult příbuzných oborů, ředitelům 
vybraných ústavů AV ČR). 

 
u) Informační tabule v budovách fakulty – redakční systém. Vedení fakulty do konce roku 

2014 rozhodne, co s redakčním systémem webu. S tím souvisí otázka, zda informační 
tabule propojit s webem? Prod. M. Vlach zahájí sběr nabídek, s důrazem na zjištění 
finanční náročnosti. 

 
  

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Fakultní adventní koncert se bude konat 2. prosince 2014 v kostele Nejsvětějšího Srdce 
Páně na nám. Jiřího z Poděbrad. 

 
b) Příprava Dlouhodobého záměru UK na období let 2016-2020: náměty od vedení MFF UK 

byly odeslány na RUK v předepsaném termínu 17. 10. 2014.  
 
c) Změna termínu schůze RKR: vzhledem ke změně programu a nutné účasti JM rektora  

na jednání na Univerzitě Komenského v Bratislavě byla schůze RKR posunuta na úterý 
9. 12. 2014, 13:00 hod. 

 
d) Česká konference rektorů se ohradila proti tomu, že prezident ČR nepozval některé pány 

rektory na Hrad (28. 10. 2014).  
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Copeland
http://www.hokejovabitva.cz/
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Zasedání skončilo ve 13:16 hodin.  
 
Schůze kolegia děkana plánovaná na 5. listopadu 2014 se nebude konat.  
 
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 



Zápis ze 6. schůze kolegia děkana konané dne 19. listopadu 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. 
Skrbek, M. Vlach, J. Trlifaj; na část jednání prof. Z. Němeček. 
K bodu 6. a) přizván Mgr. L. Veverka 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin.  
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Návrhy projektů GAUK: druhé schůzky se studenty k podávání návrhů projektů GAUK 

(organizovala SIAM 29. 10. 2014) se zúčastnilo cca 10 studentů, za OVZS dr. M. 
Stiborová. K vyhlášení soutěže byla, podobně jako v minulém roce, přiložena „kuchařka“. 
Dá se říci, že - až na pár případů - splnila účel. Studenti si přejí mít „kuchařku“ i na 
organizačně administrativní záležitosti spojené s řešením projektu. Text připraví OVZS ve 
spolupráci se SIAM. Představa je taková, že tento materiál bude přikládán ke smlouvě, 
kterou podepisuje řešitel projektu. 
Přehled o podaných projektech a srovnání s r. 2014: 

 

Nové návrhy GAUK: Počet návrhů Požadováno v tis. Kč 
2014 2015 2014 2015 

Fyzikální sekce   99 79 25 947 19 551 
Informatická sekce   31 49 6 345 11 302 
Matematická sekce   7 21 867 3 024 

Celkem 137 149 33159 33877 
 

Prod. F. Chmelík upozornil na možnost předčasného zápisu do doktorského studia a 
požádal sekční proděkany, aby tuto informaci předali ve svých sekcích.   

 
b) Termíny podávání dílčích/periodických/průběžných a závěrečných zpráv o řešení 

projektů VaV: OVZS informovalo řešitele projektů MŠMT o termínech podávání zpráv 
o řešení projektů MŠMT. Tyto zprávy se předkládají v tištěné a elektronické verzi a 
podléhají podpisu statutárního zástupce (p. děkan), interní termíny jsou stanoveny na 
8. 1. a 23. 1. 2015 (týden před konečným termínem). Typicky se průběžné, dílčí apod. 
zprávy předkládají poskytovatelům do 15. ledna, pro dílčí zprávy za rok 2014 stanovil GA 
ČR termín 19. leden 2015. Pro závěrečné zprávy je typickým termínem předkládání zpráv 
poskytovatelům 30. leden, pro závěrečné zprávy projektů GAČR končících v roce 2014 
stanovil GA ČR termín 2. únor 2015, viz:  

http://www.gacr.cz/oznameni-o-prodlouzeni-terminu-odevzdani-dilcich-zprav/ 
Interní termíny o týden předcházejí termíny konečné. Oznámení o způsobu předkládání 
zpráv GAČR (největší počet) bude odesláno na pracoviště v nejbližších dnech. 

 
c) Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GAČR: nominace je třeba odeslat 

Grantové agentuře ČR nejpozději do 5. 12. 2014. Projednané a odsouhlasené návrhy 
budou zasílány v elektronické podobě na OVZS k zajištění podpisu děkana a k odeslání 
datovou schránkou, a to nejpozději do 28. 11. 2014. Výzva GAČR je na webu: 

http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/ 
 
Seznamy členek/členů, kteří působí v hodnoticích panelech v současné době, lze nalézt 
na: 

http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/ 
 

d) Systém Habilion - k funkčnosti a další perspektivě aplikace se uskutečnila schůzka 
proděkana pro vědu s pracovníky ÚVT UK (ředitel Bc. M. Urx, Mgr. Maňásek). ÚVT UK 

http://www.gacr.cz/oznameni-o-prodlouzeni-terminu-odevzdani-dilcich-zprav/
http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/
http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/
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připravuje na podnět pror. A. Gerlocha jednodušší produkt, mající spíše charakter 
evidence.  MFF UK je momentálně jediná fakulta, která aplikaci Habilion využívá.  

 
e) Prod. J. Trlifaj připomněl prod. O. Čepkovi napsat expertní posudek/rešerši, jak lze 

technicky zabezpečit tajný charakter elektronického hlasování.  
 
f) Habilitace J. Langa: MFF UK konečně obdržela vyjádření o pedagogické činnosti 

uchazeče, jak o ně před časem požádala současného amerického zaměstnavatele RNDr. 
Langa. Vyjádření je pozitivní. Habilitační řízení běží.  

 
g) Opatřením rektora UK č. 30/2014 bylo vyhlášeno nové kolo Soutěže specifického 

vysokoškolského výzkumu pro rok 2015. Na stránkách SVV jsou dostupné informace 
o termínech a formuláře návrhů k tomuto novému kolu. Zásady studentské grantové 
soutěže pro rok 2015 budou zveřejněny do konce listopadu. Interní termín pro odevzdání 
přihlášek byl stanoven na 22. 1. 2015.  

 
h) Prod. J. Trlifaj poslal členům kolegia a současně dr. J. Kučovi do Knihovny MFF UK 

nabídku od Ústřední knihovny UK na bezplatný měsíční zkušební přístup do analytických 
nástrojů InCites a SciVal.  

 
i) Dne 13. 11. 2014 se uskutečnil seminář věnovaný centralizované evidenci grantů a 

evidenci smluvního výzkumu (aplikace GaP), který připravil ÚVT UK ve spolupráci 
s odborem pro vědu a výzkum RUK a Ústřední knihovnou UK. Z MFF UK se zúčastnily 
Ing. D. Lanková, Ing. A. Michálková a dr. M. Stiborová. Aplikace bude představena na 
kolegiu rektora 8. prosince 2014. V přípravě je opatření rektora UK. KD vzalo informaci 
na vědomí, přičemž mělo pochybnost o nutnosti a účelnosti zavádět vedle CEP další 
evidenci; ruční vkládání dat zakládá na chyby, takže smysl by mělo leda elektronické 
stahování informací z již existujících centrálních databází. KD doporučilo, aby se s Mgr. 
Popelkou, správcem univerzitní aplikace, spojilo fakultní oddělení PSíK.  

 
j) Dne 25. listopadu od 17:30 se v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1) uskuteční 

prezentace organizací a grantových programů podporujících vědeckou spolupráci mezi 
Českou republikou a USA, jmenovitě Fulbrightova programu, pražské pobočky 
amerického Úřadu pro námořní výzkum a Amerického vědeckého informačního střediska.  
Informační e-mail zaslán vedoucím kateder a ústavů MFF UK a sekčním proděkanům. 

 
k) MFF UK obdržela vyrozumění o výsledku financování dvou post-docs z Fondu UK (Bruno 

Serra Loff Barreto a Abihshek Panday), dále v roce 2015 pokračuje financování R. 
Tarasenka. 

 
l) Diskuse na AV ČR při příležitosti návštěvy nového ředitele ERC: zúčastnil se p. děkan, 

své postřehy poslal členům KD.  
 

m) Do funkce generální ředitelky CERN byla zvolena italská vědkyně Fabiola Gianotti. Více 
na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-gianotti/ 
 

n) Do 20. 11. 2014 je třeba zaslat Mgr. Nohelovi na RUK vyplněný dotazník k dílčímu vstupu 
UK do projektu IPN Metodika. O zaslání dotazníku za instituci byly nezávisle požádány 
kontaktní osoby pro Metodiku také ze strany prof. Moravcové (termín 26. 11. 2014). 

 
o) IPN metodika. Semináře konaného dne 29. 10. 2014 se z MFF UK zúčastnili děkan a 

prod. J. Trlifaj.  
 První dílčí zpráva od Technopolis byla zveřejněna na webu, viz: 

http://metodika.reformy-msmt.cz/prvni-dilci-zprava-technopolis 
Prod. J. Trlifaj stručně shrnul obsah. RUK připravuje vlastní připomínky, ale MFF UK 
může uplatnit své vyjádření separátně, existují tedy dva termíny. Sleduje prod. J. Trlifaj, 
rozeslal kolegiu podklad, který vyhotovil, výsledný materiál odešle 20. 11. 2014.   
 

 

http://www.cuni.cz/UK-6460.html
http://www.cuni.cz/UK-3362.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-gianotti/
http://metodika.reformy-msmt.cz/prvni-dilci-zprava-technopolis
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Děkan 
p) Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., převzal 16. 11. 2014 medaili Josefa Hlávky pro nestory a 

významné osobnosti české vědy a umění jako ocenění svého celoživotního díla. 
Slavnostního předání na zámku v Lužanech byl přítomen děkan MFF UK i rektor UK.  

 
q) Na zasedání VR MFF UK dne 7. 1. 2015, 17:00 hodin, přijal děkanovo pozvání prof. 

RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR, člen RVVI. Představí 
projekt CIST.  

 
r) Prod. M. Vlach: dotazník MŠMT týkající se Podpory zvyšování přeshraniční mobility 

mládeže v návaznosti na usnesení vlády č. 342 (Koncepce podpory mládeže na období 
2014-2020 zpracuje prod. P. Kolman. Prod. F. Chmelík práci zahrne mezi podobné úkoly 
v rámci KREDO.   

 
s) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): s ohledem na projekty VaVpI 

kolegium myšlenku na OP VVV před časem odsunulo. Tajemník se zúčastní porady, 
která se bude na RUK konat 25. 11. 2014 dopoledne a kde mají být podány informace 
o předpokládaných výzvách.   

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Děkan akceptoval návrhy na personální změny v Komisi pro studentskou anketu, 

výsledek viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm 

 
a v Radě pro udělování studentských fakultních grantů, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8108.htm 
 
Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o závěrech minulé schůze 
Komise pro studentskou anketu. Papírová anketa proběhne mezi 8. a 19. 12. 2014. 
Nahrávání výsledků do SIS funguje.  
 

b) Byla zpřístupněna celouniverzitní databáze školitelů Univerzity Karlovy v Praze 
prostřednictvím aplikace v rozhraní SIS. Tato databáze by měla sloužit k udržení 
přehledu o stavech školitelů a jako zdroj kontaktních informací. Přehled školitelů je 
dostupný zde:  

http://is.cuni.cz/studium/skolitel/  
anglická varianta pak zde:   

http://is.cuni.cz/studium/eng/skolitel/ 
 
c) Dodatky k diplomům – omluvný dopis pror. M. Králíčkové za to, že z důvodů provozních 

komplikací na RUK nebylo možné připravit dodatky pro promoce 13. – 14. 11. 2014, byl 
promujícím absolventům zaslán cestou STUD.  
Stalo se po KD: Dodatky jsou podepsané.  

 
d) V sobotu 22. 11. 2014 se bude konat Informační den UK. Účast MFF UK bude přibližně 

stejná jako minule - informační stánek (JUDr. D. Macharová, pí A. Kadlecová, Bc. S. 
Veselý) a půlhodinová prezentace prod. F. Chmelíka; mj. se zúčastní také prod. M. Vlach 
a vedoucí OVVP.  

 
e) Prod. F. Chmelík informoval, že na MFF UK se bude ve dnech 20. a 21. 11. 2014 konat 

již 9. seminář středoevropských Ph.D. studentů v oblasti materiálových věd. 
 
f) Kolegium schválilo návrh na udělení Cen děkana za nejlepší bakalářské a diplomové 

práce, jak ho předložil prod. F. Chmelík.  
Stalo se po KD: Ceny budou vyhlášeny před Vědeckou radou MFF UK na jejím zasedání 
7. ledna 2015.  

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8108.htm
http://is.cuni.cz/studium/skolitel/
http://is.cuni.cz/studium/eng/skolitel/
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g) Dne 18. 11. 2014 o půlnoci skončil příjem návrhů na udělení studentských fakultních 
grantů (SFG). Návrhů je evidováno více než padesát, k jejich vyhodnocení svolá na 
začátek prosince prod. F. Chmelík schůzi Rady pro SFG. Předtím návrhy rozdělí do 
skupin podle oborové příslušnosti k sekci a požádá příslušné členy Rady 
o zpravodajskou roli. Děkan požádal dostat návrhy doporučené k udělení grantu včetně 
pořadí. Prod. M. Rokyta doporučil stanovit finanční sumu určenou na SFG, aby byl 
předem znám horní limit. Prod. F. Chmelík se iniciativně ujal úkolu vypracovat návrh na 
druhou novelizaci předpisu vztahujícího se k SFG.  

 
h) KREDO 

• Hodnocení výuky studenty (přípis z RUK): kolegium schválilo obsah dotazníku, jak 
ho zpracoval prod. F. Chmelík a jak ho odešle v předepsaném termínu do 21. 11. 
2014.  

• KD projednalo informaci prod. O. Čepka o finalizaci podkladů pro U-Multirank 
v oboru Informatika.  
 

Prod. P. Kolman 
i) AS MFF UK schválil dne 5. 11. 2014 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní 

programy na ak. rok 2015/2016. 
 
j) Zpráva o přijímacím řízení na MFF UK v roce 2014: prod. P. Kolman rozeslal kolegiu e-

mailem. 
 

k) Prod. P. Kolman poslal odkaz na další verzi návrhu novely vysokoškolského zákona: 
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9N6GKBN9 

 
l) Původně plánovaná schůzka s pror. M. Králíčkovou se nekonala.  
 
m) Schůzka oborově spřátelených fakult v Českých Budějovicích: členka Akreditační komise 

prof. Stuchlíková se jednání zúčastnila, stanoviska zúčastněných stran se sbližují.  
 

n) Směrnice děkana č. 7/2014, podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních 
programech: kolegium vzalo na vědomí informace o jednání na RUK s prof. J. Roytem 
dne 14. 11. 2014 (za MFF UK se zúčastnili děkan, proděkani F. Chmelík a P. Kolman) a 
dále o připravovaném jednání děkana s ředitelem ÚTIA AV ČR prof. J. Flusserem. 
Směrnice bude podrobena revizi. Prod. P. Kolman požádal členy KD o názory do 21. 11. 
2014.  

 
o) Prod. P. Kolman požádal sekční proděkany o návrhy na pracovníky, kteří by se podíleli 

na přípravě přijímacích zkoušek 2015. Požadavky pošle elektronicky.   
 

p) Kolegium nemělo námitky proti tomu, aby ÚFAL vypsal stipendijní místo pro nadaného 
studenta magisterského studia v oboru lingvistika a využil k tomu prostředky nedávno 
získané od RUK.   

 
q) Prod. M. Rokyta seznámil kolegium s úvahami o případných změnách v oboru 

Matematické modely a informační bezpečnost, které vyvolává ne zcela odpovídající 
personální zabezpečení tohoto oboru. O věci diskutovalo kolegium matematická sekce, 
doc. P. Kaplický svolal na příští dny schůzku garantů.  

 
Děkan 
r) Prod. O. Čepek poslal kolegiu návrh na složení Oborové rady doktorského studijního 

programu Informatika. Návrh patrně není definitivní, s ohledem na jednání s ředitelem 
ÚTIA AV ČR.  

 
s) Ve spojitosti s dotazem prod. O. Čepka na možnosti finančního ocenění úspěšných 

studentů MFF UK (např. na mezinárodních soutěžích) kolegium připomnělo, že náklady 
na pobyt jdou k tíži příslušné sekce. Prod. F. Chmelík, na návrh sekčního proděkana, 
uděluje mimořádné stipendium, dosáhnou-li studenti výrazného úspěchu.  

 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9N6GKBN9
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Dopis dr. A. Němcové Tejkalové ze 4. 11. 2014, opět se týkající benefitů poskytovaných 

zaměstnancům v rámci UK, dostali k vyřízení tajemník a prod. M. Vlach. T: 30. 11. 2014. 
Co se týká „sportovenek“, RUK zatím děkanovi na podnět odpověď nedal, protože ta 
závisí na smlouvě s odborovou organizací.   

 
b) Sociální fond. Tajemník informoval kolegium o tvorbě a čerpání sociálního fondu za 

období od 1. 1. do 30. 9. 2014 (bylo součástí účetní závěrky za 1. až 3. čtvrtletí 2014).  
Dlouhodobě navýšený příspěvek na penzijní připojištění, resp. životní pojištění, na 
1.500,- Kč měsíčně a současně nárůst počtu zaměstnanců čerpající tento příspěvek má 
za následek pokles zůstatku fondu. Proto kolegium rozhodlo vrátit výši příspěvku na 
1.000,- Kč měsíčně, s účinností od 1. ledna 2015. 

 
c) Pronajímání poslucháren a učeben jiným fakultám: byl doplněn bod 3. f) zápisu KD ze 

dne 22. 10. 2014. Jde o pronajímání FSV UK a FJFI ČVUT.  V případě FSV UK jde 
o případy, kdy pedagogové MFF UK učí v prostorech MFF UK studenty FSV UK; mezi 
fakultami je uzavřena smlouva o vzájemném vyrovnání za výuku. V případě FJFI ČVUT 
budou podmínky dojednány při osobním jednání vedení obou fakult. 

 
d) Dendrologickým průzkumem dvou vzrostlých stromů (bříza bílá) po pravé straně horní 

části Albertovských schodů (v úrovni objektu KTV) byly zjištěny větrem ulomené vršky a 
vyhnilý kmen. Z bezpečnostních důvodů proto vydal Odbor ochrany zeleně MČ Prahy 2 
souhlas s kácením (pod č. j. MCP2/113858/2014). 

 
e) V červnu 2014 schválilo kolegium příspěvek zaměstnancům MFF UK na jejich děti 

umístěné v mateřské školce Rybička, patřící Přírodovědecké fakultě UK. Šlo 
o jednorázový příspěvek ve výši 20.000,- Kč. Fakturu MFF UK obdržela teprve minulý 
týden, okamžitě ji uhradila. 

 
f) Slevy za pronájem prostor. 

• Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny S1 pro konání Winter School 
– Parseme training School (organizuje ÚFAL ve dnech 19. 1. do 23. 1. 2015).  

• Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení poslucháren S9, S10 a S11 na dobu od 
31. 8. do 1. 9. 2015 pro konání studentské konference YRRSDS (pořádá ÚFAL). 

• Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení učebny S6 pro setkání s řešiteli 
korespondenčního semináře  Pikomat MFF UK dne 13. 12. 2014. 

• KD schválilo návrh prod. V. Baumruka poskytnout zdarma refektář pro seminář 
Thales dne 15. 12. 2014 (3 hodiny od 14:00 hodin). 

• KD korespondenčně vyjádřilo souhlas s tím, aby fakulta pronajala refektář na 
20. 11. 2014 neziskové organizaci Nadační fond Kolečko, a to s 50% slevou. 

 
g) Tajemník informoval, že Ústav výpočetní techniky UK v průběhu posledních několika 

měsíců postupně požadoval technické i ekonomické informace o provozu telefonů 
(pevných i mobilních). Po vyhodnocení stavu na celé UK bylo doporučeno řešit otázku 
pevných linek samostatně na fakultách, v případě mobilních telefonů panuje snaha vybrat 
jednotného operátora pro celou UK, kvůli získání slevy. Zástupci UK budou postupně 
individuálně jednat s fakultami s cílem navrhnout optimální řešení. 

 
h) Měsíc funguje nově zřízený odbor veřejných zakázek na RUK.  

 
i) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka, že povolil společnosti FILM MAKERS, s.r.o., 

filmové natáčení v areálu Troja, a to na přelomu ledna a února 2015, tři dny (pátek až 
neděle), za řádnou úplatu.  

 
j) Ředitel CPPT dr. M. Prášil požádal o určení kompetentní a styčné osoby pro jednání 

ohledně patentů, duševního vlastnictví apod. Kolegium doporučilo prod. L. Skrbka. 
 

k)  Nároky na karty cestovního pojištění: tajemník uzavře sběr návrhů 28. 11. 2014.  
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l) MFF UK nevyužije nabídku na využití objektu bývalé menzy Větrník. 
 
m) Tajemník kolegiu přeposlal informaci z RUK, týkající se akce INOVACE 2014, Týden 

výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Více na: 
http://www.aipcr.cz/pdf/inovace2014/program-INOVACE-2014-CZ-web-
obalka_3_4.pdf 

 
n) Prod. V. Baumruk: po zúčtování nákladů na Kampus Albertov za prvních 10 měsíců 2014 

připadá na MFF UK podíl ve výši zhruba 166 tis. Kč. Kolegium souhlasilo uhradit částku 
z centrálních prostředků. Vnitrouniverzitní faktura teprve přijde.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Kolegium vzalo na vědomí aktuální přehled o VaVpI a věcech souvisejících. Referovali 

proděkani L. Skrbek (stavební projekty) a V. Baumruk (přístrojový projekt). Zevrubnou 
zprávu doplnil tajemník informací, že je písemně stvrzeno dofinancování všech tří 
fakultou podaných projektů, ve výši 31 %.  

 
b) Prod. L. Skrbek kolegiu přeposlal informaci z RUK – přílohu Aktualizace dlouhodobého 

záměru UK na rok 2015. Jde o projekty v rámci Podpory pedagogické práce 
akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni 
předmětů/kurzů. Na MFF UK připadá odhadem 1,7 mil. Kč z celkových zhruba 20 mil. Kč.  

 
c) Projekt ICT, jednání RUK s MŠMT. Do konce týdne snad budou vyjasněny finanční 

záležitosti.  
 

d) Stavební akce: výměna lina v budově bývalých VD v Troji je hotová. V Karlíně věci běží, 
jak mají (výstavba suterénních pracoven pro doktorandy).  

 
e) Rozpočet správy budov na rok 2015: vedoucí SB sbírá podklady. Prod. L. Skrbek 

upozornil, že projekty VaVpI pohltí většinu pracovní kapacity správy budov, SB už teď 
podává výkon na hranici možností, a proto nedoporučil zahajovat v roce 2015 nějakou 
další stavbu. Prod. O. Čepek připomněl pochozí terasu v malostranské budově (bude 
hradit informatická sekce ze svého rozpočtu). Prod. L. Skrbek by tuto akci rád důkladně 
zvážil - poukázal na fakt, že z původního rozpočtu 900 tis. Kč už se suma vyšplhala k 6 
mil. Kč.  

 
f) Nové laboratoře pro fyzikální sekci: požadavky a způsob, jak jim vyhovět, prodiskutuje 

fyzikální sekce.  
 

g) Rotunda sv. Václava: prod. M. Vlach sdělil, že Ministerstvo financí zaslalo vyrozumění, že 
projekt byl vybrán k financování. Spoluúčast MFF UK (na vlastní realizaci, tedy nikoli na 
udržení provozu) by měla činit 1,83 mil. Kč, prod. M. Vlach očekává, že nejméně polovinu 
z této sumy se podaří získat formou sbírky. Podařilo se natočit podstatné části 
propagační videofilmu, v nichž vystupuje děkan a pror. J. Royt. Do konce roku 2014 je 
třeba vyhlásit výběrové řízení na manažera projektu. Prod. M. Vlach jedná s tajemníkem 
a vedoucí HOSP o zavedení on-line bankovnictví na fakultě. 

 
h) Prod. M. Rokyta informoval, že akustické vylepšení poslucháren K2 a K3 provedené 

v Karlíně přede dvěma lety mělo dobrý výsledek, a proto by matematická sekce tímto 
směrem ráda pokračovala. Finančně jde o desítky tisíc. Prod. L. Skrbek požádal prod. M. 
Rokytu o kontakt na dodavatele, požadavek vezme v úvahu. 

 
 
 
 
 

http://www.aipcr.cz/pdf/inovace2014/program-INOVACE-2014-CZ-web-obalka_3_4.pdf
http://www.aipcr.cz/pdf/inovace2014/program-INOVACE-2014-CZ-web-obalka_3_4.pdf
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Na návrh tajemníka byl vydán Příkaz děkana č. 7/2014 „Organizační změna útvaru 721 
Sekretariát“. Ruší se pracovní místo „asistentka proděkana pro rozvoj“.  Záležitost byla 
předem projednána s proděkanem pro rozvoj a souhlas vyjádřil i Výbor odborové 
organizace MFF.  

 
b) Kabinet jazykové přípravy: kolegium souhlasilo, aby děkan pověřil PhDr. Alexandru 

Křepinskou, CSc., vedením pracoviště do 30. 9. 2015. Mezitím připravuje prod. M. 
Rokyta návrh na změnu Organizačního řádu MFF UK v tom smyslu, že Kabinet jazykové 
přípravy bude transformován na Katedru jazykové přípravy.  

 
c) Prod. M. Vlach informoval, že 18. 11. 2014 byl zveřejněn inzerát na místo vedoucího 

vydavatelství MatfyzPress.  
 

d) Odměny z grantů GA ČR, jejichž řešení započalo v roce 2011 a později: po konzultaci 
s kanceláří GAČR i s předsedou GAČR dává děkan přednost výplatě formou osobního 
ohodnocení, nikoli mimořádnou odměnou.  

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Vedoucí OMK Mgr. L. Veverka referoval o účasti fakultní propagační delegace na 

veletrzích v Indonésii a na Filipínách.  
 
b) Hra Československo 38 až 89 slaví úspěch, dostala se do světového finále soutěže, jde 

do prodeje. Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-cs/ 

 
c) Výročí Mezinárodního dne studentstva: vzpomínka doc. RNDr. J. Klímy, CSc., a několik 

historických snímků byly umístěny na Matfyz.cz. Více na: 
http://www.matfyz.cz/clanky/175-vzpominky-na-revolucni-matfyz 

 
d) Uskutečnil se zájezd do DESY v Hamburku, tzv. Týden a aplikovanou fyzikou. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-tsaf/ 
 

e) Den firem pro matematiku a informatiku zanechal v účastnících dobré dojmy. Účast 
vystavovatelů byla nad očekávání.  

 
f) Spolupráce s firmou Preciosa: nad rámec dříve uzavřené Partnerské smlouvy byla 

podepsána tzv. Rámcová smlouva o spolupráci v provádění výzkumných a vývojových 
prací. 

 
g) Podle informací prod. M. Vlacha vzniká zajímavý průnik firem, s nimiž spolupracuje MFF 

UK a fakulty ČVUT. Hodno zvýšené pozornosti.  
 

h) Přihlášky na místo vedoucího vydavatelství MatfyzPress přijímá zaměstnanecké oddělení 
do 30. 11. 2014. Stalo se po KD: Bylo doručeno 17 přihlášek, do užšího výběru bylo 
vybráno 8 uchazečů k ústním pohovorům. 

 
i) Propagační komise fakulty doporučila jednu z nabídek na fakultní typologo, kolegium 

shledalo výběr jako dobrý, prod. M. Vlach zahájí jednání s autorskou firmou (Carton 
Clan).  

 
j) Red Hat: firma má zájem o tzv. Strategické partnerství, připravuje se konkrétní smlouva. 

Podpis v Brně by svojí účastí zajistil prod. Čepek, pravděpodobně v termínu 16. 1. 2015, 
za doprovodu Mgr. M. Děckého a jednoho pracovníka OMK. 

k) Setkání u kulatého stolu – výročí A. Turinga: prod. M. Vlach probral věc s doc. A. 
Kučerou, do Prahy patrně přijede prof. Jack Copeland, autor knih o A. Turingovi. Při 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-cs/
http://www.matfyz.cz/clanky/175-vzpominky-na-revolucni-matfyz
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-tsaf/
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přijetí na MFF UK děkana zastoupí prod. J. Trlifaj. Prod. M. Vlach plánuje představit 
vzácného hosta na PragoFestu (koordinátorem akce za fakultu je dr. Cyril Brom).  

 
l) Logo UK, logo MFF UK: prod. M. Vlach poslal podstatný výňatek z návrhu nového 

univerzitního opatření. Návrh byl předložen Ediční komisí AS UK, která zasedá 20. 11. 
2014. Fakulta bude nucena změnit svůj dosavadní grafický styl včetně hlavičkových 
papírů. 

 
m) Děkanský sportovní den lze hodnotit jako úspěšný a radostný. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-ded/ 
 

n) Dne 28. 11. 2014 se bude v Senátu ČR konat konference o konkurenci ve školství, za UK 
se jí plánuje zúčastnit ředitel CPPT dr. M. Prášil, za MFF UK jej doprovodí dr. K. Šolcová 
Houžvičková.  

 
o) Prod. M. Vlach informoval o zájmu německé firmy Materials Science and Engineering 

Werkstoffzentrum Clausthal uzavřít s MFF UK smlouvu u partnerství. Byla by to pilotní 
smlouva svého druhu zaměřená na materiálový výzkum. Prod. M. Vlach věc konzultoval 
s dr. M. Děckým, jednání pokračují. 

 
p) Prod. M. Vlach pojede příští týden na veletrh vzdělávání ProEduco do Košic, společně 

s dalšími pracovníky fakulty.   
 

q) Pozvánka německého organizátora ke spoluúčasti MFF UK na spolupořádání putovního 
vzdělávacího veletrhu Masters and more v Praze v roce 2015: prod. M. Vlach zjišťuje 
podrobnosti.  

 
r) Informační tabule v budovách fakulty: v budově děkanátu nefunguje, naopak v Karlíně 

funguje dobře, podává aktuální informace např. o seminářích. Prod. M. Rokyta zmínil, že 
informační technologie by na fakultě měly být jednotné. Pak je možné promýšlet redakční 
systém, propojení s webem atd. 

 
s) Prod. M. Vlach připravil a na RUK zaslal podklady pro odpovědi na otázky deníku 

Hospodářské noviny. Připravovaný článek se má týkat kariérních center vysokých škol. 
Ředitel CPPT ocenil rychlost, s jakou podklady dostal.  

 
t) Podařilo se sepsat a sestavit novou propagační brožurku o anglickém studiu na MFF UK. 

K finálnímu použití bude na konci roku 2014. 
 
u) Na matfyz.cz jsou uveřejněny dva z plánované série rozhovorů, viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/138-karel-ha-byt-matfyzak-je-tajna-superschopnost 
http://www.matfyz.cz/clanky/95-zdenek-nemecek-kolik-kilogramu-matfyzu-leta-ve-
vesmiru 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan se zúčastnil většiny vzpomínkových akcí pořádaných k 25. výročí Listopadu 1989.  
 
b) Děkan poslal kolegiu své poznámky z jednání Rozšířeného kolegia rektora UK konaného 

10. 11. 2014.  
 

c) Studentská komora AS MFF UK zve na přednáškově-diskusní setkání 4k62, 19. 11. 2014 
od 19:00 hodin v posluchárně M1 na Karlově.  
 

d) Prod. M. Rokyta tlumočil žádost matematické sekce, aby vedoucí pracovišť/správci účtů 
dostali od HOSP jmenovitý seznam účetních oprav provedených ze strany děkanátu 
(důsledek selhání el. programu, chyby ve výpočtu náhrad za dovolené). 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-11-ded/
http://www.matfyz.cz/clanky/138-karel-ha-byt-matfyzak-je-tajna-superschopnost
http://www.matfyz.cz/clanky/95-zdenek-nemecek-kolik-kilogramu-matfyzu-leta-ve-vesmiru
http://www.matfyz.cz/clanky/95-zdenek-nemecek-kolik-kilogramu-matfyzu-leta-ve-vesmiru
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e) Prod. M. Rokyta se zúčastní semináře v Liberci pořádaného k výročí 85. narozenin prof. 
RNDr. Ilji Černého a předá oslavenci děkanovu gratulaci.   

 
f) Prod. J. Trlifaj uvedl, že nedávná přednáška prof. Johna Lennoxe o vztahu náboženství a 

vědy Pohřbila věda Boha? se těšila mimořádnému zájmu, účastníci se téměř nevešli do 
posluchárny. Záznam je k vidění na YouTube, viz: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-HkEKrs9Os 
 

g) Zpráva o plnění ADZ 2014: členové KD pošlou podklady za své svěřené úseky do 12. 12. 
2014. Následně pak podklady pro Aktualizaci Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 
2015. 
 
 

Zasedání skončilo v 16:01 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x-HkEKrs9Os


 
Zápis z 7. schůze kolegia děkana konané dne 3. prosince 2014  

(akademický rok 2014/2015) 
 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. 
Vlach, L. Skrbek (na část jednání), J. Trlifaj; k bodu 3. b) byla přizvána Ing. D. Lanková. 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Usnesení Rady vysokých škol k hodnocení vědy v roce 2014 a k rozdělování finančních 

prostředků na vědu na rok 2015 přijaté Radou VŠ jednomyslně dne 20. 11. 2014 na 9. 
zasedání sněmu RVŠ v Karolinu – viz:  

http://www.radavs.cz/prilohy/9s_zaznamS.doc 
KD jednomyslně doporučilo, aby děkan předložil na zasedání Vědecké rady MFF UK dne 
3. 12. 2014 návrh stanoviska, kterým VR usnesení Rady vysokých škol podpoří. 
Stalo se po K: VR MFF UK usnesení Rady VŠ, bod č. 8., ve kterém se uvádí: 
„Rada VŠ žádá vládu ČR, aby státní rozpočet na výzkum sestavovala transparentním a 
zákonem definovaným procesem. Zejména žádá, aby návrh výše institucionální podpory 
na rozvoj výzkumných organizací vycházel ze zhodnocení výsledků výzkumných 
organizací. Má-li návrh vycházet i z jiných zákonem stanovených podkladů, Rada VŠ 
žádá, aby bylo transparentně uvedeno, jak se z nich vychází.  
Rada VŠ apeluje na vládu ČR, aby zajistila včasné hodnocení výsledků výzkumných 
organizací podle platné metodiky. Pokud má v dalších letech dojít ke změně metodiky 
hodnocení, Rada VŠ žádá, aby tato metodika byla známa dříve, než budou uplatněny 
výsledky, které se podle ní mají hodnotit.“ 
podpořila.  

 
b) IPN metodika – prod. J. Trlifaj vypracoval pro RUK stanovisko za vedení MFF UK a kopii 

poslal celému KD. Prof. Z. Němeček poslal své připomínky zvlášť, jako člen KHV. Nejen 
podle názoru prod. J. Trlifaje má sice navržená IPN metodika své kvality, ale její 
schválení a uvedení v život ve stávajícím rozsahu se jeví jako nerealistické, přinejmenším 
v dohledné době. Konference, která se bude metodikou zabývat v Pardubicích dne 7. 
ledna 2015, se plánuje zúčastnit prof. Z. Němeček. Termín konání pardubické konference 
je v časové kolizi se schůzemi KD a VR MFF UK.  

 
c) Dne 5. prosince 2014 budou vyhlášeny výsledky soutěží GAČR 2015. 

 
d) Hodnoticí panely GA ČR – nominace z MFF UK: seznam dostalo kolegium v podkladech, 

akceptovalo ho bez připomínek. Návrhy jsou podepsané děkanem a připravené 
k odeslání Grantové agentuře ČR datovou schránkou.  
KD vzalo na vědomí obecné upozornění prod. J. Trlifaje, že návrhy podléhají schválení 
statutárního zástupce zaměstnavatele (souhlas s uvolňováním na jednání panelu). 
Předpokládá to časovou koordinaci s případnými návrhy z jiných institucí než z MFF UK 
(konkrétní případ tentokrát nastal při nominaci pracovníka MFF UK ze strany MÚ AV ČR).  
Stalo se po KD: Po konzultaci se sekčním proděkanem a vedoucím příslušné katedry 
děkan akceptoval návrh prod. J. Trlifaje vzít jednu nominaci zpět, protože navržený 
pracovník porušil dohodu v sekci o neslučitelnosti členství v panelu s žádostí o projekt 
u téhož panelu v roli hlavního řešitele.  

 
e) Hostující profesoři Univerzity Karlovy: všech devět návrhů předložených z MFF UK bylo 

na RUK schváleno, jmenovací dekrety jsou panem rektorem podepsané s datem 1. 12. 
2014. Hostujícími profesory UK jsou jmenováni – bez titulů: Rudolf Beran, Walter Binder, 

http://www.radavs.cz/prilohy/9s_zaznamS.doc
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Andrea Cianchi, Pavol Hell, Willi Jäger, Eva Bjørn Vedel Jensen, Petr Pančoška, Vojtěch 
Rödl, Patrice Ossona de Mendez.  
Proděkani O. Čepek a M. Rokyta navrhnou způsob a termín/y předání dekretů hostujícím 
profesorům UK navrženým jejich sekcemi. 

 
f) SVV 2015: dosud nejsou známy informace o finančních prostředcích, jediná zpráva 

z RUK vyznívá v tom smyslu, že se očekává výrazný pokles sumy určené na SVV.  
 

g) GAMA TAČR: v dílčím hodnocení námětů předložených do GAMA TAČR vybrala Rada 
pro komercializaci UK v rámci prvního kola interního výběrového řízení k podpoře 
projekty prof. V. Matolína a dr. J. Prokop Brokešové. 

 
h) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že pror. J. Škrha nedávno navštívil 

jedenáct indických univerzit a předal kontakty na tamní zájemce o spolupráci s UK. 
V případě MFF UK šlo o prof. Raychaudhuryho z Presidency University v Kalkatě a prof. 
Vijayraghavana z Indian Institute of Science v Bangalore. Prod. Trlifaj oba zájemce 
kontaktoval e-mailem 30. 11. 2014, žádný z nich ale dosud neodpověděl. 

 
i) Příprava strategických partnerství mezi Univerzitou Karlovou v Praze a vybranými 

evropskými univerzitami: KD vzalo na vědomí dopis pror. J. Škrhy ze dne 2. 12. 2014 
včetně termínu 31. 12. 2014, do kterého má fakulta sdělit, zda navrhuje zapojení do 
multilaterální spolupráce s některou partnerskou univerzitou a v jaké oblasti by chtěla 
spolupráci realizovat, a dále jakou univerzitu by považovala za strategického partnera. Z: 
prod. J.Trlifaj. O zdrojích na krytí nákladů se spoluprací spojených není v dopise žádná 
zmínka a prod. J. Trlifajovi  o nich také není nic známo.  

 
j) Děkan informoval o tom, že návrh smlouvy o bilaterální spolupráci mezi UK v Praze a 

univerzitou v Eugene státu Oregon byl po návštěvě amerického reprezentanta na UK 
(přijala ho pror. L. Rovná) a po připomínkách z české strany odeslán ke schválení do 
Oregonu. Kromě MFF UK mají o tuto spolupráci zájem ještě FTVS a FSV.   

 
k) Věda bez hranic (CsF): prod. J. Trlifaj požádá RUK o příslušný odkaz na internetu. 

Stalo se po KD: Odbor pro zahraniční styky RUK sdělil e-mailem pí J. Pištorové, že 
odkaz je následující: 

       http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/ 
 a že ohledně doktorského studia obdržel RUK v květnu t. r. následující informaci 
z ministerstva zahraničních věcí:    
"Co se týče postgraduálních studijních programů v rámci CsF, tam podle CNPq* 
k zapojení ČR už došlo, a brazilská strana podpis MoU pro vysílání studentů do 
postgraduálních programů nevyžaduje a nemá o něj zájem. V případě postgraduálních 
programů totiž studenty nevysílá brazilská vláda, ale sami uchazeči o studium si vybírají 
možnosti přímo a individuálně na stránkách, kde už jsou nabídky studijních programů 
v ČR zařazeny. Podle názoru ZÚ by k většímu zviditelnění možností a přilákání zájmu 
uchazečů pomohlo zatraktivnění nabídek konkrétních volných míst v prioritních studijních 
oborech." 
(*brazilská Národní rada pro vědecký a technologický rozvoj) 

 
l) Univerzitní Stipendium Václava Havla: stipendium je určeno zahraničním studentům a 

osobám, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů ztěžuje nebo 
přímo znemožňuje studium. Z přibližně 200 žadatelů bylo letos vybráno 17 příjemců 
stipendia, především z Ruskem anektovaných ukrajinských teritorií, povolení k pobytu 
získalo 15 z nich. Stipendisty přijal rektor UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6522-version1.pdf 
 
Děkan 
m) Dne 27. 11. 2014 proběhla schůzka děkana, prod. J. Trlifaje a reprezentace Komise J. W. 

Fulbrighta v Praze. Týkala se udělení Fulbright Distinguished Chair Award na MFF UK na 
akademický rok 2015/2016. Předběžné pořadí navrhovalo na prvním místě prof. 
Kobourova (sekce I – KAM), jako druhý se umístil prof. Kagan (sekce M - KPMS), 
uchazeč prof. Bina (sekce F – KG) byl na místě třetím. Zúčastnění dospěli k dohodě, že 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/
http://www.cuni.cz/UK-6522-version1.pdf
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sekcím M a I bude nabídnuto financování hosta z prostředků na Fulbright Distinguished 
Chair Award na dobu po jednom semestru. Pro prof. Binu fakulta požádá o podporu 
z Fondu mobility UK.  Původní úmluva ohledně kofinancování zněla na 60 % od MFF UK. 
Zůstává v platnosti, věcně se vztahuje k rozpočtu na rok 2015, centrální prostředky. 
Zkušenost ukáže, zda je to dobrý postup.  

 
n) Rektor UK prostřednictvím pror. J. Hály vyzval děkana MFF UK, aby mu navrhl zástupce 

fakulty do odborné tematické skupiny Information and Communication Technologies 
(Horizont 2020), T: do 9. 12. 2014. Děkan navrhne prof. RNDr. Františka Plášila, DrSc.  

 
o) Cena Neuron pro vědce: budoucí držitelé cen už jsou známí, slavnostní ceremoniál 

předání je ohlášen na 11. 12. 2014. Prod. M. Rokyta rozeslal informaci celému kolegiu. 
Dopoledního programu se patrně nezúčastní žádný z členů kolegia, kvůli zaneprázdnění. 

 
p) Strouhalovská přednáška 4. března 2015: fyzikální sekce se shodla na tom, aby 

přednášku pronesl prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., z KCHFO.  
 

q) Prod. V. Baumruk navrhl dotázat se ministerstva školství, např. cestou prorektora J. 
Konvalinky, proč nejsou vypsané soutěže na projekty typu COST, INGO, KONTAKT atd. 
Standardně byly tyto soutěže vypisované v červnu. Z: J. Trlifaj.  
Stalo se po KD: Odpověď MŠMT, kterou získal prod. J. Trlifaj prostřednictvím RUK, 
zněla, že návrh na vyhlášení veřejné soutěže COST bude poradě vedení MŠMT 
předložen do konce prosince. Pokud bude návrh schválen, soutěž bude vyhlášena 
v polovině ledna 2015, informace budou zveřejněné na webu.  

 

 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO – v rámci práce na problematice koncepce studia, akreditačního procesu a 

vykazování kvality hlavních činností na MFF UK se bude vedení fakulty zabývat 
v prosinci 2014 následujícími nosnými tématy:  
• diskuse o roli anket pro nastupující studenty MFF UK v koncepci studia a 

zajišťování kvality výuky na MFF UK; 
• diskuse o roli stipendií v zajišťování kvality výuky a profesního růstu studentů 

 posílení motivační role prospěchových stipendií (nový stipendijní předpis) 
 motivační role příplatku za první oborově významnou publikaci 

k doktorandskému stipendiu 
 motivační role studentských fakultních grantů pro rychlejší a hlubší zapojení 

studentů do vědeckého výzkumu na fakultě. 
 
b) Studentské fakultní granty (SFG): rada SFG zasedá dne 12. 12. 2014 po 13:00, prod. F. 

Chmelík zašle kolegiu návrhy tak, aby je bylo možné projednat na schůzi KD dne 17. 12. 
2014.  

 
c) Studentská anketa za ZS 2014/2015: byl rozeslán oběžník studentům a na pracoviště.  

 
d) Doktorandské stipendium za oborově významné publikace: prod. F. Chmelík eviduje 

několik desítek návrhů, které posoudí a postoupí děkanovi fakulty ke konečnému 
rozhodnutí.   

 
Prod. P. Kolman 
e) AS UK schválil dne 21. 11. 2014 Pravidla pro vyplácení stipendií na MFF. Úplné platné 

znění předpisu je na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/201411stipprav.htm 

 
f) Akreditace pro bakalářský studijní program Bioinformatika se studijním oborem 

Bioinformatika (prezenční forma, tříletá standardní doba studia), pro společné 
uskutečňování PřF UK a MFF UK: žádost byla postoupena z RUK na MŠMT.  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/201411stipprav.htm
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g) Po dohodě se sekčními proděkany sestaví prod. P. Kolman komise pro přijímací zkoušky 

do bakalářského a do navazujícího magisterského studia.  
 

h) Prod. P. Kolman byl přítomen schůzce na RUK, na kterou pozval pror. S. Štech studijní 
proděkany. Hlavním bodem programu bylo hodnocení výuky studentů a vnitřní evaluace 
fakult. Žádné zásadní závěry nebyly přijaty, chystají se ještě dvě setkání tohoto druhu. 
Prod. P. Kolman je pro zachování metod, které si vypracovala MFF UK a které vcelku 
dobře vyhovují a plní svůj smysl.   

 
i) KD vzalo na vědomí, že do SIS byla implementována technická podpora sloužící 

k evidenci jazyka, v jakém je výuka vedena.   
Prod. M. Rokyta nastínil situaci, kdy přijede na fakultu studovat zahraniční student 
v rámci programu Erasmus – může být přednáška určená primárně českým posluchačům 
vedena v jeho přítomnosti v angličtině? Podle názoru prod. P. Kolmana je tato alternativa 
možná díky možnosti specifikovat u předmětu hlavní a vedlejší jazyk výuky s tím, že 
skutečný jazyk je možno určit později než ve chvíli tvorby Karolinky. Prod. M. Rokyta dále 
poukázal na to, že webové stránky fakulty určené zahraničním studentům, přijíždějícím 
na MFF UK, by měly být kvalitnější. KD doporučilo, aby se prod. M. Rokyta obrátil na 
RNDr. O. Pangráce, fakultního koordinátora programu Erasmus, a pedagogickou radu 
sekce M, aby připravili návrh na změny a na jejich provedení.  

 
j) Prod. P. Kolman poslal přehled školného, které MFF UK vybrala za výuku studijních 

programů v anglickém jazyce (týká se programů v I a v M), za roky 2013/14 a 2014/15. 
Suma za rok 2013/2014 je rozdělena mezi sekce I a M způsobem, který kolegium 
schválilo na své schůzi 3. 9. 2014. Dělení za 2014/2015 nebylo ještě předmětem jednání. 
Kolegium se dohodlo, že částka určená sekcím bude převedena do roku 2015. 

 
k) Fakultní směrnice o doktorském studiu, připomínky studijního odboru RUK k pasáži 

týkající se oborových rad a RDSO, smlouva mezi MFF UK a ÚTIA AV ČR, v.v.i., 
o společném školení doktorandů, návrh na složení oborové rady programu I: děkan 
shrnul situaci i závěry dosavadních jednání a informoval, že dne 3. 12. 2014 bude 
o diskrepanci mezi novými pravidly pro doktorské studium a platnou smlouvou s ÚTIA 
jednat s ředitelem ÚTIA prof. J. Flusserem.  

 
l) ÚVT UK nabídl, že by se z univerzitní webové aplikace určené k evidenci publikační 

činnosti (OBD) importovaly informace do SIS, týkalo by se doktorandů a jejich publikací. 
KD to považuje za dublování informací, na druhou stranu SIS je ve srovnání s OBD méně 
těžkopádný a umožňuje rychlejší interaktivní operace, takže pokud budou data 
importována automaticky a přenos se obejde bez updatu ze strany fakulty, nejsou důvody 
stát tomu v cestě. 

 
m) Stalo se po KD: Žebříčky vysokých škol 2015, obor informatika – také letos se MFF UK 

zúčastní práce na vypracování podkladů pro žebříček, sestavovaný Hospodářskými 
novinami. Dotazníky byly rozeslány, věc koordinuje prod. P. Kolman za pomoci 
vedoucího OMK. 

 
Děkan 
n) Diskuse o podobě závěrečných studentských prací, které se aktivně účastnili děkan, 

prod. M. Rokyta a prod. M. Vlach, vyústila v záměr jednotného vzhledu titulní stránky 
práce, jejíž podobu děkan kolegiu na zasedání nastínil. Prod. P. Kolman navrhne 
opatření děkana o povinných údajích, které musejí být na prvních stránkách závěrečných 
prací uvedeny.  

 
o) Děkan přijal návrh předsedy SKAS a jmenoval do Komise pro studentskou anketu člena 

SKAS Bc. Milana Pšeničku.  
 

p) Pořizování záznamů při promocích a imatrikulacích – dopis rektora UK o tom, co 
vyplynulo ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, postoupil děkan k vyřízení 
prod. F. Chmelíkovi a vedoucí STUD.  
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Stalo se po KD: panem rektorem doporučený text je uložen v oddílu Promoce na adrese: 
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/szz/  

 
q) Sdělení prod. M. Rokyty: akademický mistr světa v bridži je z MFF UK – Jakub Vojtík, 

student 1. ročníku bakalářského studia oboru Obecná matematika. Více na: 
http://www.caus.cz/souteze/akademicka-mistrovstvi-sveta/AMS%202014/ams-bridz-2014  
KD souhlasilo, aby prod. M. Rokyta navrhl udělit J. Vojtíkovi mimořádné stipendium, za 
reprezentaci fakulty. Návrh vyřídí prod. F. Chmelík.  

 
r) Děkan přijal dne 24. 11. 2014 studenty MFF UK, kteří v uplynulých měsících výborně 

reprezentovali fakultu v různých odborných soutěžích. Přijetí se zúčastnili také proděkani 
V. Baumruk a M. Rokyta.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Tajemníka fakulty navštívil ze své iniciativy Bc. M. Urx, ředitel ÚVT UK. Za MFF UK se 

jednání zúčastnili ještě Mgr. J. Calda a Ing. D. Lanková. Obsahem jednání byla 
problematika pevných a mobilních telefonních linek z hlediska technického a finančního.  
Co se týče pevných linek, byl systém VOiP potvrzen jako správný, jeho další rozvoj je 
v kompetenci fakulty. V oblasti mobilních služeb mapuje RUK smlouvy fakult s různými 
operátory, patrně vypíše výběrové řízení na operátora, jehož služby a případné finanční 
výhody by mohla využívat celá UK.  

 
b) Převod nerozděleného zisku. V souladu s novelou Opatření rektora 7/2011 a kladným 

stanoviskem rozšířeného kolegia rektora může fakulta převést do fondů částku 
nerozděleného zisku nejvýše v úhrnu 8 765 498 Kč. Kolegium děkana navrhlo rozdělení 
takto: 
- 4.765.498,- Kč do Fondu rozvoje investičního majetku 
- 4.000.000,- Kč do Stipendijního fondu 
Tento návrh bude předložen ke schválení Akademickému senátu MFF UK dne 3. 12. 
2014.  

       Stalo se po KD: AS MFF UK návrh schválil.  
 
c) Kolegium děkana schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny S5 pro uspořádání 

„Matematického kolokvia“ dne 17. 2. 2017. 
 
d) Kolegium děkana schválilo bezplatné zapůjčení refektáře pro přednášku „Matematika a 

pražský orloj“. Přednáška se koná 10. 12. 2014. Jde o společnou akci MFF UK a České 
matematické společnosti. 

 
e) Finanční vyrovnání za výuku: na základě mezifakultní smlouvy o zajištění výuky mezi 

MFF UK a PřF UK bylo provedeno vzájemné vyúčtování. Na částku 1.229.313,- Kč byla 
pro PřF UK vystavena faktura, interně bude na MFF UK částka rozdělena podle objemu 
výuky takto: sekce matematiky získá 862.932,- Kč a sekce fyziky 366.381,- Kč. 

 
f) Kolegium prodiskutovalo možnosti zapojení MFF UK do Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tajemník přednesl informace ze semináře na RUK. 
Velikost projektů: malé do 100 mil. Kč, střední 100 mil. až 1 mld. Kč a velké nad 1 mld. 
Kč. Prioritní osa 1. jsou investiční projekty, prioritní osa 2. pak tzv. měkké projekty. Do 12. 
12. 2014 očekává RUK anotace k investičním projektům, v rozsahu zhruba na 1-2 
stránky. V oblasti „měkkých“ projektů se předpokládá, že na každém návrhu se bude 
podílet více fakult. Specifikaci záměru s finančním odhadem žádá RUK rovněž do 12. 12. 
2014, požadavky fakult pak sloučí do velkých celouniverzitních projektů.  
Pokračování v bodě 4. h) tohoto zápisu (provoz a rozvoj).  
 

g) Tajemník informoval o schůzi svolané kvestorkou UK na 26. 11. 2014: nosnou částí 
porady byly agenda veřejných zakázek a agenda právní. Vedoucí příslušných odborů byli 

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/szz/
http://www.caus.cz/souteze/akademicka-mistrovstvi-sveta/AMS%202014/ams-bridz-2014
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na jednání přítomni a seznámili tajemníky fakult se svou koncepcí a záměry. Nově vzniklý 
odbor veřejných zakázek bude organizovat výběrová řízení na dodávky vybraných 
komodit a služeb s možností, aby se k tomu připojily jednotlivé fakulty a součásti UK.    

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

Tento bod projednalo KD jako první, protože prod. L. Skrbek měl později dopoledne jednání 
mimo děkanát. 
  
Prod. L. Skrbek  
a) Po dlouhých jednáních vydalo MŠMT dne 28. 11. 2014 rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

akci „UK – Zabezpečení přístrojového vybavení a rozvoje informačních a komunikačních 
technologií pro rok 2014“. Součástí rozhodnutí jsou připomínky k předloženým návrhům 
smluv a objednávek, které je nutno dodržet a zapracovat do příslušných dokumentů. Nyní 
je možno jednotlivé smluvní závazky uzavřít a oboustranně podepsané předat, pokud 
možno obratem, na RUK; ekonomický odbor RUK vystaví žádost na MŠMT o uvolnění 
prostředků státního rozpočtu. Další součástí vydaného rozhodnutí je také prodloužení 
termínu dokončení realizace akce. Termín dodání jednotlivých předmětů plnění však 
bude limitován vydaným Opatřením kvestorky UK č. 3/2014, tj. nejpozději do 15. 12. 
2014, 17:00 hod. na RUK. Všichni zainteresovaní pracovníci na MFF UK byli obratem 
vyrozuměni.  
Příslušná výběrová řízení pro tuto akci připravila firma Orgamet (Ing. Široký), podstatná 
část financí potřebných na zaplacení výběrových řízení bude kryta z prostředků 
rozvojového fondu (doc. P. Svoboda). 

 
b) Stavební akce VaVpI probíhají podle harmonogramu.  

 
c) Trojský pavilon: s firmou Technico Opava (prováděcí projekt včetně stavební části 

serverovny v přízemí budovy vývojových dílen) byl dojednán harmonogram a první 
kontrolní den se uskuteční dne 3. 12. 2014. Několik kol debaty ohledně parametrů 
serverovny nakonec vedlo ke specifikaci požadavků na chlazení racků (do 30 kW vždy na 
dvojici racků) s tím, že celkový příkon chlazení nepřesáhne 200 kW.  

 
d) Stavební akce v Karlíně naplánované na tento rok pokračovaly podle dohodnutého 

harmonogramu a jsou před dokončením. Jde o první etapu instalace klimatizace a 
o přestavbu pracoven pro doktorandy. 

 
e) V prvním poschodí budovy vývojových dílen v Troji byla dokončena úprava podlahy na 

chodbách a položeno nové lino. 
 

f) Vypršel termín pro sběr požadavků na stavební úpravy ve všech budovách MFF UK na 
rok 2015. Správa budov eviduje na stovku návrhů plus resty z let minulých. Není možné 
zařadit do plánu všechny, na to by pracovní kapacity ani rozpočet fakulty nestačily. Prod. 
L. Skrbek ve spolupráci s tajemníkem fakulty a správou budov sestaví návrh pořadí 
požadavků, rozdělený na dvě části - na akce náročné a na akce menšího kalibru. 
Výsledek předloží kolegiu děkana.  

 
g) Dne 2. 12. 2014 zasedalo kolegium fyzikální sekce a kromě jiného prodiskutovalo nároky 

na rozšíření laboratorních prostor; účastníci došli ke shodě. Prod. L. Skrbek kolegiu 
děkana přednesl návrh, jak požadavky splnit, přičemž uvedl, že dotčená fyzikální 
pracoviště či pracovníci jsou s postupem srozuměni. Jde o rozšíření laboratorních prostor 
v přízemí bývalých tzv. těžkých laboratoří. Kolegium návrh schválilo s poznámkou, že je 
nutné najít jiné vhodné skladovací prostory pro OVVP. 

 
h) Kolegium prodiskutovalo možnosti zapojení MFF UK do Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) – pokračování bodu 3. f). 
Prioritní osa 1 – investiční projekty, realizace 2016-2020. O finanční spoluúčasti zatím 
nejsou známy žádné informace. Po diskusi se kolegium dohodlo poslat anotace na tři 
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projekty: areál Troja (hlavně rekonstrukce opláštění objektu poslucháren a oprava střech 
- projekt spadající do střední finanční kategorie), projekt na bezbariérový přístup do 
všech budov fakulty jako součást projektu univerzitního a projekt na získání budovy pro 
matematickou sekci (z hlediska financí by spadal do malých akcí). 
Stalo se po KD:  
Prod. L. Skrbek poslal kolegiu anotaci projektu „Inovace infrastruktury pro výuku 
a výzkum v oborech matematika, fyzika a informatika“ spolu s podrobnějším komentářem 
k obsahu projektu.  
Prod. M. Rokyta zjistil v katastru nemovitostí, že na matematickou sekcí vytipovaný dům 
v Sokolovské ulici bylo od 25. 11. 2014 uvaleno zástavní právo. Z tohoto důvodu nebude 
nemovitost předmětem žádné anotace.  
Prioritní osa 2. V souhlase s dohodou na KD poslal prod. M. Vlach kolegiu anotace dvou 
projektů za propagaci. První projekt je fakultní „Interaktivní formy vzdělávání pedagogů 
v rámci CŽV kurzů“, druhý je zamýšlený jako společný pro MFF UK a FF UK: „Přírodní 
vědy - filozofie - technologie - společnost: rozvoj kompetencí a dovedností 
pedagogických pracovníků základních a středních škol“.  
Prod. J. Trlifaj rozeslal kolegiu anotace projektů: „Internacionalizace výuky: hostující 
profesoři na MFF UK“ a „Podpora samostatné odborné činnosti studentů“. 

 
i) Prod. M. Rokyta sdělil vedoucí HOSP, že matematická sekce využije dalších cca 800 tis. 

Kč jako investičních prostředků, pro obnovu počítačového klastru, o niž požádal RNDr. O. 
Ulrych. Výdaj je umožněn díky financím za výuku pro PřF UK.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst: všechny děkanem ustavené 
konkursní komise již vydaly svá doporučení, děkan postupně vydává rozhodnutí, vesměs 
v souladu s návrhem komise. Kompletní výsledky řízení budou zveřejněny na fakultním 
webu.  
• Sekce F: uchazeč o místo akademického vědeckého pracovníka na KCHFO byl 

pozván, aby 4. 12. 2014 pronesl přednášku; jeví se jako velmi kvalitní kandidát, 
konkursní komise ho doporučila přijmout. Děkan rozhodne po přednášce, zprávu 
mu podá prod. V. Baumruk.  
Stalo se po KD: Děkan po přednášce uchazeče RNDr. J. Klimeše, Ph.D., přijal a 
předal mu, v souladu s podmínkami konkursu, nabídku tříleté pracovní smlouvy. 
 

• Sekce M: děkan a prod. M. Rokyta pečlivě prošli doporučení konkursních komisí 
a přihlášky uchazečů, hlavně jejich dosavadní zahraniční zkušenosti, pokud se 
ucházejí o místo odborného asistenta (OA). Úspěšný pobyt v zahraničí bude hrát 
pozitivní roli při event. uzavírání pracovní smlouvy s OA na druhé období. 

 
• Prod. V. Baumruk sdělil, že o zahraniční praxi mladých akademických pracovníků 

diskutovalo kolegium fyzikální sekce na své schůzi 2. 12. 2014. Situace není 
jednoznačná, protože proti sobě jdou požadavek, aby mladí pracovníci vycestovali 
na zkušenou do zahraničí, což je jistě žádoucí, a univerzitní projekty UNCE, do 
nichž jsou přijímání mladí pracovníci ve věku do stanovené hranice, na základě 
výběrového řízení. Fyzikální sekce se s tím vypořádává tak, že do projektů UNCE 
zapojuje čerstvé absolventy MFF UK.  

 
b) Výběrové řízení - k sestavování komisí: platný Řád výběrového řízení UK v Praze v Čl. 3 

Komise pro výběrové řízení stanoví, že „členy komise mohou být vedle akademických 
pracovníků i ostatní zaměstnanci univerzity nebo další osoby“. Fakultní konkursní komise 
měly a mají typicky dva externí členy z oborově blízkých pracovišť v AV ČR nebo z jiných 
VŠ. Této praxe se bude děkan fakulty jako vypisovatel výběrového řízení držet i nadále. 
Kolegium tento postup podpořilo.   

 
c) Benefity poskytované zaměstnancům v rámci UK, kromě těch, které fakulta poskytuje ze 

sociálního fondu (míněny např. slevy na propagační předměty, odborné publikace, 



Kolegium děkana MFF 3. prosince 2014 
 
 

8 
 

vzdělávací kurzy apod.): na dotaz dr. A. Němcové Tejkalové děkan odpověděl, že MFF 
UK své zaměstnance tímto způsobem nezvýhodňuje. 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Jednotný vizuální styl UK – upravená verze pravidel plus vyrovnání připomínek zaslané 

25. 11. 2014: z pověření děkana fakulty zaslal prod. M. Vlach tiskovému mluvčímu UK 
stanovisko MFF UK. 

 
b) Prorektor P. Kovář svolal na 15. 1. 2015, 15:00 hod., schůzi proděkanů a zaměstnanců 

propagačních oddělení fakult.  
 
c) Vydavatelství MatfyzPress: prod. M. Vlach informoval, že na inzerát, kterým fakulta hledá 

vedoucího, odepsalo 17 adeptů, a že z jejich nabídek bylo vybráno 8 nejzajímavějších. 
Ústní pohovor se zájemci se uskuteční 15. 12. 2014 dopoledne. 

 
d) Den otevřených dveří 2014: zúčastnilo se odhadem 610 středoškoláků, oproti loňsku 

přišlo více zájemců, zejména o studium fyziky. Akci lze hodnotit jako úspěšnou a dobře 
zorganizovanou. Prod. F. Chmelík vřele doporučil pokračovat v pořádání akcí tohoto typu 
samostatně, neslučovat je např. s univerzitním Informačním dnem.  

 
e) Veletrh vzdělávání ProEduco v Košicích: účast reprezentantů MFF UK zdárná, studenti 

projevovali o nabídku studia na MFF UK velký zájem. 
 

f) Propagace studia na MFF UK v anglicky přednášených programech: prod. M. Vlach 
dohodl, že kolegové z Fakulty sociálních věd UK rozdají během své mise v Indii také 
letáky o MFF UK. 

 
g) Anketa pro nastupující studenty na MFF UK v akad. roce 2014/2015: výsledky průzkumu 

poslal prod. M. Vlach celému KD. Z ankety mj. vyplynulo, že slogany, které fakulta 
v poslední době používá, jsou používány i studenty jako důvod, proč si školu pro studium 
vybrali; dále se zdá, že některé formy papírové formy propagace ztrácejí na efektivitě, 
naopak účinnější je oslovovat studenty prostřednictvím webu a sociálních sítí. Zajímavým 
výsledkem je, že podle názoru některých dotázaných studentů jsou v nabídce fakulty 
i propagační akce, které mají odrazující účinek.  

 
h) Spolupráce s firmou Red Hat: anglicky psané znění smlouvy je firmou schválené, prod. 

M. Vlach předpokládá, že smlouva bude v rámci Partnerského programu fakulty uzavřena 
16. 1. 2015 v Brně. Z: prod. O. Čepek (za doprovodu Mgr. M. Děckého a jednoho 
pracovníka OMK). 

 
i) Novoročenky: OMK za přispění děkana fakulty připravilo návrh novoročenky, v tištěném 

i elektronickém provedení. Členové kolegia sdělí pracovníkovi OMK L. Svobodovi, kolik 
novoročenek si přejí dostat. 

 
j) Rotunda sv. Václava ve fakultní malostranské budově. 

i) Prostředky na projekt zpřístupnění rotundy sv. Václava: MFF UK obdržela písemné 
rozhodnutí o udělení finanční dotace.  

ii) Za pomoci programátorské firmy a Ing. D. Lankové se snad brzy podaří prosadit 
bezhotovostní platby PayPal. Úspěch obecně i pro konkrétní účel, totiž pro sbírku 
na dofinancování projektu Záchrana rotundy sv. Václava. 

 
k) Děkan podepsal smlouvu o partnerství s německou firmou Materials Science and 

Engineering Werkstoffzentrum Clausthal. Prod. M. Vlach osobně zprostředkuje podpis 
smlouvy v SRN. 

 
Děkan 
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l) Oslavy 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016 – dokument zaslaný rektorem UK je 
k dispozici na sekretariátě děkana, kopie dostal prod. M. Vlach na OMK.  

 
m) Programy celoživotního vzdělávání zaměřené na věkovou skupinu žáků základních a 

studentů středních škol, tzv. „juniorská“ univerzita: KD vzalo na vědomí dotaz rektora UK, 
zda fakulta v budoucnu neuvažuje o takové možnosti popularizace univerzitního 
vzdělávání, a současně nabídku podpory ze strany RUK při rozvoji takové aktivity.  
Stalo se po KD: Prod. M. Vlach navrhl, aby se kontaktním pracovníkem za MFF UK stal 
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. Kol. Kekule souhlasil.  

 
n) Děkan přijal návrh předsedy SKAS a jmenoval do Pracovní skupiny pro partnerství 

s firmami Mgr. Lukáše Adama, člena SKAS.  
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Ve dnech 8. až 12. 12. 2014 (s výjimkou úterý 9. 12. 2014) bude děkan služebně mimo 
Prahu. Zastupovat ho bude prod. J. Trlifaj. 

 
b) Z bodu sub a) vyplývá, že setkání akademické obce UK pořádaného při příležitosti 

udělení Templetonovy ceny prof. PhDr. Tomáši Halíkovi, ThD., se v děkanově zastoupení 
zúčastní prod. J. Trlifaj. Slavnost se uskuteční 8. 12. 2014 od 17:00 hodin.  

 
c) Z bodu sub b) vyplývá, že děkan ani prod. J. Trlifaj nemohou přijmout pozvání od 

Národního kontaktního centra – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na 
zahajovací večer mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce, který se 
uskuteční 8. 12. 2014 od 16:30 hodin.  

 
d) Návrh na dílčí změnu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (čj. 249/2014): 

lhůta pro zaslání případného stanoviska nebo připomínek ze strany fakult byla stanovena 
na 2. 1. 2015, 12:00 hodin. Podklady v elektronické formě jsou na webu UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6491.html 
Vedení fakulty své stanovisko projedná na schůzi 29. 12. 2014. Podklady připraví prod. 
M. Vlach ve spolupráci se spolkem Matfyzák a dr. K. Šolcovou Houžvičkovou. 
 

e) Zápis ze schůze RKR konané 10. 11. 2014 poskytl děkan pro informaci celému KD.  
 
f) Tradiční předvánoční setkání s důchodci – bývalými zaměstnanci fakulty, které pořádá 

odborová organizace je naplánované na čtvrtek 18. 12. 2014, 15:00 hodin, do zasedací 
místnosti vedle bufetu.  

 
g) Změna Organizačního řádu MFF UK - návrh vedený úmyslem transformovat Kabinet 

jazykové přípravy na Katedru jazykové přípravy vyvolal nutnost některých dalších návrhů 
ba změny: podklady poslal a na zasedání komentoval prod. M. Rokyta. Připomínky 
z diskuse zpracuje a výslednou verzi návrhu pošle členům KD do konce týdne. Po 
komentářích členů KD je připraven poslat návrh k posouzení právničce. 

 
h) Stalo se po KD: fakultní Akademicky senát naplánoval svá příští zasedání takto: 

7. ledna 2015 (zasedá i VR MFF)  
4. března 2015 (zasedá i VR MFF)  
15. dubna 2015.  
 
V případě potřeby je AS MFF UK připraven sejít se k mimořádnému zasedání.  

 
i) Návrh na změnu názvů dvou pracovišť MFF UK: s jednomyslným souhlasem KD, 

vyjádřeným veřejným hlasováním, provede děkan následující dvě změny, s účinností od 
1. ledna 2015: 
 současná Katedra meteorologie a ochrany prostředí se bude nově nazývat Katedra 

fyziky atmosféry, 

http://www.cuni.cz/UK-6491.html
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 současný Kabinet software a výuky informatiky ponese jméno Katedra softwaru a 
výuky informatiky.  

 
 
Zasedání skončilo v 13:46 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 17. prosince 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. 
Skrbek, M. Vlach, J. Trlifaj 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:13 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Vyhlášení výsledků soutěží GAČR 2015.  

Úspěšnost MFF UK podle sekcí a typu grantů (k 5. 12. 2014): 
 

sekce podáno návrhů podpořeno úspěšnost podáno návrhů podpořeno úspěšnost podáno návrhů podpořeno úspěšnost

Fyzikální sekce 7 3 42,86 34 12 35,29 1 *

Informatická sekce 1 0 0,00 21 10 47,62 0 0

Matematická sekce 3 2 66,67 11 5 45,45 0 0

MFF celkem 11 5 45,45 66 27 40,91 1

Juniorské Standardní Mezinárodní

 
*o financování bude teprve rozhodnuto, bude-li grant financovat také zahraniční partner 
 
Srovnání s výsledky MFF v minulé soutěži GAČR: 
MFF - výsledky soutěží GAČR 2014

podáno uděleno % podáno uděleno % podáno uděleno % podáno uděleno

F 38 10 26,3 11 4 36,4 4 2 1 0

I 17 3 17,6 7 3 42,8 1 0 0 0

M 5 1 20 6 2 33,3 1 0 0 0

celkem 60 14 23,3 24 9 37,5 6 2 33,3 1 0

Podáno celkem 90 návrhů ve všech soutěžích GAČR. K  13. 12. 2013 uděleno celkem 25 grantů, tj. 27,7%.

V soutěži o standardní projekty bylo podáno z MFF 60 návrhů, uděleno 14 grantů, tj. 23,3%.

V soutěži o postdoktorské  projekty bylo podáno z MFF 24 návrhů, uděleno 9 grantů, tj. 37,5%.

V soutěži o projekty na podporu excelence bylo podáno z MFF 6 návrhů, uděleny 2 granty, tj.  33,3%.

sekce
standardní postdoktorské excelence zahraniční
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Úspěšnost MFF podle panelů a sekcí (k 5. 12. 2014) 

podáno podpořeno podáno podpořeno podáno podpořeno celkem podáno celkem podpořeno úspěšnost v %

102 1 1 1 1 100,00

103 4 3 4 3 75,00

107 2 1 2 1 50,00

108 3 1 3 1 33,33

201 1 0 10 3 11 3 27,27

202 6 2 6 2 33,33

203 3 2 3 2 66,67

204 12 2 12 2 16,67

205 5 1 5 1 20,00

208 1 0 1 0 0,00

209 13 6 1 1 14 7 50,00

210 1 1 1 1 100,00

402 1 1 1 1 100,00

403 2 2 2 2 100,00

406 10 4 10 4 40,00

407 1 1 1 1 100,00

celkem 41 15 22 10 14 7 77 32 41,56

F I M MFF
panel

 
Tabulka neobsahuje údaj o mezinárodním projektu, o jehož financování bude teprve rozhodnuto – viz výše. 
 
(V případě úspěšnosti zejména podle panelů upozorňuji na počítání procent z velmi malých čísel.) 
 
Celková úspěšnost za všechny navrhovatele v soutěžích GAČR 2015 je  24,3 % u standardních 
projektů (17,4 % v roce 2014) a 28,9 % u juniorských projektů (první soutěž). 
Úspěšnost se může změnit začátkem roku 2015 – financování projektů z tzv. šedé zóny. 
 
 

• Řešitelé grantů z řad členů panelů GAČR: sekce matematická a informatická 
dodržují interní dohodu, aby pracovníci nepodávali jako hlavní řešitelé grant do 
panelu, jehož jsou členy. Fyzikální sekce takto striktně nepostupuje. 

 
b) Dne 18. 12. 2014 budou v Karolinu předány dekrety nově jmenovaným profesorům 

(z MFF UK se týká prof. R. Leitnera a prof. O. Santolíka; druhý z uvedených se 
slavnostního aktu předání nezúčastní, neboť je na zahraniční služební cestě). 

 
c) Multilaterální zahraniční spolupráce UK – zapojení se fakult a návrhy na strategické 

partnery: dopis, v němž pror. J. Škrha žádá dostat stanovisko fakulty do 31. 12. 2014, byl 
zaslán všem sekčním proděkanům.  
Stalo se po KD: Pror. J. Škrha prodloužil termín do 15. 1. 2015.  

 
d) II. stupeň hodnocení výzkumných infrastruktur (zpráva MŠMT): dne 12. 12. 2014 byl 

v souladu se stanoveným časovým harmonogramem dokončen proces komplexního 
mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur ČR. Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy sdělí předkladatelům návrhů výzkumných infrastruktur výsledky II. fáze 
hodnocení vypracované mezinárodní hodnoticí komisí na individuální bázi 
prostřednictvím úřední korespondence. Souborné stanovisko Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy bude předkladatelům návrhů výzkumných infrastruktur sděleno 
nejpozději do pátku dne 19. prosince 2014. Podrobná dokumentace zdůvodňující 
souborné stanovisko MŠMT bude předkladatelům návrhů výzkumných infrastruktur 
doručena nejpozději do pátku dne 9. ledna 2014. 

 
e) Bez předchozího ohlášení navštívil MFF UK dne 11. 12. 2014 prof. B. Yklasovich 

s žádostí o projednání možné spolupráce (zejména výměny studentů) mezi MFF UK a 
Kazakh National Pedagogical University Abai. Prod. O. Čepek dodatečně - na zasedání 
kolegia - obdržel stručné požadavky, které na OVZS host zanechal. Jeho předběžný 
názor zněl v tom smyslu, že informatická sekce nemá volnou kapacitu na rozšiřování 
partnerských vztahů v programech, o které jeví kazašská strana zájem, s výjimkou 
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případné účasti kvalitních studentů z kazašské strany v placeném studiu v anglickém 
jazyce na MFF UK. 

 
f) Jako každý rok vyhlásily Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" a Nadace 

Český literární fond „Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu“. Cena je každoročně 
udělována za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, věd lékařských, 
vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě, která byla vydána v České republice 
v kalendářním roce 2014. Jednotlivé ceny jsou spojeny s finanční odměnou 50 tis. Kč. 
Informace jsou na stránkách nadací: 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2014.php 
http://www.nclf.cz/ceny-josefa-hlavky.html 

 
Informace zaslalo OVZS sekčním proděkanům. Nominace je třeba předat na OVZS 
nejpozději do 7. 1. 2015, aby je oddělení mohlo vypravit na RUK do 9. ledna 2015. 

 
g) Ceny Neuron, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-neuron/ 
 
h) Top 5 pro Forbes: redaktorka časopisu Forbes požádala prod. J. Trlifaje o tip na pět 

nejlepších českých vědců do 30 let. Případné návrhy pošlou prod. J. Trlifajovi sekční 
proděkani. 

 
i) Poznámka OVZS: distribuce zpráv z „hromadné“ adresy ovzs-l: zejména noví vedoucí 

pracovišť a nové sekretářky nepostupují zprávy z úrovně katedra/ústav dále členům 
svých kateder a ústavů – pracovníci si pak stěžují, že nejsou uvědomováni o důležitých 
termínech (naposledy se to týkalo lhůt a způsobu předkládání dílčích zpráv a 
závěrečných zpráv GA ČR). Na stránce 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/ 
je jak „lhůtník“, tak je možné se z této stránky přihlásit k odběru zpráv nad rámec daného 
seznamu účastníků konference/adresátů. 

 
j) Program Habilion: prod. J. Trlifaj urgoval prod. O. Čepka o příklady z akademické sféry, 

které mohou sloužit jako odborný argument pro zavedení tajného elektronického 
hlasování 

 
k) SVV: KD vzalo na vědomí čerstvou informaci týkající se prostředků na rok 2015. Odbor 

vědy RUK sdělil, že podle neoficiálních informací by se celkový objem prostředků na SVV 
měl pohybovat zhruba ve výši 70% prostředků na rok 2014.  

 
l) IPN metodika: dne 7. 1. 2015 se v Pardubicích završí další etapa jednání vztahujících se 

k hodnocení výsledků vědy (firma Technopolis). Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu dva odkazy, 
které si zaslouží v dané souvislosti pozornost, viz: 

http://ceskapozice.lidovky.cz/marksisticka-veda-aneb-konec-kafemlejnku-ffw-
/forum.aspx?c=A141212_090931_pozice-forum_kasa 

  
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=731036&ad=1&attid=733317 

 
m) Odpověď na svůj e-mail týkající se stanovení mezd řešitelům grantů (limit podílu 

prostředků grantu na platu) dostal prod. O. Čepek od prod. J. Trlifaje a bude ji tlumočit 
informatické sekci.  

 
n) Prod. M. Vlach sdělil, že CPPT připravuje novou koncepci podpory aplikovaného 

výzkumu na fakultách, včetně speciálního fondu.  
 

o) Stalo se po KD: děkan poskytl členům kolegia informaci RUK, že 12. 12. 2014 vstoupilo 
v účinnost Opatření rektora UK č. 46/2014, kterým se stanoví náležitosti týkající se 
obsahu, způsobu předložení a projednání průběžných zpráv o uskutečňování programů 
PRVOUK za rok 2014. Text opatření je k dispozici na webu UK, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-6596.html 
 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2014.php
http://www.nclf.cz/ceny-josefa-hlavky.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-neuron/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/
http://ceskapozice.lidovky.cz/marksisticka-veda-aneb-konec-kafemlejnku-ffw-/forum.aspx?c=A141212_090931_pozice-forum_kasa
http://ceskapozice.lidovky.cz/marksisticka-veda-aneb-konec-kafemlejnku-ffw-/forum.aspx?c=A141212_090931_pozice-forum_kasa
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=731036&ad=1&attid=733317
http://www.cuni.cz/UK-6596.html


Kolegium děkana MFF 17. prosince 2014 
 
 

4 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
Prod. F. Chmelík 
a) KREDO 

• Boloňský dotazník – finální verze byla odeslána na RUK, její kopie je uložena 
v uzavřeném úložišti kolegia děkana. Prod. F. Chmelík poděkoval za spolupráci 
všem kolegům, kteří se na zpracování dotazníku do definitivní podoby podíleli.  

• Formulář pro výzkumné týmy: koncept dostali členové KD e-mailem.  
• Dotazník pro technologického skauta vypracovala dr. K. Šolcová a odeslala na 

CPPT.   
 

b) Návrhy na udělení SFG v podzimním kole 2014. Rada se sešla dne 12. 12. 2014, 
v plném složení, zápis z jednání členové KD dostali, komentoval jej prod. F. Chmelík. 
Úroveň návrhů se oproti předchozím kolům zlepšila, s ohledem na jejich různorodost 
nebylo stanoveno pořadí. Výše grantu je 8 tis. Kč. KD závěry Rady akceptovalo.  

 
c) Návrhy na příplatek k doktorskému stipendiu – příplatek za první oborově významnou 

publikaci: celkem přišlo k posouzení kolem 50 návrhů, po jejich věcné a formální kontrole 
předložil prod. F. Chmelík děkanovi ty návrhy, které shledal bez závad, ostatní byly 
vráceny navrhovatelům k odstranění převážně formálních nedostatků.   

 
d) Výzkumy, dotazníková šetření, ankety, informace 

i)      Studie v oblasti vzdělání a kariéry Graduate Barometer Europe (organizuje 
společnost Trendence, Berlín). Vedení se přiklonilo k souhlasu s provedením 
studie, ale realizaci doporučilo až poté, kdy studenti vyplní dotazníky pro Multi-rank 
oboru Informatika (Z: prod. O. Čepek). Vhodně formulovaný požadavek ke 
studentům napíšou studijní proděkani.  

 
ii)      Výzkum hodnotových orientací a životních strategií současných vysokoškolských 

studentů (semestrální projekt studentů sociologie FSV UK): žádost o provedení 
hromadného šetření v průběhu výuky byla zdvořile odmítnuta, organizátoři mají 
možnost studenty oslovit individuálně, aniž by docházelo k narušování výuky.  

 
iii)      Studentská anketa MFF UK za ZS 2014/2015: do 18. 12. probíhá sběr anketních 

lístků. KD vzalo na vědomí technické nedopatření, v jehož důsledku byly vytištěny 
anketní lístky se zkomolenými příjmeními několika málo vyučujících; z časových 
důvodů byly lístky ponechány v této nedokonalé podobě.  
 

iv)      Žádost z katedry pedagogiky FF UK (hledám české studenty – bakaláře - pro 
vědecko-výzkumný projekt) byla umístěna na fakultní Facebook. 

 
v)      Pokračování studentské soutěže CERGE-EI New Economic Talent 2015: KD 

souhlasilo s propagací soutěže v karlínské budově MFF UK formou „áčka“.  
 

Prod. P. Kolman 
e) Podklady pro žebříček informatických VŠ byly redaktorce Hospodářských novin 

poskytnuty.  
 
f) Směrnice o formálních náležitostech závěrečných prací: kolegium schválilo návrh, který 

prod. P. Kolman rozeslal e-mailem, a doporučilo předložit ho AS MFF UK na jednání 7. 1. 
2015.  

 
g) Návrh na Směrnici děkana č. 10/2014, Podrobnosti o organizaci studia v doktorských 

studijních programech: navržený výnos nahradí Směrnici děkana č. 7/2014. Návrh 
s vyznačením změn rozeslal kolegiu prod. P. Kolman, na schůzi jej opatřil komentářem 
obsahujícím též informace o závěru jednání s ředitelem ÚTIA AV ČR prof. J. Flusserem. 
Závěry KD: i) Děkan požádá předsedkyni Akreditační komise o souhlas s tím, aby 
garantem studijního oboru 4I5 Počítačová grafika a analýza obrazu doktorského 
studijního programu Informatika mohl být jmenován prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. ii) 
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Děkan předloží Vědecké radě MFF UK na jejím zasedání 7. 1. 2015 návrh na složení 
oborových rad pro všechny tři doktorské programy. iii) Návrh směrnice č. 10/2014 děkan 
předloží ke schválení AS MFF UK. 

 
h) Nové zaměření v rámci oboru Matematické metody informační bezpečnosti (MMIB): 

kolegium tichým souhlasem přijalo návrh na rozšíření MMIB, jak s ním vyslovily souhlas 
kolegium matematické sekce a pedagogická rada matematické sekce. Byť jde o dílčí 
změnu, děkan návrh předloží k projednání AS MFF UK a ke schválení VR MFF UK. 

 
i) Školné od samoplátců: pravidla pro to, jak naložit s takto získanými financemi, 

prodiskutují dne 17. 12. 2014 proděkani M. Rokyta, O. Čepek a P. Kolman s děkanem a 
vedoucí HOSP. Prod. M. Vlach v této souvislosti zdůraznil roli OMK a STUD.  

 
Děkan 
j) Návrh opatření rektora UK - Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a 

zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze pro studium v rámci mezinárodního 
společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti 
dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia (čl. 19 odst. 4 Studijního a zkušebního 
řádu Univerzity Karlovy v Praze, účinnost k 1. 2. 2015): prod. F. Chmelík po konzultaci se 
STUD neshledal důvody pro připomínky k návrhu, MFF UK proto žádné výhrady 
neformulovala. K tomu dodal děkan jako informaci ze schůze RKR, že RUK slíbil 
vypracovat vzor smlouvy se zahraniční VŠ.  

 
k) Prod. M. Rokyta informoval, že kolegium matematické sekce volá po organizačním 

zásahu, který by zmírnil dopad státních svátků apod. na délku semestru. Výuka je podle 
sylabů rozvržena na delší období, než jaké pak ve skutečnosti mají vyučující k dispozici. 
Podle názoru prod. V. Baumruka má výuka běžet po celý týden, kdežto např. letos 
semestr začal až ve středu. Kolegium doporučilo učinit dotaz na RUK, jak naložil 
s návrhem děkana, aby semestr začínal v pondělí; Z: prod. F. Chmelík. Co se týče délky 
semestru, je v pravomoci děkana připustit, aby výuka zasáhla do zkouškového období, 
ale musí to být stanoveno předem v harmonogramu akademického roku.  

 
l) Prod. P. Kolman sdělil, že odpadly dvě schůzky s pror. M. Králíčkovou.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo obsah Příkazu děkana č. 8/2014, rozpočtové provizorium, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz08.htm 
 

b) V rámci projektů ICT byly ve stanovené lhůtě 15. 12. 2014 dodány na RUK faktury ke 
všem 8 částem podávaným MFF UK. 
 

c) Tajemník informoval o zhoršené platební morálce společnosti ABC Catering, která na 
základě nájemní smlouvy provozuje bufet na Karlově. Při osobním jednání byla 
společnost vyzvána k vyrovnání dlužných plateb do 31. 12. 2014, což přislíbila.  Pokud se 
tak nestane, tajemník dlužníka písemně vyzve. 

 
d) Soutěžení mobilního operátora: zpráva dr. J. Caldy - ÚVT UK vypsal soutěž na 

operátora, na základě předchozích analýz připravuje výběrové řízení na poskytovatele 
mobilních telefonních služeb. Předpokládá se, že celé výběrové řízení bude dokončeno 
v červnu nebo v červenci 2015, a to včetně uzavření smlouvy s vítězným operátorem. 

 
e) S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke změně pravidel osvobození od daně z příjmů 

fyzických osob u příspěvku MFF UK na soukromé pojištění s možností výběru v průběhu 
trvání pojištění. Zaměstnanci, kterým fakulta přispívá na životní pojištění, doloží do 
zaměstnaneckého oddělení do 31. 1. 2015 dodatek smlouvy s pojišťovnou (nebo jiný 
pojišťovnou potvrzený doklad), který dokumentuje, že jejich smlouva je smlouvou 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/prikaz08.htm
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daňovou (bez možnosti výběru). Pokud tento doklad nedoloží, fakulta přestane příspěvek 
poskytovat, protože by jí vznikaly náklady, na které nemá zdroj. Zaměstnanecké oddělení 
vyzve současné příjemce příspěvku, aby doložili potřebný doklad příslušné pojišťovny. 

 
f) Poskytnutí refektáře a učeben 

      Společnosti IDG byla poskytnuta 20% sleva z ceny za pronájem refektáře ve dnech 
22. 4. a 23. 9. 2015. 

      KD schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny S6 na schůzi oponentní rady 
projektu KONTAKT LH 12095 NewAlgo. 

      KD schválilo zapůjčit refektář na konferenci SIGDIAL 2015 od 2. 9. do 4. 9. 2015 a 
udělit 50% slevu z ceny za pronájem. 

      KD schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny M1 pro krajské kolo Matematické 
olympiády dne 13. 1. 2015. 

Kolegium svěřilo do pravomoci tajemníka, aby rozhodoval o bezplatném zapůjčení 
fakultních poslucháren pro nevýdělečné akce (typicky fakultní), samozřejmě tehdy, 
budou-li poptávané prostory volné a dají se zablokovat v SIS. V případě nedostatku 
informací o akci, která se má v prostorách fakulty konat, se tajemník může obrátit na 
příslušného sekčního proděkana.  

 
g) Odvádění režie ze smluvního výzkumu: Režie ve výši 10% bude odvedena sekci, zisk 

v doporučené výši 15 % musí zbýt fakultě v centrálních prostředcích. Ze zisku se budou 
přednostně kofinancovat projekty aplikovaného výzkumu v programech, které takové 
kofinancování vyžadují. OVZS a HO připraví dodatek ke směrnici č. 4/2014, který tuto 
praxi formálně upraví. 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer04.htm 
 
Děkan 
h) Vedoucí KTV poslal děkanovi plán víkendových akcí katedry na rok 2015. Jde o zhruba 

10 turnajů určených hlavně pro studenty a zaměstnance MFF UK. S tím spojené ceny pro 
vítěze představují sumu 22 tis. Kč. Stane se součástí podkladů pro přípravu rozpočtu 
fakulty na rok 2015. Nad rámec těchto cen pro vítěze poskytlo OMK pro účastníky akcí 
fakultní trička.  

 
i) Analýza dopadu M2013-15 na bodové hodnocení Univerzity Karlovy (UK): kolegium vzalo 

na vědomí informaci s vysvětlením pror. J. Konvalinky, jak ji zaslal člen AS UK Mgr. C. 
Brom. 

 
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Pavilon Troja: kolegium vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka, mj. podoba 

serverovny už je dohodnuta. Své vyjádření k některým otázkám dalo kolegium rovnou na 
schůzi (přednost dalo menším posluchárnám; jen jedna místnost by mohla zaujímat větší 
prostor a posuvnými dveřmi být v případě potřeby rozdělena na místnosti dvě), další 
připomínky mohou členové KD poslat prod. L. Skrbkovi do 29. 12. 2014. Prod. O. Čepek 
navrhl, aby kontaktní osobou za informatickou sekci byl dr. D. Obdržálek (jde 
o požadavky sekce I, mezi nimiž jsou nároky robotické části nejsložitější, a proto osoba 
kol. Obdržálka nejvhodnější). Stavební plány pavilonu jsou v digitální formě k dispozici 
u pracovníka správy budov Ing. Hrdiny.  

 
b) VaVpI 

• V lednu 2015 budou předána staveniště dodavatelům (Malá Strana, Troja).  
• Projekt na přístrojové vybavení: tajemník informoval o své konzultaci s kancléřem 

UK kvůli administrativní komplikaci se zakoupením jednoho z fyzikálních přístrojů. 
Jednání budou pokračovat, s vedoucím odboru veřejných zakázek RUK.  

• Dne 18. 12. 2014 se koná celostátní konference k projektům VaVpI – zúčastní se 
proděkan pro rozvoj a tajemník. 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer04.htm
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c) Stavební akce v Karlíně proběhly ke spokojenosti matematické sekce; vznikly čtyři 

místnosti pro doktorandy, po Novém roce budou vybaveny nábytkem, a tím i připraveny 
k užívání.  

 
d) Projekty OP VVV: v termínu do 12. 12. 2014 bylo na RUK odesláno 6 anotací k projektům 

navrhovaných MFF UK, případně na připojení se k projektům celouniverzitním. 
 

e) Náměty na stavební akce 2015: po druhém kole upřesňování ze strany pracovišť 
shromáždil prod. L. Skrbek bohatý seznam požadavků. Bude je pečlivě vážit, výsledek 
přednese kolegiu. Bez ohledu na to doporučil rozpočet správy budov na rok 2015 oproti 
letošnímu roku zvýšit, o jednotky milionů, protože rozpočet SB na rok 2014 byl nízký, 
kvůli očekávaným prostředkům na projekty VaVpI. Kolegium doporučilo vyčkat na fakultní 
rozpočet.  

 
 

Děkan 
f) Zasedání Monitorovacího výboru KA je svolané na 18. 12. 2014. Podklady, které 

k jednání dostal, nechal děkan rozeslat celému kolegiu. Co se týká parkovacích míst, 
podle děkanova odhadu nepřesáhne potřeba MFF UK desítku míst.  

 
g) Prod. V. Baumruk poslal kolegiu odkaz na webové stránky Kampusu Albertov, viz: 

http://kampusalbertov.cuni.cz/ 
 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Děkan sdělil, že dosažené výsledky hospodaření fakulty mu umožnily udělit mimořádné 
odměny.   
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava 

i) Elektronická aplikace na sbírku bude oficiálně uveřejněna 19. 12. 2014.  
Stalo se po KD:   
http://www.nase-rotunda.cz/ 

ii) Předpisy vztahující se k čerpání tzv. norských fondů jsou ještě náročnější, než 
tomu je u jiných zdrojů, takže vyhovět jim bude klást velké nároky na organizaci 
výběrových řízení, na interpretaci norem autorského práva, na jednání s rezortními 
institucemi (ministerstvo financí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo 
kultury) atd.  

iii) Setkání děkana MFF UK s generální ředitelkou Národního památkového úřadu 
dohodl prod. M. Vlach na 13. 1. 2014, 10:00 hodin. 

 
b) Prod. M. Vlach odpověděl na dopis pror. M. Kováře, že MFF UK se plánuje zúčastnit 

veletrhu Gaudeamus v lednu 2015, dále Dne celoživotního vzdělávání v dubnu 2015 a 
Informačního dne UK v listopadu 2015. 

 
c) Firma AVAST má zájem připojit se k Partnerskému programu MFF UK. Podpis smlouvy 

se dá předpokládat v prvních měsících roku 2015. 
 

d) Spolupráce s firmou Red Hat: podpis smlouvy je dohodnutý na 16. 1. 2015 v Brně, fakultu 
bude při této příležitosti zastupovat prod. O. Čepek. Akce se též zúčastní předseda 
Pracovní skupiny pro firmy Mgr. M. Děcký a pracovnice OMK Bc. K. Linhardtová.  

 

http://kampusalbertov.cuni.cz/
http://www.nase-rotunda.cz/
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e) Jednotný vizuální styl UK: MFF UK obdržela na své připomínky (resp. na jejich část) 
odpověď. 

 
f) Prod. M. Vlach měl schůzku s reprezentací Katedry tělesné výchovy MFF UK, hovořili 

o možnosti natočit propagační video o tělesné výchově na fakultě a o spolupráci při 
tvorbě obsahu na portál www.matfyz.cz. 

 
g) Khanova škola: kolegium nemělo námitky, aby se akce konala opět v malostranské 

budově MFF UK, a to v sobotu 28. 2. 2015 v počítačové laboratoři.  
 

h) Dějepisná výuková hra Československo 38–89, která vznikla ve spolupráci FF, MFF UK a 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se dostala do finále prestižní mezinárodní soutěže. 
Její autoři ji prezentovali v USA a obdrželi titul 2014 Serious Games Showcase & 
Challenge Finalist. Stánek hry navštívilo během vyhlašování několik stovek návštěvníků.  

 
i) Proběhlo výběrové řízení na místo vedoucího vydavatelství MatfyzPress: komise 

doporučila tři kandidáty, stanovila jejich pořadí. S prvním adeptem v pořadí se setká prod. 
M. Vlach a vedoucí OMK dne 17. 12. 2014. 

 
j) Prof. Jack Copeland potvrdil svou účast na Jedné noci s informatikou, konané při 

PragoFFestu. Podle sdělení z RUK se Setkání u kulatého stolu na téma Alan Turing 
uskuteční 10. 2. 2015 od 17:00 hodin ve Vlasteneckém sále. Zúčastní se, kromě jiných, 
doc. Jiří Tůma z MFF UK, prof. Pavel Pudlák z AV ČR, proděkan FF UK Mgr. Jan 
Bičovský, Ph.D.  Film o A. Turingovi jde do distribuce v českých kinech dne 30. 1. 2015.  

 
k) Firma IBM fakultě věnovala v rámci firemní spolupráce dar ve výši 20 tis. Kč. 

 
l) Podařilo se dohodnout spolupráci mezi MFF UK a FSV UK v oblasti propagace anglicky 

vyučovaných programů studia, předběžně na 12. 2. 2015 smluvena schůzka s FSV a 
s ÚJOP UK, kvůli koordinaci zahraničních agitačních cest.  

 
m) Centralizované rozvojové projekty: návrh sdružující 13 účastníků a zaměřený na podporu 

vzájemné spolupráce mezi vysokými školami při propagaci studia postoupil do dalšího 
kola, garantem projektu se stala Masarykova univerzita v Brně. Možný podíl MFF UK 
odhaduje prod. M. Vlach z původních 275 tis. Kč na zhruba polovinu.  

 
n) Rande s Fyzikou – smlouva mezi MFF UK a Českou televizí má podobu písemného 

návrhu, který posuzují/posoudili právníci. 
 

o) CPPT chystá on-line projekt na téma „fyzika a vynálezy“, požádalo o spolupráci MFF UK. 
Prod. M. Vlach doporučil doc. RNDr. M. Rottera, CSc.   

 
p) První zahraniční smlouva v rámci Partnerského programu byla uzavřena v Německu , viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/189-matfyz-rozsiruje-firemni-partnersky-program-do-
nemecka 

 
q) Propagační akce Univerzity Karlovy na rok 2015: dopis pror. M. Kováře byl předán prod. 

M. Vlachovi. Na 15. 1. je svolána schůzka pracovníků propagace napříč UK. 
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Návrh na změny Organizačního řádu MFF UK: kolegium jej projedná na schůzi 7. 1. 
2015, upravenou verzi dokumentu připraví prod. M. Rokyta.  
Prod. V. Baumruk konstatoval, že pracoviště KVOF by i nadále rádo setrvalo v pozici 
kabinetu.   

 
b) Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2014: T. Pávková 

pošle kolegiu hrubou verzi materiálu vypracovanou z podkladů členů KD. 

http://www.matfyz.cz/clanky/189-matfyz-rozsiruje-firemni-partnersky-program-do-nemecka
http://www.matfyz.cz/clanky/189-matfyz-rozsiruje-firemni-partnersky-program-do-nemecka
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c) Novela vysokoškolského zákona – kolegium vzalo na vědomí interní informaci z jednání 

legislativní komise RVŠ, jak ji poskytl Mgr. C. Brom. 
 

d) Návrh dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK (poplatky spojené se studiem). T: 2. 1. 2015, 
12:00 hodin. Z: studijní proděkani. KD projedná 29. 12. 2014. 
 

e) Návrh dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů. T: 2. 1. 2015, 12:00 
hodin, na sekretariát AS UK. Z: prod. M. Vlach, KD projedná 29. 12. 2014. 

 
f) V souvislosti s novelou občanského zákoníku připravila UK spolu s Právnickou fakultou 

text k celouniverzitnímu použití; text má být součástí každé e-mailové zprávy odesílané 
z fakultních adres.  Automatické připojení tohoto textu je třeba nainstalovat na příslušné 
servery. Návrh textu je následující:  
Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E-mailová zpráva nebo 
její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu 
Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem 
na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným 
právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní 
odpovědnost Univerzity Karlovy v Praze. 
Disclaimer: If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached 
files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding 
agreement on the part of Charles University in Prague. The text of this message and its 
attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the 
acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to 
concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of 
Charles University in Prague. 
Kolegium se s navrženým textem zcela neztotožnilo, konkrétně s popřením 
platnosti/významu přílohy. Děkan již na RKR dne 9. 12. 2014 žádal o úpravu. Definitivní 
verze dosud nebyla ze strany RUK sdělena. 
 

g) Kolegium souhlasilo s tím, že na pátek 2. ledna 2015 mohou vedoucí pracovišť uložit 
zaměstnancům MFF UK práci doma. Informaci budou jménem vedení fakulty šířit sekční 
proděkani, na děkanátu tajemník fakulty.  

 
h) Stručnou informaci z RKR konaného 9. 12. 2014 poslal děkan kolegiu e-mailem.  

Stalo se během KD: Děkan kolegiu poskytl oficiální zápis z tohoto RKR, včetně příloh, e-
mailem. 

 
i) Plán schůzí kolegia děkana po Novém roce 2015: 7. ledna, 21. ledna, 4. února, 18. 

února, 4. března, 18. března, 1. dubna, 15. dubna, 29. dubna.   
 
j) Děkan požádá předsedu AS MFF UK o svolání řádné únorové schůze senátu. Předběžně 

bude avizovat novelu směrnice o doktorském studiu (viz bod 2. g) tohoto zápisu), novelu 
Organizačního řádu MFF UK a návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 
2015.  
Stalo se po KD: Předseda AS MFF UK hodlá žádosti vyhovět a na zasedání AS dne 7. 1. 
2015 svolat řádné zasedání na 4. 2. 2015.   

 
k) Prod. V. Baumruk se omluvil na zasedání KD plánované na 7. 1. 2015, protože bude ve 

stejnou dobu služebně v Číně.  
 
 
Zasedání skončilo v 15:02 hodin.  
 
Příští schůze kolegia děkana, poslední v tomto kalendářním roce, se bude konat dne 29. prosince 
2014 od 9:00 hodin v děkanově pracovně na Karlově.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 29. prosince 2014  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. 
Skrbek, M. Vlach, J. Trlifaj; k bodu 3. e) přizváni Ing. D. Lanková a Mgr. T. Jančák. 
 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:11 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) IPN metodika: vedoucí OVZS je ochotna zúčastnit se semináře konaného 7. 1. 2015 

v Pardubicích. Nabídka MFF UK stát se jednou z testovaných institucí nebyla přijata.  
 

b) Prod. O. Čepek požádal kolegy z KDSS o vypracování rešerše týkající se provádění 
tajného hlasování elektronickou formou. Výsledek předá prod. J. Trlifajovi.   

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Předseda ediční komise doc. M. Zelený předložil cestou prod. F. Chmelíka návrh 

edičního plánu MFF UK na rok 2015. Protože jen jeden ze šesti titulů lze považovat za 
jasně určený, požádalo kolegium prod. F. Chmelíka, aby návrh vrátil předsedovi ediční 
komise k upřesnění.  

 
b) Nový vedoucí vydavatelství MatfyzPress: prod. M. Vlach informoval, že uchazeč, který se 

ve výběrovém řízení umístil na prvním místě, pozici nakonec odmítl. Adept v pořadí druhý 
naopak nabídku přijal, nastoupí od 16. 2. 2015, zatím na dobu určitou, a to do září 2016. 
Během zkušební doby musí předložit svou koncepci vydavatelství. Kolegium doporučilo 
14denní časový překryv nového a současného vedoucího, kvůli předání vydavatelství.   

 
c) KREDO: zhodnocení účasti MFF UK za rok 2014. Prod. F. Chmelík konstatoval, že 

s výjimkou dotazníku pro výzkumné týmy jsou všechny zadané úlohy splněné; zmíněný 
dotazník - na jeho zpracování nebyl stanoven termín – dohotoví dr. K. Houžvičková 
Šolcová. Prod. F. Chmelík poděkoval všem na projektu zúčastněným kolegům a 
kolegyním za trpělivou spolupráci. O osudu projektu v roce 2015 nejsou známy žádné 
oficiální zprávy. 

 
d) Návrh dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK - poplatky spojené se studiem (dokument 

vedený AS UK pod čj. 305/2014): prod. F. Chmelík seznámil kolegium s jednotlivými 
body návrhu. Kolegium souhlasilo se závěrem, že vedení fakulty nemá k návrhu žádné 
připomínky.  

 
Prod. P. Kolman 
e) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia: mají být vyhlášeny po Novém roce. 

Návrh schválený Akademickým senátem MFF UK byl včas postoupen na RUK. Dne 18. 
12. 2014 na něj reagovala JUDr. S. Lukešová s několika návrhy na změny, přičemž dva 
z nich zasahují do věcného obsahu dokumentu. Týkají se uznávání zahraničního studia – 
podle JUDr. S. Lukešové je nutné v seznamu povinných příloh přihlášky explicitně uvádět 
u zahraničních uchazečů nostrifikaci, prod. P. Kolman trvá na návrhu v podobě, ve které 
byl schválen senátem MFF UK. Kolegium vzalo informaci na vědomí. 
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f) Návrh na změny v oboru Matematické modelování pro informační bezpečnost: prod. M. 
Rokyta poděkoval prod. P. Kolmanovi, garantovi programu matematika P. Kaplickému a 
autorovi změn J. Tůmovi za přípravu konečné podoby dokumentů, které se věnovali 
i během vánočních svátků. 

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo návrh následujících rozpočtových úprav:  

 
Odkud Kam Částka v Kč Finanční 

prostředky 
Poznámky 

RUK 700-01/PROVOZ 185 301 neinvestice zahr. studenti - prostř.na pobyt 
RUK 7243-06/STIP 293 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia 
RUK 7242-01/PROVOZ 196 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia 
RUK 700-01/PROVOZ 1 459 500 neinvestice školitelé - mzdy 
RUK 700-01/PROVOZ 442 510 neinvestice školitelé - pojištění 

 
b) Tajemník se zúčastnil výroční konference VaVpI projektů. Předmětem jednání bylo 

hlavně vyhodnocení předešlé prioritní osy, tj. projektů již dokončených. K prioritní ose 3, 
v níž jsou zařazeny projekty MFF UK, byl uveden pouze aktuální stav rozpracovanosti, 
u stavebních akcí stav připravenosti k výstavbě v roce 2015 s očekáváním, že projekty 
budou dokončeny (stavebně, účetně i administrativně) v roce 2015. 
Prod. L. Skrbek se akce nezúčastnil, neboť onemocněl.  
 

c) V závěru roku firma Erudio předala fakultě programovou úpravu, která bude umožňovat 
hradit odebrané stravenky formou srážky ze mzdy. V průběhu 1. čtvrtletí 2015 bude 
systém otestován na různě velkých vzorcích účastníků (pracovníků děkanátu). Po 
úspěšném testování pak bude možné systém rozšířit pro celou fakultu. Zaměstnanci, 
kteří budou chtít tuto možnost využívat, podepíší písemný souhlas se srážkou ze mzdy.  

 
d) Prod. O. Čepek dal k úvaze, zda nezvýšit nominální hodnotu stravenek, na které přispívá 

MFF UK svým zaměstnancům. Současná nominální hodnota je 80,- Kč a na oběd stačí 
málokde. Tajemník připraví po Novém roce pro kolegium stručnou analýzu, zda je/bude 
ve finančních možnostech fakulty hodnotu stravenky zvýšit.   

 
e) Stav financí k 29. 12. 2014: kolegium vzalo na vědomí zprávu Ing. D. Lankové a Mgr. T. 

Jančáka o stavu čerpání sekcí a děkanátu. Situace se jeví jako příznivá, kolegium 
souhlasilo s přiměřeným převedením části prostředků do rozpočtu roku 2015 a s důvody, 
které k tomu vedou.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Pavilon Troja: projekční práce pokračují, berou v úvahu připomínky projednané na 

kontrolním dnu. Požadavky informatické sekce jsou popsané, budou projednány a 
upřesněny s firmou Technico Opava během kontrolního dne 13. 1. 2015. Zda bude 
nutné, aby se kontrolního dne osobně zúčastnil RNDr. D. Obdržálek, posoudí prod. L. 
Skrbek s vedoucím SB.   

 
b) VaVpI: dne 13. ledna 2015 v 10:00 předá správa budov malostranské staveniště 

dodavateli – firmě Metrostav. Zúčastní se také doc. A. Kučera a prod. O. Čepek. V Troji 
převezme staveniště firma Auböck Boršov, dne 15. 1. 2015. K jednání byl přizván Ing. P. 
Hedbávný, ředitel firmy Vakuum Praha; jeho účast jako nájemce části budovy VD je 
žádoucí kvůli dojednání stavebního harmonogramu prací.   
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Sekční proděkani připomenou ve svých kolegiích, že jsou to vedoucí pracovišť, kteří navrhují a 
zdůvodňují děkanovi případný převod nevyčerpané dovolené zaměstnanců.  

 
 
 
6. PROPAGACE 

 
Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava 

i) Připravují se schůzky kvůli sestavení rozpočtu a dopracování projektu, připravují 
se výběrová řízení (ta rozsahem menší – na právní služby apod.).  

ii) Zorganizování „velkých“ výběrových řízení je stále provázeno mnoha otázkami a 
nejasnostmi. Dne 8. 1. 2015 se uskuteční konzultace na  ministerstvu financí ČR. 

iii) Děkan společně s prod. M. Vlachem a právními zástupci navštíví 13. 1. 2015 
ředitelku Národního památkového úřadu.  

iv) Prod. M. Vlach ve spolupráci s HOSP usiluje o zavedení plateb PayPal a on-plateb 
GP WebPay. 

v) Tajemník prověří, na co všechno se vztahuje současná pojistka nemovitého 
majetku fakulty. Prod. M. Vlach uvedl, že pravidla pro užití prostředků z Norských 
fondů vyžadují pojištění historické památky proti škodám způsobeným přírodními 
živly (jiným než vichřice), způsobeným jadernou energií nebo lesní zvěří. Dle 
sdělení prod. Vlacha bude nutno, pokud se na tyto události pojistka fakulty 
nevztahuje, buď požádat o výjimku, nebo oslovit pojišťovny s poptávkou na 
předepsané pojištění památky.  

vi) Příspěvky na rekonstrukci přibývají, viz: 
http://www.nase-rotunda.cz/ 

b) Prod. M. Vlach potvrdil účast MFF UK na Dni vzdělávání UK (jde o CŽV) a na 
Informačním dnu Univerzity Karlovy. Prod. F. Chmelík upozorní STUD, že se v této 
souvislosti předpokládá standardní spolupráce OVVP a STUD.  

 
c) Centralizované rozvojové projekty: kromě projektu, jehož řešitelem je doc. P. Svoboda, 

postoupil do dalšího kola (předpokládané financování) také projekt Strategické plánování 
a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství 
v ČR. Koordinátorem celého projektu se stala Masarykova univerzita v Brně, odhadnutý 
podíl MFF UK představuje 138 tis. Kč (původní částka pro MFF UK činila 255 tis. Kč).  

 
d) Webová aplikace Absolvent na portálu www.matfyz.cz: práce na aplikaci se blíží ke 

svému dokončení, v lednu bude aplikace testována, jsou podchyceni ochotní 
dobrovolníci. Prod. F. Chmelík upozorní na STUD, že bude potřeba součinnost oddělení 
při ověřování totožnosti absolventů (tj. že daná osoba skutečně absolventem MFF UK je).  

 
e) Novoroční zdravice děkana je připravena ke zveřejnění, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-pf/ 
 

f) Prod. M. Vlach odeslal do ČT právně přepracovaný návrh smlouvy ohledně knihy Rande 
s Fyzikou.  

 
g) V rámci návštěvy prof. Jacka Copelanda v Praze by se měly uskutečnit celkem tři 

přednášky, jedna z nich v informatické sekci.  
 

h) KD vzalo na vědomí informaci o nabídce, aby se MFF UK připojila k projektu jednoho ze 
svých absolventů, viz http://matikamailem.cz/ 
Prod. M. Vlach ve spolupráci s prod. M. Rokytou zjistí bližší informace.  

 
i) Vyšel článek o firmě Preciosa a.s. v jednom z odborných časopisů pro komerční sektor, 

ve kterém je kromě jiného zmínka o spolupráci s MFF UK. Dle neoficiálních informací má 

http://www.nase-rotunda.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-pf/
http://matikamailem.cz/
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firma zájem o pokračování spolupráce s Mgr. M. Kubínovou a RNDr. I. Hnětynkovou, 
Ph.D. V budoucnu není vyloučeno uzavření smlouvy o smluvním výzkumu.  

 
j) Profesor V. Trkal: vyšly dva články, připravuje se medailonek. Více na: 

http://www.matfyz.cz/clanky/192-rozhovor-s-viktorem-trkalem-ml-i-cast 
 

k) Návrh dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů (vedený Akademickým 
senátem UK pod čj. 249/2014): kolegium souhlasilo s vyjádřením, které vypracoval a na 
schůzi vyložil prod. M. Vlach. 

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. L. Skrbek informoval, že z podkladů od fakultního energetika P. Théra, které si 
vyžádal, lze vyčíst znatelnou úsporu na energiích, konkrétně ve spotřebě plynu, 
v důsledku vrtné soustavy na Karlově. Spotřeba plynu zde byla v topné sezóně 2013/14 
značně nižší (o 43 %) než v předchozí sezóně 2012/13, a to i s přihlédnutím k mírnější 
zimě (korekce porovnáním se spotřebou plynu budovy MS vlivem mírnější zimy by byla 
jen 6 %). Na zpracování podrobnější analýzy se pracuje. 

 
b) Příprava Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2015: náměty žádá děkan 

dostat do 15. 1. 2015, návrh předloží kolegiu na schůzi 21. 1. 2015, pak bude ADZ 
předložena ke schválení Akademickému senátu MFF UK na jeho únorovou schůzi.   

 
 
 
Zasedání skončilo v 12:44 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.matfyz.cz/clanky/192-rozhovor-s-viktorem-trkalem-ml-i-cast


Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 7. ledna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk (na část jednání), F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, 
M. Rokyta, L. Skrbek, M. Vlach;   
J. Trlifaj (v Pardubicích) 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:11 hodin. 
Schválení zápisu ze schůze KD konané dne 29. 12. 2014. 
 
 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Malach Center for Visual History: dne 30. 1. 2015 (9:30-14:00) pořádá ÚFAL seminář 
k 5. výročí existence Centra. Děkan se kvůli zahraniční cestě nemůže osobně zúčastnit. 
Zastoupí ho prod. J. Trlifaj. 

 
b) SVV: podle neoficiálních informací zprostředkovaných od RUK by celkový objem 

prostředků na SVV na rok 2015 měl představovat zhruba 70 % ze sumy na rok 2014. Pro 
MFF UK to znamená částku 17,653 mil. Kč (v roce 2014 to bylo 25,218 mil. Kč). 
Kolegium se dohodlo na tom, že sekce budou plánovat projekty v tomto objemu: 9,192 
mil. Kč (sekce F); 4,491 mil. Kč (sekce I); 3,97 mil. Kč (sekce M). Ve většině případů 
bude zachována dosavadní struktura i počet projektů jako vloni. Návrhy nových projektů 
je třeba předat na RUK do 30. ledna 2015, předpokládaný interní termín pro předání 
návrhů na OVZS je 23. 1. 2015. 

 
c) Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení: do 15. 1. 2015 pošlou sekční 

proděkani na OVZS informaci, které obory budou navrhovat k akreditaci, zejména změny 
oproti stávající akreditaci. Seznam stávajících akreditovaných oborů MFF UK, viz: 
 http://www.mff.cuni.cz/to.en/veda/habilitace/hpobory.htm 
Platnost této akreditace skončí 20. 10. 2015. Podklady pro novou žádost budou 
shromážděny do 20. 3. 2015, VR MFF UK je projedná na zasedání 1. 4. 2015, pak budou 
předloženy na RUK. Náležitosti akreditačních podkladů dostali členové kolegia děkana e-
mailem.  

 
d) II. stupeň hodnocení výzkumných infrastruktur: všechny tři návrhy z MFF UK, které 

postoupily do 2. kola hodnocení, uspěly (řešitelé: prof. V. Matolín, doc. P. Javorský, prof. 
J. Hajič). 

 
e) Česko-rakouská spolupráce: bylo vyhlášeno druhé kolo soutěže GA ČR na projekty 

česko-rakouské spolupráce na principu Lead Agency. Informaci, že mají zájem o účast 
v soutěži, žádá OVZS z pracovišť dostat nejpozději k 26. 1. 2015. Konečný termín pro 
předložení návrhů na FWF a GA ČR (česká část) je 24. 2. 2015. 

 
f) Bylo vydáno Opatření rektora č. 51/2014, k Centrální evidenci grantů, projektů, podpory 

v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, 
výzkumu a inovací - viz:  

http://www.cuni.cz/UK-6611.html  
 

g) Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu: prod. O. Čepek předložil návrh na ocenění 
Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu, vyd. Karolinum 
Praha, 2014. Publikaci napsal autorský kolektiv pod vedením prof. Jarmily Panevové. 
Kolegium doporučilo návrh předložit na RUK. Z: OVZS.  

 
h) Děkan byl předsedou vlády ČR jmenován do funkce člena vědecké rady Grantové 

agentury České republiky, od 22. 12. 2014.  

http://www.mff.cuni.cz/to.en/veda/habilitace/hpobory.htm
http://www.cuni.cz/UK-6611.html
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Harmonogram akad. roku: KD doporučilo vymezit v harmonogramu prvních 14 dní 

v červnu jako období, ve kterém se může konat Doktorandský týden. Děkanský sportovní 
den je naplánovaný na pátek 13. listopadu 2015. 

 
b) KREDO: nosným tématem v měsíci lednu bude příprava Aktualizace Dlouhodobého 

záměru MFF UK pro rok 2015. Členové KD pošlou do 15. 1. 2015 své podklady na 
adresu: dekan@mff.cuni.cz. Pro schůzi KD konanou 21. 1. 2015 připraví první verzi 
návrhu T. Pávková.  

 
Prod. P. Kolman 
c) Fakultní směrnice o doktorském studiu: předsedové RDSO a představitelé ústavů 

Akademie věd ČR, s nimiž MFF UK uzavřela dohodu o společné výchově doktorandů, 
dostali možnost vyjádřit se k obsahu předpisu. Děkan seznámil kolegium se stanoviskem 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., a kolegium v diskusi vyjádřilo svůj postoj k jednotlivým bodům. Děkan 
se záležitostí obeznámí VR MFF UK, na jejíž zasedání 7. 1. 2015 je zařazen mj. návrh na 
složení nových oborových rad doktorských studijních programů.  

 
d) Prod. P. Kolman informoval o podpisu smlouvy s čínskou agenturou o spolupráci při 

získávání zahraničních studentů.   
 

Děkan 
e) Podpora studijních pobytů v USA z Fondu Karla Urbánka: kolegium schválilo podmínky 

pro studijní pobyty začínající v akademickém roce 2015/16. Podmínky jsou přílohou 
k tomuto zápisu, šířit je budou sekční proděkani a STUD, informace je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Tajemník předložil kolegiu rozbor nákladů na stravenky podle Pravidel hospodaření UK.  

Ukázala se možnost poskytovat zaměstnancům stravenky v hodnotě 90,- Kč, z toho 49,-
Kč bude příspěvek zaměstnavatele a 41,- Kč zaplatí zaměstnanec. Pro fakultu bude toto 
zvýšení představovat nárůst nákladů zhruba o 900 tis. Kč ročně.  Kolegium děkana 
zvýšení hodnoty stravenek schválilo. Stravenky budou k dispozici v nominálních 
hodnotách 40,- Kč; 50,- Kč a 90,- Kč. Věc bude upravena opatřením děkana, 
předpokládaná účinnost: od 1. 3. 2015.  

 
b) V důsledku nařízení vlády č. 204/2014 Sb., o minimální mzdě, dochází od 1. 1. 2015 ke 

zvýšení minimální mzdy ze současných 8.500,- Kč na 9.200,- Kč. Podle předběžných 
propočtů to bude na MFF UK v roce 2015 představovat částku odhadem 750 tis. Kč. 

 
c) Firma ABC Catering, s.r.o., provozující na základě nájemní smlouvy bufet v budově Ke 

Karlovu 3, byla písemně vyzvána k úhradě dlužné částky na nájemném a službách, 
nejpozději do 31. 1. 2015. 

 
d) Tajemník seznámil kolegium s Informací ekonomického odboru RUK č. 27.2015 týkající 

se poskytování příspěvků na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školkách a dále na poskytování příspěvku na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením 
zdravotního stavu zaměstnanců. Materiál bude projednán na společném zasedání vedení 
MFF UK a odborové organizace, budou posouzeny finanční možnosti fakultního 
sociálního fondu a následně věc promítnuta do vnitřních pokynů fakulty. 

 
e) Tajemník prověřil rozsah pojistného krytí daného smlouvou uzavřenou na pojištění 

majetku MFF UK a možnost využít tuto pojistnou smlouvu i na připravovanou investiční 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm
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akci „Rotunda sv. Václava na Malostranském náměstí“. Osobně v této věci bude na 
Ministerstvu financí jednat proděkan M. Vlach.   
Stalo se po KD: Na MF bylo dohodnuto pro obě strany přijatelné řešení.  
Pokračování v bodě sub 6. k). 
 

f) Převod části nerozděleného zisku (viz zápis z KD konaného 3. 12. 2014, bod 3. b)): 
kolegium akceptovalo návrh vedoucí HOSP zaúčtovat schválený přesun 4 mil. Kč ve 
prospěch Fondu provozních prostředků; to je korektní postup, kterým se dosáhne téhož 
cíle, tzn. získat zdroj pro dofinancování stipendií.  
Stalo se po KD: AS MFF UK pozměněný návrh schválil. 

 
Děkan 
g) Děkan svolal na 5. 1. 2015, 10:00 hodin, schůzku kvůli pravidlům tvorby rozpočtu fakulty 

na rok 2015. Zúčastnili se jí proděkani M. Rokyta a L. Skrbek, tajemník fakulty, členové 
univerzitního AS doc. M. Rotter a Mgr. C. Brom.  
Pan rektor v těchto dnech projednává s děkany fakult UK přípravu rozpočtu univerzity, na 
6. 1. 2015 pozval děkana MFF UK. KD vzalo na vědomí informaci děkana o hlavních 
změnách, které pan rektor v souvislosti s konstrukcí rozpočtu plánuje.   

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Výstavba pavilonu v Troji 

i) Dne 6. 1. 2015 přišel dopis, že pro nedostatky/nesrovnalosti v písemné 
dokumentaci zadrželo MŠMT finanční dotaci na výstavbu. Ukazuje se, že jde o 
důsledek špatné komunikace mezi RUK a MŠMT, nedostatky se snad podaří 
rychle odstranit, prod. L. Skrbek na tom ve spolupráci se správnou budov 
intenzivně pracuje.  

ii) Kontrolní den byl domluvený na 13. 1. 2015: zástupce firmy nyní požádal prod. L. 
Skrbka o změnu na 14. 1. 2015 odpoledne; to s sebou ovšem nese organizační 
potíže. Děkan zdůraznil, že zmíněnou změnu, bude-li přijata ostatními účastníky 
kontrolního dne, pokládá kolegium za výjimečnou situaci. Předem včas dohodnutá 
data kontrolních dnů musejí být dodržována.  
Stalo se po KD: Kontrolní den se uskuteční 14. 1. 2015 od 13:00 hodin.  
 

b) Předání staveniště u fakultní malostranské budovy: za MFF UK se kromě proděkana pro 
rozvoj zúčastní prod. O. Čepek, doc. A. Kučera, pracovníci správy budov, dále stavební 
dozor. Účastníci se sejdou v pracovně prod. O. Čepka.  

 
c) Předání stanoviště v Troji firmě Auböc, sestavení harmonogramu prací: prod. L. Skrbek 

přizval ředitele VAKUUM Praha, protože stavební práce ovlivní provoz firmy.  
 

d) Kolegium souhlasilo, aby prod. L. Skrbek jednal o koupi nabídky fakultní licence 
LabVIEW, přestože panuje rozpočtové provizorium. Cena licence je finančně výhodná a 
platí jen do konce ledna 2015.  

 
e) Projekty VaVpI: kolegium vzalo na vědomí informaci tajemníka, že děkan 7. 1. 2015 

podepsal další (osmou) smlouvu na zakoupení přístrojů. Dne 15. 1. 2015 se uskuteční 
seminář k problematice VaVpI, zabývající se některými problémy spojenými s realizací 
projektů. Podle dostupných informací lze očekávat, že během ledna podepíše rektor UK 
smlouvu na nadlimitní nákup přístrojů (za předpokladu souhlasu správní rady UK). 
Všechny dodávky přístrojů snad budou vyřízené v říjnu t. r.  

 
Děkan 
f) Kampus Albertov 

i) Děkan vyhověl přání Mgr. O. Kopy z Odboru vnějších vztahů UK a ve čtvrtek 8. 1. 
2015 natočí rozhovor pro potřeby univerzitního videoportálu o výstavbě 
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univerzitního kampusu na Albertově. Doc. M. Zelený souhlasil s tím, že během 
jeho výuky budou pořízeny záběry na studenty při přednášce.   

 
ii) Zápis ze schůze Monitorovacího výboru KA konané dne 18. 12. 2014 dostali pro 

informaci všichni členové KD.  
 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schůzku se zástupcem odborů (souvisí s bodem sub 3. d) tohoto zápisu) svolal děkan na 
14. 1. 2015, 11 hodin. Zúčastní se jí tajemník fakulty, sekční proděkani, vedoucí 
zaměstnaneckého oddělení a předseda odborové organizace fakulty doc. L. Přech. 
Hlavním předmětem jednání budou pracovní poměry na dobu určitou nad rámec ZP.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Novoroční gratulace děkana fakulty umístěná na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-pf/ 
        vyvolala příznivou odezvu. 
 
b) DOD se bude konat ve čtvrtek 26. listopadu 2015. Univerzitní Informační den je 

naplánovaný na sobotu 21. 11. 2015.   
 
c) Zahájení akce Jeden den s fyzikou 12. února 2015 v 9:00 hodin: v F1 zahájí prod. V. 

Baumruk, v M1 prod. F. Chmelík, v dalších posluchárnách pak pravděpodobně doc. M. 
Cieslar a doc. J. Pešička.  

 
d) Veletrh Gaudeamus ve dnech 27. a 28. 1. 2015: přednášky zabezpečí vybraní pracovníci 

fakulty a SKAS. Doprovodnou akcí veletrhu Gaudeamus se stane Jedna noc 
s informatikou a matematikou, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jnim/ 
Prof. J. Copeland potvrdil svou návštěvu Prahy i přednášky, které slíbil pronést. 
Vzácného hosta přivítá v děkanově zastoupení prod. J. Trlifaj, stane se na MS 
v pracovně prod. O. Čepka.  

 
e) Pror. M. Kovář svolal na 15. 1. 2015 proděkany pro propagaci. 

 
f) Portál Matfyz.cz: přispívat aktualitami bude i Katedra tělesné výchovy. Viz např.: 
         http://www.matfyz.cz/clanky/198-studenti-matfyzu-propaguji-nove-sporty 
 
g) Dne 12. 1. 2015 se uskuteční schůzka s ÚJOP UK a FSV UK o spolupráci při propagaci 

studia v angličtině. Za MFF UK se zúčastní proděkani P. Kolman a M. Vlach, Bc. S. 
Veselý, Mgr. L. Veverka a A. Kotěšovcová.  

 
h) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014: vedoucí OMK pošle sekčním proděkanům šablonu, 

k doplnění jednotlivých podkladů od pracovišť jejich sekcí; data z děkanátních pracovišť 
shromáždí OMK. T: do konce února 2015 všechny podklady.  

 
i) Partnerský program: zájem o spolupráci projevila firma Crytur, s.r.o., v podobném módu 

jako Preciosa, a.s. Konkrétní možnosti ukáže až jednání s jejími představiteli a vybranými 
zástupci fyzikálních pracovišť. 

 
j) Prod. M. Vlach požádal sekční proděkany o návrhy na Cenu za reprezentaci a propagaci, 

statut viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-pf/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jnim/
http://www.matfyz.cz/clanky/198-studenti-matfyzu-propaguji-nove-sporty
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm


Kolegium děkana MFF 7. ledna 2015 
 
 
 

5 
 

        T: do 16. 2. 2015 na OMK. Návrhy posoudí propagační komise fakulty.  
 

k) Rotunda sv. Václava 
i) Sbírka běží; jak vybraná částka roste, lze sledovat na webu, viz: 

http://www.nase-rotunda.cz/ 
ii) Připravují se články/pořady přibližující historickou památku i pokus o její záchranu, 

budou uveřejňovány postupně (Lidové noviny, Toulky českou minulostí, časopisy 
věnované historii).   

iii) Platby PayPal: 7. 1. 2015 bude pokračovat jednání s programátorkou.  
Stalo se po KD: PayPal funguje v omezené míře, totiž pouze přes zaregistrovaný 
účet PayPal. Platby kartou přes PayPal zatím možné nejsou. Vedoucí HOSP 
usiluje o to, aby platby on-line byly umožněny přes platební bránu Komerční banky. 

iv) Příprava výběrového řízení: dne 6. 1. 2015 se konala schůzka, která nepřinesla 
příliš povzbudivé poznatky. Písemný výnos o dotaci z MF dosud fakulta 
neobdržela.  

v) Děkan se sejde s prod. M. Vlachem před společnou návštěvou ředitelky NPÚ Ing. 
arch. N. Goryczkové dne 13. 1. 2015. Jednání se za MFF UK zúčastní ještě Ing. 
Feřtková (spoluautorka projektu) a právník Mgr. Trkal. 

 
l) Televizní dokumentární cyklus Jeden rok s Fulbrightem, představující studenty 

prestižního stipendia: jeden z dílů představí studentku MFF UK Helenu Reichlovou.  
 

Děkan 
m) Univerzita Karlova si v letošním roce připomene smutné výročí – Husovu smrt na 

kostnické hranici. Člen kolegia rektora UK prof. J. B. Lášek požádal dopisem o příspěvek 
na konferenci Jan Hus a pražská univerzita (konference se uskuteční ve dnech 16. – 19. 
9. 2015, pod záštitou rektora UK). Prod. P. Kolman se pokusí zjistit bližší zadání.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. M. Rokyta předložil kolegiu návrh na změny v Organizačním řádu MFF UK, 
především připomněl výchozí situaci vyplývající z platného předpisu. Ve smyslu diskuse 
vypracuje další verzi návrhu pro příští zasedání.  

 
b) Tajemník omluvil svou neúčast na schůzi kolegia děkana dne 21. 1. 2015, ze zdravotních 

důvodů.   
 

 
 
Zasedání skončilo v 13:40 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.nase-rotunda.cz/
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Příloha  
 

Fond Karla Urbánka 
pro studijní pobyty začínající v ak. roce 2015/16 

 
 
 
1) Fond Karla Urbánka (dále jen Fond) je zřízen za účelem podpory studia studentů doktorského 

studijního programu Fyzika, Informatika a Matematika na amerických univerzitách nebo 
výzkumných institucích. 

 
2) O podporu může žádat student doktorských studijních programů Fyzika, Informatika a 

Matematika v prezenční nebo kombinované formě studia, který k datu uzávěrky pro podávání 
žádostí absolvoval zkoušku z angličtiny. 

 
3) Podpora z prostředků z Fondu je omezena na úhradu cestovních a pobytových nákladů 

vybraných uchazečů formou cestovních příkazů nebo faktur za ubytování. Prostředky Fondu 
nemohou být použity k úhradě školného. Shora je výše podpory ohraničena částkou 20.000 USD. 

 
4) Délka studijního pobytu hrazeného z prostředků Fondu je minimálně jeden semestr, maximálně 

jeden rok. 
 

5) Žadatel spolu se žádostí o poskytnutí podpory z fondu předloží: 
a)      CV uchazeče, 
b)      podrobný studijní program pro dobu pobytu v USA, 
c)      jméno a stručné CV pracovníka, který garantuje vědeckou část projektu na americké 

straně, 
d)      ekonomickou rozvahu, ze které vyplyne požadovaná výše podpory; rozvaha bude 

zahrnovat nejen prostředky požadované z Fondu, ale i další (vlastní prostředky, prostředky 
Fondu mobility UK atd.), pokud jsou sdruženy k úhradě pobytu, 

e)      vyjádření přijímající instituce v USA, že navrhovaný studijní program je možné realizovat, 
f)      a případně potvrzení, že instituce v USA poskytne uchazeči na jeho pobyt finanční nebo 

věcnou podporu, pokud ji ekonomická rozvaha předpokládá. 
 

6) Veškeré dokumenty zmíněné v předchozím bodě budou předloženy v anglickém jazyce. 
 
7) Žadatel doručí svou žádost nejpozději do pátku 29. května 2015 na sekretariát děkana MFF, Ke 

Karlovu 3, 121 16 Praha 2. 
 

8) O udělení podpory rozhoduje na základě doporučení výběrové komise děkan. 
 

9) Uchazeč, který nebyl vybrán kvůli nedostatku finančních prostředků, se může o podporu ucházet 
v následujícím kole. Požadované dokumenty musí předložit znovu. 

 
10) Podporu není možno poskytnout opakovaně. 
 
 
 



Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 21. ledna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluven: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík (do 13:30), P. Kolman (do 14:45), J. Kratochvíl, M. 
Rokyta (do 16:00), L. Skrbek, M. Vlach (přerušil účast na dobu mezi 14:45 a 15:30), J. 
Trlifaj; dopolední části se zúčastnila D. Lanková 
A. Líska 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
Zápis ze zasedání konaného dne 7. 1. 2015 kolegium schválilo dne 14. 1. 2015. 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2014: jako termín pro odevzdání návrhů 

se všemi náležitostmi na OVZS byl schválen pátek 30. 1. 2015, pak bude předložen na 
program VR MFF UK 4. 2. 2015.  
Stalo se po KD: přišel jediný návrh, a to z fyzikální sekce. Navrhuje ocenit práce autorů Z. 
Němečka, L. Přecha a J. Šafránkové znamenající významný příspěvek ke studiu 
slunečního větru přístrojem BMSW. Bude předložen VR MFF UK na zasedání 4. 2. 2015.  

 
b) Dne 20. 1. 2015 byla na UK předána Bolzanova cena, slavnosti se za MFF UK zúčastnil 

prod. V. Baumruk. V kategorii přírodovědné byla oceněna disertační práce RNDr. Lukáše 
Ondiče, Ph.D., (MFF UK) za práci Silicon nanocrystals, photonic structures and optical 
gain. Více na webu, viz: 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15520.html 
 
c) Výročí 25 let od podpisu dohody o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou v Praze a 

Univerzitou Heidelberg: oslavy jsou naplánované na dny 27. – 29. dubna 2015. 
Podrobnější program zaslaný pror. J. Škrhou dostal prod. J. Trlifaj.  

 
d) Dr. J. Kuča poslal poslední hodnocení H13 rozdělené podle pracovišť a sekcí (jde 

o přidělené body v RIV). Sekční proděkani s daty seznámí vedoucí pracovišť svých sekcí. 
Prod. J. Trlifaj projedná s dr. J. Kučou otázky započítávání aplikovaného výzkumu a 
záležitosti spojené s pilířem 3 hodnoticí metodiky 2013.  
Stalo se po KD: Dr. J. Kuča podal následující vysvětlení ohledně Pilíře IIII v H13: i) Podle 
celkových tabulek připadlo MFF UK 600 bodů za patenty/odrůdy/plemena (na MFF UK 
pouze patenty, a to jen v sekci F). Žádné bližší rozdělení už RVVI neposkytuje, má pouze 
alokováno 15 000 bodů na celou ČR. ii) Další část je 105 000 bodů na celou ČR, od 
nichž se odečte těch 15 000 bodů, zbyde 90 000 bodů pro celou ČR. RVVI je rozdělí na 
jednotlivé organizace. Přitom se v H13 vycházelo z aplikovaných výsledků H12, což je 
v případě MFF UK 4970 bodů z celorepublikových 90 000 bodů.  

 
e) Setkání proděkanů pro vědu je svolané na RUK na 16. 2. 2015. Prod. J. Trlifaj bude 

služebně v zahraničí, zastoupí ho vedoucí OVZS dr. M. Stiborová, CSc.  
 

f) Dopis pror. J. Konvalinky žádající identifikovat vědecké skupiny nebo výzkumné směry, 
které lze nazvat „vlajkovými loděmi“ fakulty a prezentovat je jako vhodné týmy pro 
možnou vzájemnou spolupráci při předkládání mezinárodních projektů: předán sekčním 
proděkanům, T: 9. 2. 2015 na OVZS. Počet lodí není předem omezen, podklady mají 
obsahovat jméno vedoucího pracovníka, anotace příslušného vědeckého programu 
v angličtině a češtině s max. třemi významnými publikačními výstupy za posledních 5 let. 
 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15520.html
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g) Dopis pror. L. Rovné: informace o využití služeb poradenské firmy pro psaní návrhů 
projektů Horizont 2020, T: do 29. 1. 2015. Prod. J. Trlifaj učinil dotaz na RUK, aby se 
dověděl konkrétnější informace, potřebné pro rozhodnutí. Čeká na odpověď. 
Stalo se po KD: Vzhledem k trvajícím nejasnostem sdělil prod. J. Trlifaj na RUK, že 
vedení MFF UK se rozhodne po poradě 16. 2. 2015 (viz bod sub e) tohoto zápisu). 

 
h) Návrh projektů START: proběhla e-mailová diskuse členů KD a AS MFF UK, více 

informací by měla dát porada na RUK 16. 2. 2015. 
Stalo se po KD: Návrh projektů START nebyl schválen na úrovni AS UK. 

 
i) Návrh tezí vyhlášky MŠMT k připravované novele vysokoškolského zákona týkajících se 

vymezení oblastí vzdělávání: dokument už pozbyl významu, tvoří se nový; do komise, 
která na něm bude pracovat, jmenuje pan rektor zástupce UK; harmonogram počítá se 
schvalováním do letních prázdnin. Upravené výchozí teze, které slouží jako materiály pro 
zahájení diskuze k přípravě vyhlášek vyplývajících z novely zákona o vysokých školách a 
které dostal od pana rektora, děkan poslal kolegiu e-mailem 19. 1. 2015. 
Stalo se po KD: Vedení fakulty navrhlo tyto své zástupce do pracovních skupin: 
- oblast vzdělávání č. 11 – Fyzika:  
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.  
- oblast vzdělávání č. 14 - Informační technologie, kybernetika a informatika: 
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  
- oblast vzdělávání č. 16 - Matematika a statistika: 
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.  
 

j) Konference Jan Hus a pražská univerzita: děkan poděkoval prof. J. Láškovi za možnost 
přispět do programu konference, ale nabídku nevyužije, neboť jde o téma pro MFF UK 
odtažité.  

 
k) Diskusní setkání Role GA ČR ve financování základního výzkumu se koná, z iniciativy 

Rady vysokých škol, dne 5. února 2015 od 13:00 hodin v Modré posluchárně Karolina. 
Otevřeno všem zájemcům. Z vedení MFF UK předběžně počítají s účastí proděkani V. 
Baumruk a L. Skrbek.  

 
l) KD vzalo na vědomí zprávu prod. J. Trlifaje o pardubické konferenci týkající se IPN 

metodiky. Další setkání na dané téma se má uskutečnit koncem února 2015, tentokrát 
v Brně, prod. J. Trlifaj opět plánuje zúčastnit se.  

 
m) Opatření rektora č. 51/2014  k Centrální evidenci grantů, projektů, podpory v režimu „de 

minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací  - 
13. 1. 2015 se uskutečnila na OVZS schůzka zainteresovaných osob je připraven dopis 
ke jmenování odpovědných referentů a koordinátora. KD nemělo proti návrhu na 
jmenování referentů námitky, bude odeslán RUK. 
Stalo se po KD: Návrh na jmenování byl odeslán na RUK. Při plnění databáze se počítá 
s výpomocí Mgr. M. Chichiny, Ph.D., do doby ukončení jejího pracovního poměru na MFF 
UK.  

  
n) Grantová agenda: OVZS zkontrolovalo a připravilo k odeslání dílčí zprávy GAČR, GAUK, 

MŠMT. I tentokrát se bohužel projevila u některých pracovníků fakulty 
nekázeň/nevědomost o termínu a povinnosti zprávu podat, takže proces byl pracný.   

 
o) Byly vyhlášeny veřejné soutěže MŠMT na podávání návrhů projektů v následujících 

programech (nevyhlášené soutěže 2014 – za povšimnutí stojí předpokládané datum 
zahájení řešení projektu), interní termín předložení návrhů na OVZS bude stanoven 
v návaznosti na vyjasnění, kdo bude návrhy podepisovat (RUK předpokládá, že pan 
rektor, OVZS požádalo o ověření na MŠMT).  

 
Program Uzávěrka přijímání návrhů 

projektů 
Předpokládaná doba zahájení 

řešení projektů 
LD – COST CZ 17. 3. 2015 15. 12. 2015 
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LE – EUPRO II 10. 3. 2015 17. 12. 2015 
LF - EUREKA 10. 3. 2015 18. 8. 2015 
LG – INGO II 10. 3. 2015 17. 12. 2015 
LH – KONTAKT II 13. 3. 2015 17. 12. 2015 

 
 

p) Dne 29. 1. 2015 je do Malé auly Karolina svoláno setkání ohledně DOI. Za MFF UK se 
zúčastní prof. J. Rataj, případně požádá některého z kolegů, znalého CMUC.   

 
q) Fulbright Distiunquished Chair: v únoru 2015 nastoupí na MFF UK prof. Herzog. 

Stipendium mu zaplatí americká strana, finance na jeho pobyt převede MFF UK ve 
prospěch Komise J. W. Fulbrighta ze střediska 901. Po několika semestrech se vedení 
MFF UK dohodne, zda setrvat u centrálního zdroje, nebo financovat z příslušné sekce.  

 
r) Kolegium schválilo harmonogram reakreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení.  

Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj navrhl základní členění oborů tak, aby odpovídalo 
možnostem i potřebám fakulty v následujících 8 letech. Kontaktními osobami byli 
jmenováni prof. V. Baumruk (fyzika), doc. P. Tůma (informatika) a doc. M. Rokyta 
(matematika). Jejich schůzka ohledně součinnosti v etapě do 27. 2. 2015 proběhla na 
OVZS dne 27. 1. 2015.  

 
s) Návrh MFF UK ocenit cenou Hlávkovy nadace Mluvnici současné češtiny 2 (autorka J. 

Panevová a kol.) byl kolegiem rektora UK doporučen k postoupení Nadaci Českého 
literárního fondu.   
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Erasmus+: mezinárodní kreditová mobilita, individuální mobility za hranice Evropy. Přípis 

z RUK dostal e-mailem děkan, prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS; přeposlán byl dále oběma 
studijním proděkanům, vedoucí STUD a Mgr. D. Zádrapové. Nová aktivita nabízí 
možnost obousměrné výměny studentů a zaměstnanců – studijní pobyty studentů v délce 
3 až 12 měsíců a mobility zaměstnanců od 5 dnů do 2 měsíců. Setkání svolaného na 22. 
1. 2015 se za MFF UK zúčastní prod. F. Chmelík, Mgr. D. Zádrapová a Bc. S. Veselý. 

 
b) Kolegium se vrátilo k návrhu edičního plánu a rozhodlo přeřadit vydání publikace autorů 

Dvořák, Kekule, Žák do vydavatelství Matfyzpress. Ediční plán pro nakladatelství 
Karolinum, pro jehož odevzdání byl termín 20. 1. 2015, budou tvořit tituly: i) Základy 
náhodných procesů II (autorka Z. Prášková) a ii) Kvantová mechanika a elektrodynamika 
(autoři J. Zamastil, J. Benda). Podobu edičního plánu pro Matfyzpress kolegium odložilo 
do doby, kdy se vedení vydavatelství ujme nový vedoucí; plán by měl být otevřený 
v průběhu celého roku.  

 
c) KREDO 

i) V lednu příprava ADZ 2015. Viz bod 7. b) tohoto zápisu.  
ii)    Prodloužení projektu do konce června 2015: kolegium schválilo složení týmu 

a úvazky členů podle návrhu prod. F. Chmelíka.   
iii) Rozšíření kapacity o 2 hodiny - možnost využít pro technologické skauty. Z: prod. 

F. Chmelík.  
 

Prod. P. Kolman 
d) Směrnice o doktorském studiu: prod. P. Kolman shromáždil připomínky k návrhu novely, 

kolegium je probralo jednu po druhé a zaujalo k nim stanovisko. Děkan a prod. P. Kolman 
projednané připomínky (včetně těch od prof. J. Flussera za ÚTIA AV ČR, kterými se 
kolegium zabývalo na minulé schůzi) zapracují do další verze novely směrnice a seznámí 
s ní prof. J. Flussera na jednání dohodnutém na 22. 1. 2015.  
 



Kolegium děkana MFF 21. ledna 2015 
 
 
 

4 
 

e) Směrnice děkana č. 1/2015, formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, 
rigorózní, dizertační) práce, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer01.htm 
 

f) Směrnice děkana č. 2/2015, změna Směrnice děkana č. 8/2010, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer02.htm 
 

g) Prod. P. Kolman společně s proděkanem Přírodovědecké fakulty UK doc. P. Folkem 
zaslali pror. M. Králíčkové a pror. S. Štechovi dotaz ohledně společné akreditace oboru 
Bioinformatika.  

 
h) Brazilský program Věda bez hranic: prod. P. Kolman zjišťoval, co lze o studiu na českých 

univerzitách nalézt na webu; výsledek je dost tristní, a proto bude prod. J. Trlifaj 
intervenovat u pror. J. Škrhy za zlepšení tohoto stavu.   

 
Děkan 
i) Zpráva o přijímacím řízení ke studiu pro akad. rok 2014/2015 - prezentaci pror. M. 

Králíčkové poskytl děkan celému kolegiu. Děkan považuje za zajímavé porovnat vývoj 
univerzity s vývojem na MFF UK, a proto požádal studijní proděkany, aby takové 
paralelní srovnání nechali vypracovat. Vypracováním úkolu by mohla být pověřena Mgr. 
M. Chichina, Ph.D. 
Stalo se po KD: Děkan požádal, aby zadání úkolu vypracoval prod. P. Kolman. 

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemníka zastoupila vedoucí HOSP 
a) Od 1. 1. 2015 platí druhá snížená sazba DPH; týká se knih a publikací (tištěná provedení, 

která nesmějí obsahovat více než 50 % reklamy na ploše tisku). Pro MFF UK to znamená 
odhadem asi 150 tis. Kč úspory.   

 
b) Dopis pí kvestorky z 31. 12. 2014: nový rámec pro podporu výzkumu a inovací. 

Posouzení, zda se v konkrétním případě jedná, nebo nejedná o hospodářskou činnost, 
má provést příkazce operace (tj. každý, kdo disponuje nějakými finančními zdroji). 
Dopady nesprávného rozhodnutí mohou být zásadní. Výklad rektorátem najaté právní 
firmy dopřává obojetný výklad. Očekává se opatření pana rektora.  

 
c) Natáčení přednášek v letním semestru: prod. M. Rokyta sdělil, že doc. M. Pokorný je 

nakloněn nechat zaznamenat svou přednášku "Matematická analýza II (pro fyziky)- 
NMAF052" i v LS, za předpokladu, že nahrávky budou studentům včas k dispozici. Děkan 
zjistil, že značná část záznamů je na adrese: https://is.mff.cuni.cz/prednasky/  
M. Rokyta podotkl, že cesta k těmto záznamům na stránkách MFF by mohla být 
jednodušší.  
Za informatickou sekci navrhl děkan natočit přednášku Mgr. M. Mareše, Ph.D., 
přednášející s tím souhlasil. KD souhlasilo též. 

 
d) V návaznosti na bod 3. c) zápisu z kolegia děkana ze dne 29. 12. 2014 týkající se 

„Úhrady za stravenky formou srážky ze mzdy“ byla dne 12. 1. 2015 zaslána na útvary 
MFF UK provozní informace k této problematice včetně odkazu na připojený formulář 
(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/). První vyhodnocení zkušebního provozu na 
vybraném souboru zaměstnanců bude na počátku února při zpracování mezd za leden 
2015.  

 
e) Vedoucí HOSP konstatovala, že přístup značného počtu pracovníků fakulty k vyúčtování 

projektů za rok 2014 byl tentokrát ještě uvolněnější než v minulosti.  
 

f) Kolegium vzalo na vědomí tabulku, kterou kancléř UK dr. T. Jelínek zaslal dne 21. 1. 
2015 jako materiál k Principům rozdělování prostředků na UK projednávaným na schůzi 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer01.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer02.htm
https://is.mff.cuni.cz/prednasky/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/
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RKR dne 19. 1. 2015. Pan kancléř v komentáři uvedl, že tabulka ilustruje vliv změn 
v Principech 2015 oproti Principům 2014 na relativní podíly fakult v jednotlivých částech 
rozpisu, a to výhradně na základě dat r. 2014. Změny v datech pro rok 2015 (prostředky, 
které UK obdrží, počty studentů, RIV body atd.) v tabulce zohledněny nejsou.  

 
g) Pronájem refektáře 

i) Prof. J. Málek a prof. Z. Strakoš organizují ve dnech 24. až 25. 2. 2015 workshop 
„AIME@CZ - Czech workshop on applied mathematics in engineering“.  
Konferenční poplatky se nevybírají. Kolegium schválilo se zapůjčením zdarma. 
Prod. M. Rokyta uvedl, že případné náklady, spojené s provozem, uhradí sekce M.  

ii) Žádost studenta Jana Nováka o rezervaci refektáře na soukromý koncert dne 
28. 1. 2015: kolegium souhlasilo vyhovět, za 5 tis. Kč plus DPH. Se studentem 
bude jednat prod. M. Rokyta.  

iii) Kolegium souhlasilo s děkanovým návrhem vybírat za „bezplatné“ zapůjčení 
refektáře symbolickou paušální částku na úhradu režijních nákladů (energie 
elektrická i lidská). Bude se týkat „nájemců“ na úrovni od sekce níže. Kolegium 
schválilo částku 1.000,- Kč za každý započatý den pronájmu, s účinností ode dne 
1. února 2015.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Na základě dvou jednání všech zúčastněných stran ve dnech 13. 1. 2015 a 19. 1. 2015 

v budově informatické sekce na Malé Straně byl stavebně zahájen projekt VaVpI 
„Střecha pro informatiku“ podepsáním protokolu o převzetí staveniště firmou Metrostav. 
Byl také dohodnut harmonogram kontrolních dnů se čtrnáctidenní periodou. 

 
b) Na základě schůzky konané dne 21. 2. 2014 a dalšího jednání všech zúčastněných stran 

dne 15. 1. 2015 v Troji byl stavebně zahájen projekt VaVpI „Rekonstrukce budovy dílen a 
zřízení IT centra“ převzetím staveniště firmou Auböck. Vzhledem k technologické 
náročnosti akce probíhají další intenzivní jednání mezi MFF UK, firmou Auböck a firmou 
Vakuum Praha (zatím poslední proběhlo dne 20. 1. 2015 v Troji) směřující k vytvoření 
optimálního harmonogramu stavebních akcí tak, aby pokud možno nedocházelo 
k narušení výuky v objektu Vývojových dílen a aby k zásahům do výroby firmy Vakuum 
Praha, do práce zaměstnanců AUUK, KFNT, KJP a optické dílny docházelo pokud 
možno minimálně. 

 
c) Na základě rámcového projektu firmy Technico bylo zažádáno o stavební povolení pro 

stavební část nové serverovny v objektu Vývojových dílen v Troji. Na prováděcím 
projektu se intenzivně pracuje. Cílem je, aby byl k dispozici do konce ledna a aby na jeho 
základě vzešel ze soutěže dodavatel stavebních prací serverovny, v co nejkratším 
termínu. 

 
d) V rámci pravidelných kontrolních dnů probíhají jednání s firmou Technico, která 

připravuje prováděcí projekt pro pavilon M + I v Troji s předpokladem dokončení v květnu 
2015. V současné době jde zejména o upřesňování koncepce a konkrétních požadavků 
na vybavení učeben a pracoven pavilonu silovými a datovými rozvody a audiovizuální 
technikou. Podle - zatím neoficiálních - informací by již měla být společnosti Pražská 
teplárenská, a.s., podepsána smlouva ohledně optického kabelu procházejícího 
staveništěm v Troji, což by umožnilo požádat o stavební povolení. 

 
e) Na RUK byl předán materiál upravující financování výstavby pavilonu tak, aby MŠMT 

přidělilo dotaci a schválilo uzavření smlouvy o dílo s projektantem - firmou Technico 
Opava.  

 
f) Děkan požádal prostřednictvím prod. L. Skrbka, aby Mgr. O. Prančl identifikoval rizikové 

body projektů VaVpI (kde hrozí neuznané náklady čili úhrada na vrub MFF UK).  
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Stalo se po KD: Na setkání dne 3. 2. 2015 upozornil Mgr. O. Prančl na nutnost vypsat 
výběrové řízení na administrátora výběrových řízení, neboť tato činnost by jinak byla 
s největší pravděpodobností shledána ministerstvem školství shledána jako neuznatelné 
náklady.  

 
g) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): RUK připravil dva workshopy, 

s cílem sladit obsahy anotací z fakult a finalizovat souhrn potřeb za celou UK. První se 
bude konat dne 29. 1. 2015 od 9:00 hodin v Zelené posluchárně, a to k tzv. „tvrdým“ 
projektům, které spadají do prioritní osy 1. Zúčastní se ho doc. P. Svoboda a stihne-li to 
po návratu z Bruselu, tak též prod. L. Skrbek. Druhý workshop se bude vztahovat 
k anotacím tzv. „měkkých“ projektů, spadajících do prioritní osy 2. Uskutečnit se má 
v týdnu od 9. 2. 2015, RUK teprve upřesní. Předběžně s účastí počítá prod. M. Vlach.  

 
Děkan 
h) Kampus Albertov: 

i) Kolegium dostalo pro informaci oskenovaný Statut Vědecké rady Kampusu 
Albertov.  

ii) Prod. V. Baumruk sdělil, že zadávací podmínky pro soutěž o návrh (SoN) se blíží 
k definitivní verzi, dne 22. 1. 2015 je projedná Pracovní skupina KA. Děkan 
souhlasil s tím, že veškerou zadávací dokumentaci posoudí po právní stránce 
RUK.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schůzky se zástupci odborů konané dne 14. 1. 2015 se zúčastnili děkan, tajemník, 
sekční proděkani, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, představitelé fakultní odborové 
organizace doc. L. Přech a doc. T. Halenka. Hlavním předmětem jednání byly pracovní 
poměry na dobu určitou nad rámec ZP. Reprezentace OO prosazovala, aby akademici-
důchodci, jejichž pracovní smlouvy byly před časem změněny na DPČ, dostali pracovní 
smlouvy. Takový postup ale má úskalí a nevýhody: rozpočtové provizorium nedovolí 
v roce 2015 uzavřít smlouvu na celý rok, ale nejdříve od 1. 4. 2015. Stále platí předpis 
přijímat akademické pracovníky na základě výběrového řízení, což by se této situace 
týkalo. A přijímání na pozice neakademických vědeckých pracovníků, které je možné bez 
výběrového řízení, by se zase minulo cílem získat pracovníky pro výuku.  
Kolegium se seznámilo s dopisem rektora UK provázejícím dokument „Dohoda 
o pravidlech jiného postupu při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu 
určitou“: oskenované písemnosti dostali všichni tři sekční proděkani. Svou debatu 
kolegium uzavřelo takto: i) pracovníky z řešitelských týmů grantů zaměstnávat na 
grantech;  ii) u zbývajících pracovníků respektovat variantu upřednostněnou rektorem UK 
v jeho dopise a nevyužívat možnosti dané dohodou s odbory (odst. 4.5. Dohody); iii) 
provést revizi, kolika a kterých osob by se přechod z DPČ do zaměstnaneckého 
pracovního poměru týkal; Z: sekční proděkani, T: 4. 2. 2015.  

                 
b) E-mail prod. M. Rokyty: od 1. 1. 2015 jsou v platnosti nová tarifní rozmezí ve mzdovém 

předpisu UK. Nová rozmezí jsou v Příloze č. 1 (na str. 15), předpis je na:  
http://www.cuni.cz/UK-4343-version1-uzviimzdyuk.pdf 

 
c) Příprava výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF UK: sekční proděkani 

shromáždí návrhy na vypsání pozic do 27. 3. 2015, souhrnný návrh projedná KD na své 
schůzi 1. 4. 2015. 

  
d) Na dotaz prod. O. Čepka kolegium potvrdilo, že z dohody o pracovní činnosti (DPČ) platí 

zaměstnavatel povinné odvody vždy, bez ohledu na výši sumy. 
 
 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-4343-version1-uzviimzdyuk.pdf
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Jednotný vizuální styl UK - Opatření rektora UK č. 1/2015, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6632.html 
Další fakultní kroky budou podniknuty po odezvě z RUK. 
 

b) Projekt na záchranu rotundy sv. Václava 
i)   Popularizace památky: 

http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-
nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html 
 
http://www.metro.cz/pod-podlahou-vysoke-skoly-se-skryva-unikatni-rotunda-
prispejte-na-jeji-zachranu-gp6-/co-se-deje.aspx?c=A150121_171528_co-se-
deje_rab 
 
Natočeno je vystoupení děkana v rozhlase (v pořadu Meteor – 31. 1. 2015) a Mgr. 
Veverky pro rozhlasovou stanici ČRo Regina) atd. 

ii)   Sbírka: PayPal funguje, zřízení platební kartové brány se snad blíží realizaci, 
dosavadní reakce veřejnosti jsou většinou pozitivní; finanční přírůstky lze sledovat 
na webu, viz: 
http://www.nase-rotunda.cz/ 

iii)    Po dohodě s vedoucí HOSP bude primárním finančním zdrojem na MFF UK 
podúčet založený na základě dopisu Ministerstva financí o přidělení grantu – viz níže 
(80 % z nákladů projektu). Kofinancování ve výši 20 % pak půjde k tíži fondu 
financovaného ze získaných darů.  

iv)    KD vzalo na vědomí informaci o závěrech návštěvy reprezentace MFF UK u 
ředitelky NPÚ. 

Stalo se po KD: Dne 30. 1. 2015 bylo na MFF UK doručeno datovou schránkou 
rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace (dopis o schválení přidělení grantu 
projektu č. EHP-CZ06-OV-1-026-2014). Prod. M. Vlach zahájí přípravu výběrových 
řízení.  
 

c) KD vzalo na vědomí, že RNDr. J. Kašpar, CSc., přejde v rámci OVVP na úvazek 0,3 
(z úvazku 0,5). Důvodem je ukončení financování úvazku ve výši 20 % z mimofakultních 
zdrojů.  

 
d) Univerzitní ples je naplánovaný na 14. března 2015, 20:00 hodin, na Žofín. Pror. M. 

Kovář žádá fakulty o jména styčných pracovníků – koordinátorů plesu. Nahlášena jako 
koordinátora byla Bc. Kateřina Linhardtová z OMK. KD souhlasilo.  

 
e) Prod. M. Vlach informoval o nabídce služeb RUK při prezentaci fakult (např. zajištěním 

on-line přenosů ze zajímavých akcí).   
 

f) Návštěva prof. J. Copelanda v Praze je potvrzena, organizační věci s tím spojené 
zajištěny (OMK). Kulatý stůl věnovaný osobnosti Alana Turinga: za MFF UK se zúčastní 
se z MFF UK doc. A. Kučera, doc. J. Tůma jako řečníci, dále pak jako zástupci vedení 
fakulty v publiku prod. J. Trlifaj a M .Vlach. 
Jedna noc s informatikou a matematikou včetně přednášky prof. J. Copelanda: přípravy 
jsou v plném proudu.  
Stalo se po KD: viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-jnim/ 
 

g) Příprava výroční zprávy MFF UK za rok 2014: vedoucí OMK rozeslal žádost o podklady.    
 

h) Prod. M. Vlach připomněl, že očekává na návrhy na univerzitní Cenu Miroslava Petruska 
za prezentaci a na fakultní Cenu za reprezentaci a propagaci. Kolegium schválilo, že na 
Petruskovu cenu bude navržena hra Československo 39-89.  Z: prod. O. Čepek. 

 

http://www.cuni.cz/UK-6632.html
http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html
http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html
http://www.metro.cz/pod-podlahou-vysoke-skoly-se-skryva-unikatni-rotunda-prispejte-na-jeji-zachranu-gp6-/co-se-deje.aspx?c=A150121_171528_co-se-deje_rab
http://www.metro.cz/pod-podlahou-vysoke-skoly-se-skryva-unikatni-rotunda-prispejte-na-jeji-zachranu-gp6-/co-se-deje.aspx?c=A150121_171528_co-se-deje_rab
http://www.metro.cz/pod-podlahou-vysoke-skoly-se-skryva-unikatni-rotunda-prispejte-na-jeji-zachranu-gp6-/co-se-deje.aspx?c=A150121_171528_co-se-deje_rab
http://www.nase-rotunda.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-jnim/
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i) Spolupráce s Filozofickou fakultou UK – jedná se o společné propagaci lingvistické 
olympiády (prod. M. Vlach a prod. J. Bičovský (FF UK) a ředitelka ÚFAL doc. M. 
Lopatková); společné kroky při propagaci studia v anglickém jazyce už jsou domluveny.  
FF UK mediálně podpořila akce spojené s připomenutím Alana Turinga, na svůj 
Facebook umístila dále i informaci o sbírce na rekonstrukci rotundy sv. Václava.  

 
j) Firmy Hewlett Packard a Home Credit projevily zájem o strategické partnerství s MFF UK, 

jednání budou pokračovat.  
 

k) Gymnázium Matyáše Lercha v Brně ( http://www.gml.cz/ ) má zájem být partnerem MFF 
UK resp. uvést MFF UK jako svého partnera. Na e-mail, který poměrně složitou cestou 
doputoval k prod. F. Chmelíkovi, odpoví prod. M. Vlach. 

 
l) V televizním pořadu Všechnopárty vystoupil dne 9. 1. 2015 fyzik Mgr. Michal Švanda, 

Ph.D. Prod. M. Vlach napíše autorovi pořadu pochvalný dopis.  
Více na webu, viz:  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/215522161600001/ 
a 

http://www.matfyz.cz/clanky/219-slunecni-fyzika-ve-vsechnoparty 
 

m) Kolegium nemělo námitky proti změně v osobě tzv. Stařešiny Rady starších ve spolku 
Matfyzák. Ing. M. Dobroňové vyprší počátkem února t. r. roční funkční období a na 
pokračování nepomýšlí. Za předpokladu, že s tím bude souhlasit, navrhne prod. M. 
Vlach, aby děkan jmenoval na období dvou let PhDr. Petru Hoffmannovou.  
Stalo se po KD:  Děkan poděkoval M. Dobroňové za její práci ve spolku a od 7. 2. 2015 
na dva roky jmenoval dr. P. Hoffmannovou.  

 
n) Propagace studia v anglickém jazyce, pro samoplátce: prod. M. Vlach seznámil kolegium 

s návrhem prod. P. Kolmana zaplatit propagaci na dvou webových portálech, dohromady 
by to znamenalo zhruba 200 tis. Kč, přičemž smlouvy by musely být uzavřeny do konce 
letošního ledna. Výhoda by spočívala v načasování tohoto kroku, protože by mohla 
ovlivnit potenciální uchazeče před blížícím se přijímacím řízením. Část z potřebné sumy 
(asi 60 tis. Kč) by se dala uhradit z rozvojového projektu řešeného prod. P. Kolmanem 
(pokud bude získán), část (nejvýše 50 tis. Kč) z rozpočtu na propagaci. Po diskusi, která 
nevedla k jednoznačnému závěru a kdy nebyli přítomni všichni členové kolegia, děkan 
rozhodl reklamu zaplatit a sumu zaplacenou z centrálních prostředků „vrátit“ do centra ze 
získaného školného; o toto zmenšená suma školného se pak bude dělit mezi sekce a 
vyučující.  
Děkan prodiskutuje s prod. M. Rokytou a s garantem programu doc. P. Kaplickým 
možnost otevřít pro zahraniční studenty – samoplátce bakalářskou matematiku 
v angličtině.   

  
o) Alumni: prod. M. Vlach informoval, že v pátek 23. 1. 2015 bude schůzka kvůli 

absolventskému spolku fakulty, účastníci proberou možná zvýhodnění pro absolventy 
MFF UK. Vedení fakulty náměty pečlivě posoudí. Aplikace pro přihlašování do 
spolku/absolventský web by měl být do konce března funkční (pokud nenastanou 
komplikace). Nutné je dořešit propojení převzaté databáze domény matfyz.cz, stávajících 
členů dosluhujícího portálů pro absolventy vedeného pod OVVP a nově registrovaných 
uživatelů portálu matfyz.cz od listopadu 2014. 

 
p) Smlouvu o partnerství mezi MFF UK a firmou Red Hat podepsal za fakultu prod. O. 

Čepek, více na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-redhat/ 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Organizační řád MFF UK: prod. M. Rokyta předložil kolegiu návrh na změny vycházející 
z předchozích diskusí KD a z konzultace s právničkou. Kolegium souhlasilo, aby děkan 

http://www.gml.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/215522161600001/
http://www.matfyz.cz/clanky/219-slunecni-fyzika-ve-vsechnoparty
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-redhat/
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návrh předložil Akademickému senátu MFF UK. V diskusi bylo dále dohodnuto, že 
tajemník fakulty připraví návrh opatření děkana, které bude obsahovat organizační 
členění děkanátu a charakteristiku činnosti jednotlivých složek děkanátu. T: do 29. 5. 
2015.   

 
b) Návrh ADZ MFF UK pro rok 2015: po diskusi kolegium svěřilo provedení úprav textu do 

podoby, ve které návrh předloží k projednání VR MFF UK a ke schválení Akademickému 
senátu MFF UK, děkanovi fakulty.  

 
c) Schůze RKR dne 19. 1. 2015: s podklady měli možnost se seznámit všichni členové KD 

předem, stručnou informaci o podstatných závěrech poslal děkan e-mailem.  
 

d) Fakultní koncerty: děkan informoval, že se chystají tři koncerty. 
i) Jarní koncert, předběžně v pondělí 20. 4. 2015, s vytipovaným souborem jedná 

doc. J. Pavluch. 
ii) Koncert (pravděpodobně rocková kapela Blue Effect), předběžně v úterý 3. března 

2015, v refektáři malostranské budovy, přednostně pro adoptéry strun klavíru. 
Jedná OMK.  

iii) Benefiční koncert v květnu, možná ve spolupráci s Českým rozhlasem, jedná 
OMK. 

 
e) Ve dnech 26. až 30. ledna 2015 a pak od 5. do 12. února 2015 bude děkana zastupovat 

prod. J. Trlifaj.  
 

f) Prod. O. Čepek se omlouvá na příští schůzi KD, protože v době od 26. 1. do 6. 2. 2015 
bude v zahraničí. V běžné agendě proděkana pro informatickou sekci ho bude 
zastupovat doc. A. Kučera.  

 
 
Zasedání skončilo v 16:40 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 



Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 4. února 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, P. Kolman (od 10:10 hod.), J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. Skrbek, M. 
Vlach  
O. Čepek, F. Chmelík, J. Trlifaj 

 
 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 21. 1. 2015. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Spolupráce MFF UK s Čínskou lidovou republikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – 
informace vyžádané RUK sbírá od sekčních proděkanů prod. J. Trlifaj. T: 4. 2. 2015. 
Stalo se po KD: Podklady shromážděné ze všech tří sekcí odeslalo OVZS na RUK.   
 

b) IPN metodika: prod. J. Trlifaj poslal kolegiu nejprve předběžnou a pak upravenou verzi 
vyplněného dotazníku týkajícího se 2. draftu IPN Metodiky ohledně financování vědy. 
Termín pro odeslání na RUK je 5. 2. 2015. Děkan požádal, aby byl informován také prof. 
Z. Němeček. 
Stalo se po KD: K dokumentu byl v uvedeném termínu na RUK odeslán dotazník 
zpracovaný prod. J. Trlifajem jako podklad pro vyjádření ČKR, dotazník prof. Z. Němečka 
jako člena KHV bylo odeslán přímo na MŠMT.   

 
c) Ředitel CPPT děkanovi oznámil, že dva projekty předložené pracovníky MFF UK (bez 

titulů: J. Brokešová, V. Matolín) získaly podporu v rámci prvního kola projektu GAMA UK. 
Vyžadované administrativní kroky učinilo OVZS a prod. J. Trlifaj.  

 
d) Kolegium vzalo na vědomí Zveřejnění výsledků pilíře II za rok 2014 dle platné metodiky 

(20 % nejlepších výsledků za rok 2014) na webu RVVI, viz: 
      http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=737422 
Děkan poblahopřál sekcím F a M k výborným výsledkům, zmínil výsledky sekce I. Prod. 
V. Baumruk doplnil, že i v chemických oborech byl mezi excelentní výsledky zařazen 
výsledek z MFF UK.  

 
e) Firma Preciosa má zájem pokračovat ve spolupráci s RNDr. I. Hnětynkovou a Mgr. M. 

Kubínovou, ale jinou formou – na základě smlouvy o dílo nebo v rámci smluvního 
výzkumu. Podle děkanova názoru spadá partnerství s firmami do kompetence prod. M. 
Vlacha, smluvní výzkum do kompetence OVZS. Příslušnou fakultní směrnici připravili 
prod. J. Trlifaj, vedoucí OVZS a vedoucí HOSP, je třeba doplnit do ní instrukce 
o nepřímých nákladech a zisku. Prod. M. Vlach je ochoten moderovat dohodu mezi 
firmou Preciosa a pracovnicemi MFF UK; potřebuje dostat vzor smlouvy. Děkan požádal 
tajemníka fakulty, aby vyhledal dosud uzavřené smlouvy o smluvním výzkumu.  

 
f) Prod. V. Baumruk informoval, že 27. a 28. 3. 2015 se v Praze koná zasedání Evropského 

výboru pro budoucnost urychlovačů (RECFA meeting, pořádá prof. R. Leitner). Viz: 
http://www.amca.cz/recfa/  

Kolegium souhlasilo se zapůjčením refektáře na MS. Na zahájení v pátek 27. 3. 2015 
dopoledne přislíbil přijít Pavel Bělobrádek, pozváni jsou ministr školství Marcel Chládek a 
další. Děkan bude tlumočit pozvání organizátorů rektorovi UK.  
Stalo se po KD: Pan rektor pozvání přijal a přislíbil pronést na zahájení několik slov. 

 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=737422
http://www.amca.cz/recfa/
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g) Prod. M. Rokyta informoval, že prof. Andrea Cianchi převezme své jmenování hostujícím 
profesorem Univerzity Karlovy během kolokvia, které uspořádá matematická sekce 
v posledním únorovém týdnu.  
Stalo se po KD: Dekret předá dne 23. 2. 2015 v 15:40 hodin děkan fakulty před 
kolokviální přednáškou A. Cianchiho. 

 
h) Spektroskopická společnost Jana Marka Marci udělila ceny za nejlepší diplomové práce 

za rok 2014. První dvě ceny získali studenti z MFF UK: první cenu převzal Pavel Malý za 
práci Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických anténních systémů, druhou cenu 
Martin Šubr za práci SERS spektroskopie modelových biomolekul pro SERS biosenzing. 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman (a prod. F. Chmelík korespondenčně) 
a) Kolegium schválilo návrh příkazu děkana, jehož obsahem je organizačně administrativní 

opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 
2015/2016.  
Stalo se po KD: Příkaz byl vydán, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prik01.htm 
 

b) Problém s ukončením/pokračováním studia doktoranda - týká se RDSO 4M8: KD 
vyslechlo informaci prod. M. Rokyty a vzalo na vědomí popis situace poslaný prod. F. 
Chmelíkem. Pro onemocnění prod. F. Chmelíka byla záležitost odložena na příští 
jednání, děkan požádal o zápis z jednání RDSO, na němž bylo navrženo ukončit 
doktorandovi studium.  

 
c) Společná akreditace bakalářského studia oboru Bioinformatika: podle neoficiálních zpráv 

byla akreditace udělena.  
 

d) Akreditace navazujícího magisterského oboru Bioinformatika: uskutečnilo se další 
jednání studijních proděkanů MFF UK a PřF UK doc. P. Kolmana a doc. P. Folka. MFF 
UK dává přednost akreditaci v rámci UK, kdežto PřF UK je pro akreditaci s VŠCHT. Na 
dotaz po správném postupu provedení zatím nepřišla z RUK odpověď.  

 
e) Děkan MFF UK zatím nedostal od předsedkyně Akreditační komise odpověď na žádost, 

aby prof. J. Flusser mohl být garantem doktorského oboru 4I5.  
 

f) Studenti MFF UK byli obesláni informací o výzkumu prováděném berlínskou společností 
Trendence (Graduate Barometer Europe), viz bod 2. d) i) zápisu ze schůze KD konané 
17. 12. 2014.  

 
g) Novela směrnice o doktorském studiu, návrh dodatku ke smlouvám s ústavy AV ČR. 

i) Schůze s ředitelem ÚTIA AV ČR prof. J. Flusserem se uskutečnila 22. 1. 2015, 
děkan o ní poslal kolegiu zprávu. Hlavním bodem sporu je sloučení funkcí garanta 
a předsedy RDSO.  

ii) Kolegium diskutovalo o znění smlouvy mezi MFF UK a ústavy AV ČR, vztahující se 
ke společné výchově doktorandů. Dosavadní smlouva obsahuje anachronismy, a 
proto děkan pokládá za žádoucí uzavřít novou. Uvést text smlouvy do souladu se 
směrnicí o doktorském studiu je úkol prod. P. Kolmana.   

 
h) Změny v nastavení práv garantů a vedoucích pracovišť v SIS: podnět vzešel od doc. P. 

Kaplického, dr. P. Zakouřil je provedl, mělo by znamenat zlepšení.    
 

i) Prod. P. Kolman se brzy obrátí na sekční proděkany s žádostí, aby navrhli pracovníky pro 
zabezpečení přijímacího řízení (dozory apod.).  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prik01.htm
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j) KD vzalo na vědomí dopis od pror. J. Škrhy týkající se plánované mise rektorů českých 
univerzit do Malajsie v květnu t. r.  

 
k) Harmonogram akademického roku: prod. P. Kolman uvedl, že drtivá většina absolventů 

bakalářského studia fakulty pokračuje v magisterském navazujícím studiu, a proto 
nevyužívá podzimní či zimní termín pro státní bakalářské zkoušky. Dal v úvahu, zda tento 
termín nezrušit. Přítomní sekční proděkani požádali o statistiku, kolik studentů termín 
využilo. Rozhodnou se na základě znalosti čísel a hlavně podle stanoviska garanta 
programu. 
 

l) Role v SIS: na základě stanoviska přítomných sekčních proděkanů kolegium schválilo 
sloučení dosavadních rolí tak, aby externí učitel mohl zapsat výsledek zkoušky stejně 
jako interní učitel. Zadávání závěrečných studentských prací zůstane rolí interního 
učitele. V případě vyučujících studentů (prod. P. Kolman poslal seznam, z něhož je 
patrné, že tito vyučující role učitele v SIS prakticky nevyužívají) si prod. M. Rokyta 
vyhradil právo projednat v sekci M otázku, zda má vyučující student dostat právo 
zapisovat do SIS výsledek zkoušky nebo zápočtu, případně zda oddělit právo zapisovat 
zkoušku od udělování a zapsání zápočtu. Prod. V. Baumruk uvedl, že ve fyzikální sekci 
doktorandi neučí, a tudíž ani nezkoušejí studenty. KD se k tomu vrátí jindy.  

 
m) Žádost pror. J. Royta o stanovisko ke složení komisí pro obhajobu disertační práce, 

konkrétně ke jmenování oponentů a k jejich členství v příslušné zkušební komisi (T. 6. 2. 
2015): z pověření děkana napsal odpověď prod. P. Kolman. Stanovisko vedení fakulty 
zní v tom smyslu, že oponenti by měli být členy komise pro obhajobu doktorské disertace.   

 
Děkan 
n) KD vzalo na vědomí informaci o tom, že dne 3. 2. 2015 navštívili MFF UK 

reprezentovanou děkanem, tajemníkem a prod. M. Rokytou představitelé ČSOB. Jednali 
o možných formách spolupráce. Ta bude zřejmě směřovat do matematické a do 
informatické sekce, děkan proto požádal příslušné sekční proděkany, aby mu navrhli 
kontaktní osobu. 
Stalo se po KD: Za matematickou sekci budou kontaktními osobami doc. M. Kulich a doc. 
M. Kopa.  
 

o) Prod. M. Rokyta poslal informaci o výsledcích tzv. Putnam competition. Z celkového 
počtu 291 studentů, kteří se soutěže v Evropě zúčastnili, byl z MFF UK nejúspěšnější 
student M. Olšák, který obsadil 3. až 4. místo. Více o soutěži zde:  

http://putnam.ho.ua/putnam.html,  
        výsledková listina je zde:  

http://putnam.ho.ua/2014/winners.pdf. 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo následující rozpočtovou úpravu: 
 
Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 
RUK 902-01/PROVOZ -1 123 790 neinvestice snížení příspěvku 2014 – kofin. VaVpI 
 
b) KD projednalo a schválilo návrh Směrnice tajemníka č.1/2015, o poskytování příspěvku 

na stravování zaměstnanců. 
Stalo se po KD: Směrnice tajemníka č. 1/2015 byla vydána, platí od 1. 3. 2015, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1501.htm 
 
c) Mezi MFF UK a FSV UK probíhá finanční vyrovnání za výuku za zimní semestr ak. roku 

2014/2015. Konečná částka po potvrzení obou fakult bude ze strany MFF UK 
vyfakturována a zaúčtována ve prospěch matematické sekce (suma cca 670 tis. Kč). 

http://putnam.ho.ua/putnam.html
http://putnam.ho.ua/2014/winners.pdf
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1501.htm
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d) V souladu s pravidly hospodaření s majetkem UK nabídla 1. LF UK ojetý automobil Ford 

Transit, rok výroby 1992. MFF UK nabídku nevyužila. 
 

e) Společnost ABC Catering, s.r.o., provozující bufet v budově Ke Karlovu 3, uhradila 
fakultě dlužné splátky (nájemné a služby) v plné výši. 

 
f) Jednorázový pronájem na tři dny (pátek až neděle) prostor v Troji filmařské společnosti 

Film Makers: schválilo KD dne 19. 11. 2014, natáčení skončilo, společnosti byla zaslána 
faktura za pronájem poskytnutých prostor. 
Stalo se po KD: Filmování vyvolalo organizační nedorozumění; na stížnost Davida 
Kofroně zaslanou cestou AS MFF UK odpověděl, opět prostřednictvím AS MFF UK, 
tajemník fakulty.  

 
g) RUK plánuje opravy sportovišť ve svých vlastních rekreačních zařízeních, tedy i na 

Albeři. Zatím není znám konkrétní rozsah ani časový harmonogram. Lze tedy 
předpokládat, že letošní zápisy studentů na Albeři v 1. dekádě září proběhnou 
standardně, bez narušení obvyklého plánovaného programu. 

 
h) Natáčení přednášek: v souladu s bodem 3. c) zápisu z kolegia děkana ze dne 21. 1. 2015 

budou v letním semestru ak. roku 2014/2015 natočeny dvě přednášky. Kontaktního 
pracovníka navrhne prod. V. Baumruk. 
Stalo se po KD: Tajemník fakulty projednal dne 11. 2. 2015 s doc. Z. Lustigovou a Mgr. T. 
Drbohlavem organizační a technické záležitosti spojené s natáčením přednášek v letním 
semestru. Novou kontaktní osobou místo doc. Z. Lustigové bude RNDr. M. Kekule, Ph.D. 

 
i) Vedoucí KTV jednal s tajemníkem fakulty o finančním příspěvku od MFF UK na 

propagaci fakulty při sportovních akcích (150 tis. Kč.). Tajemník požádal o písemnou 
zprávu, jak byl využit příspěvek v loňském roce. Prod. M. Vlach doporučil, aby KTV 
napsala články o uskutečněných akcích na portál Matfyz.cz.   

 
j) Žádosti o pronájmy/zapůjčení prostor 

i)      KD schválilo bezplatné zapůjčení Strouhalovy posluchárny v budově Ke Karlovu 5 
pro slavnostní předávání tzv. bludných balvanů. 

ii)      KD schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny S8 pro zkoušky hudebního uskupení 
Sebranka, rezervace místnosti platí ve stejném rozsahu jako minulý semestr.  

iii)      Iveta Karpišová, studentka MFF UK a současně vedoucí studentského komorního 
orchestru, požádala o zapůjčení vhodného prostoru na zkoušky souboru. KD 
doporučilo prostor tzv. „respiria“ v karlínské budově, konkrétně projedná prod. M. 
Rokyta.  

iv)      Občanské sdružení Velký vůz požádalo o zapůjčení poslucháren v Troji (T1, T2, 
T7, T8 a T9) v termínu 18. až 19. 4. 2015 na akci „Noční šifrovací hra Matrix“. Akce 
je pořádána pro studenty, ve spolupráci s OVVP. 

v)      KD souhlasilo, po doporučení prod. M. Vlacha, vyhovět studentu A. Domincovi a 
zapůjčit zdarma jednu posluchárnu na školení zájemců o grafickou školu programu 
Blender (publikováno v časopise ABC). Viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-dominec/blender-abc.pdf 
 

Děkan 
a) Principy rozdělování prostředků na Univerzitě Karlově v roce 2016 a dalších – žádost JM 

o podněty z fakult UK, T: 9. 2. 2015.  
Stalo se po KD: Náměty vedení MFF UK formuloval, ve smyslu diskuse se členy kolegia, 
děkan fakulty. Byly zaslány v předepsaném termínu.  

  
b) Odhad dopadu principů na rozpočet fakulty v roce 2015 – po návštěvě u JM zaslal děkan 

kolegiu e-mailem. 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-dominec/blender-abc.pdf
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c) Připomínky ze strany MFF UK k fungování WebMaileru a program VERSO/MIS, který 
jako možné řešení předvede firma BBM: termín prezentace je předběžně dohodnutý na 
19. 2. 2015 dopoledne. Účast celého kolegia děkana vítána, přítomnost sekčních 
proděkanů silně doporučená. Shrnutí dosavadních kroků v jednání mezi MFF UK a 
firmou BBM včetně připomínek fakulty a reakce firmy na ně dostalo kolegium e-mailem 
k dispozici.   
Stalo se po KD: Prezentace je smluvena na čtvrtek 19. 2. 2015, 10:30 hodin, do 
děkanovy pracovny na Karlově. Zúčastní se jí také ředitelka ÚFAL, protože značná část 
připomínek vyšla právě z tohoto pracoviště.  

 
d) Zapůjčování klavíru v refektáři na MS pro pořádání soukromých koncertů: kolegium 

stanovilo pravidlo, že soukromé subjekty mohou uspořádat vlastní koncert nejvýše 
jednou ročně, za plnou nájemní cenu; v případě adoptérů struny nástroje platí totéž, ale 
za sníženou cenu pronájmu.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Dne 2. 2. 2015 proběhlo na RUK informační setkání o statutu a plánovaných akcích první 

prioritní osy OP VVV, kterého se za MFF UK zúčastnili prod. L. Skrbek a doc. P. 
Svoboda. Podstatnou informací je, že tyto tzv. tvrdé projekty budou podávány za 
jednotlivé fakulty. Celkem bylo na RUK shromážděno přes 360 anotací, z toho 81 do 
1. prioritní osy; odhadovaná zatím požadovaná částka na investiční aktivity činí na UK 
celkem 3,8 miliardy. Dne 10. 2. 2015 proběhne podobné setkání zaměřené na 2. a 
3. prioritní osu (prod. L. Skrbek bude v zahraničí, zúčastní se ho místo něj doc. P. 
Svoboda), kde odhadovaná požadovaná částka na neinvestiční aktivity je 4,1 miliardy. 
Zde bude strategie RUK jiná - bude se zřejmě podávat projekt za celou UK. Tajemník 
pošle kolegiu všechny anotace MFF UK na „měkké“ projekty.  

 
b) Z vyžádaného přehledu o spotřebě energie MFF UK a z porovnání let 2012 až 2014 

(podrobný přehled spotřeby a cen ve všech objektech MFF UK dodal P. Thér) je jasně 
patrný ekonomický přínos soustavy vrtů a tepelných čerpadel na Karlově. Přesný 
výpočet, vzhledem ke komplexnosti účtování a průběžným změnám cen energií, nelze 
provést, ale z přehledu vyplývá úspora odhadem 1 mil. Kč ve spotřebě plynu a zhruba 
1 mil. Kč ve spotřebě vody ročně (mírný nárůst spotřeby elektrické energie o asi 
200 MWh na Karlově se neprojevil díky vysoutěžené nižší ceně). Děkan požádal prod. L. 
Skrbka o podrobné přehledy vypracované energetikem fakulty P. Thérem. Stalo se. 

 
c) Schůzka k ekonomické stránce projektů VaVpI a dalších rozvojových projektů, např. 

pavilonu M a I v Troji, v rámci zadávání veřejných zakázek se uskutečnila dne 3. 2. 2015 
v malostranské budově, zúčastnili se jí zástupci vedení MFF UK a další zainteresovaní 
pracovníci. Bylo doporučeno, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, vypsat 
soutěž na komplexní administraci zadávání výběrových řízení s horizontem na příští dva 
roky. 
Prod. M. Vlach zmínil otázku výběrového řízení na právní služby a organizaci výběrového 
řízení pro rekonstrukci rotundy sv. Václava. Tajemník fakulty bude mít dne 5. 2. 2015 
konzultaci s právničkou o zorganizování výběrového řízení pro VaVpI, z porady možná 
vyplyne, zda dělat toto výběrové řízení paralelně i pro rotundu, nebo ne. Prod. M. Vlach 
v této souvislosti seznámil kolegium s problémy, které řeší (např. hledá zdroj financí na 
přípravu projektu pro výběrové řízení – odhadem 60 tis. Kč).  

 
d) V souvislosti s bodem sub c) je zřejmé, že pro správu budov bude obtížné zajistit 

realizaci plánovaných stavebních akcí a požadovaných stavebních úprav podle 
harmonogramu navrhovaného jednotlivými pracovišti, a to kvůli lhůtám předepsaným pro 
soutěže VŘ. 
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e) V rámci fyzikální sekce proběhla diskuse o vytvoření nových laboratorních prostor v Troji. 
Výsledkem je nalezení vhodných místností pro KFKL, KFPP a FÚUK v budově tzv. 
těžkých laboratoří. Celé akce a stěhování místností se zúčastní ještě další pracoviště. 
Tajemník fakulty ve spolupráci s prod. L. Skrbkem připravuje dislokační výměr, který 
bude odrážet změny ve využívání prostor včetně nově vytvořených pracoven pro 
doktorandy v Karlíně, a který vstoupí v platnost v letním semestru. Návrh dislokace 
předloží tajemník fakulty.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Pracovní poměry na dobu určitou nad rámec ZP (navazuje na bod 5. a) zápisu ze schůze 
KD konané 21. 1. 2015): děkan a sekční proděkani se znovu sejdou se zástupci fakultní 
odborové organizace, aby je seznámili s reálnou situací v zaměstnávání akademiků – 
penzistů na MFF UK.  

 
b) Příprava reakreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ve 

fyzikální sekci: KD vzalo na vědomí kroky prod. V. Baumruka související s akreditací 
samostatných oborů Geofyzika a Meteorologie.  

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
 
a) Propagace projektu Záchrana rotundy sv. Václava. Mediálně úspěšné, např.: 

http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-
staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html 
 

b) Cena Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2014: zdůvodněné návrhy lze poslat 
rektorovi UK do 28. 2. 2015.  
Stalo se po KD: písemný návrh na ocenění hry Československo 39-89 připravuje 
informatická sekce (Mgr. C. Brom). 
 

c) Matfyzácký ples: prod. M. Vlach bude urgovat pořádající spolek Matfyzák o informace 
stran příprav.  
Stalo se po KD: Vstupenky pro VIP hosty předal, v počtu dle smlouvy s MFF UK, náčelník 
spolku na sekretariát děkana. Děkan a prod. M. Vlach připravují seznam VIP hostů. 

 
d) Setkání u kulatého stolu věnované výročí Alana Turinga: je hotová pozvánka na 10. 2. 

2015.  
Stalo se po KD: Setkání neslo název Tři obrazy Alana Turinga, za MFF UK na něm 
vystoupili doc. A. Kučera a doc. J. Tůma, dále prof. P. Pudlák. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-02-kulatystul/ 
 

e) Jedna noc s informatikou a matematikou, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jnim/ 

  
f) Ostravský Science park má zájem o spolupráci s MFF UK, osobní jednání v Ostravě 

podnikne prod. M. Vlach.  
 

g) KD vzalo na vědomí dopis předsedy správní rady Česká hlava Projekt ú.z., jak byl 
prostřednictvím ředitele CPPT postoupen prod. M. Vlachovi (projekt Konektor II). Na MFF 
UK nebude využit.  

 
h) Prod. M. Vlach seznámil kolegium s návrhem řešení informačních tabulí v budovách 

fakulty. Návrh koncepce řešení informačního systému MFF UK obsahuje tři etapy (I. 
etapa – budova Ke Karlovu 3, do března 2015; II. etapa – budova Ke Karlovu 5, do září 

http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html
http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-02-kulatystul/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jnim/
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2015, III. etapa – další budovy MFF UK, v průběhu roku 2016). Před rozhodnutím, které 
kolegium odložilo, navštíví děkan a prod. M. Vlach instituci, kde informační tabule fungují.   

 
i) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014: prod. M. Vlach seznámil kolegium s návrhem na 

změnu ve vnějším pojetí dokumentu, ukázku poslal e-mailem a požádal o připomínky.   
 

j) Žebříček HN – obor informatika:  
http://archiv.ihned.cz/c1-63417690-informatika-se-nejlepe-vyucuje-na-cvut 

                     MFF UK tentokrát obsadila druhé místo. 
 

k) Rozpočet OVVP na rok 2015: vedoucí OVVP přednesla prod. M. Vlachovi své finanční 
nároky.  

 
l) Kniha Rande s Fyzikou: text smlouvy s ČT je schválený, blíží se podpis smlouvy. 

 
m) Není vyloučena podpora ČEZ, a.s., propagačním akcím fakulty jako je např. Jeden den 

s fyzikou.  
Stalo se po KD: Firma ČEZ podpořila Jeden den s fyzikou.  
 

n) Fakultní twitter zaznamenal více než 350 followerů.  
 

o) Exaktní úterky na informatice: prod. M. Vlach tuto akci, po dohodě s dr. M. Pergelem, 
zrušil, protože nebyla efektivní (nízká návštěvnost, náklady na ni činily zhruba 15 tis. Kč). 

 
p) Fakultní Cena za reprezentaci a propagaci: jeden návrh patrně vzejde z matematické 

sekce a jeden ze sekce informatické. 
 

q)  Blog děkanů na stránkách iForum. 
 

r) Setkání zástupců se zaměřením na propagaci na sociálních sítích na RUK.  
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Výročního semináře Centra vizuální historie Malach dne 30. 1. 2015 se v děkanově 
zastoupení zúčastnil prod. J. Trlifaj. Více na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-malach/ 
 

b) Návrh změn v Organizačním řádu MFF UK: prod. M. Rokyta seznámil kolegium 
s průběhem e-mailové diskuse, kterou vedl s  legislativní komisí AS MFF UK, během 
uplynulého víkendu především s Mgr. M. Vyšinkou. Věc je předložena senátu na jeho 
jednání 4. 2. 2015.  

 
c) Návrh ADZ pro rok 2015: děkan seznámil kolegium děkana s připomínkami, které dostal 

od člena AS MFF UK Mgr. C. Broma.   
 

 
Zasedání skončilo v 13:56 hodin. 
 
 
Zapsala:  
T. Pávková 

http://archiv.ihned.cz/c1-63417690-informatika-se-nejlepe-vyucuje-na-cvut
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-malach/


Zápis z 13. schůze kolegia děkana konané dne 18. února 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl (do 12:35), A. Líska, M. 
Rokyta, L. Skrbek, M. Vlach 
J. Trlifaj 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze schůze konané 4. února 2015, s těmito opravami: 
bod 1. d:  Na konec odstavce se doplňuje věta „Dva výsledky (z pěti navržených) byly vybrány také 
v panelu EP6 Vědy o Zemi. Fyzikální sekce tedy bodovala ve třech panelech – EP6, EP8 a EP9.“ 
bod 3. h): Ve větě Stalo se po KD: … se vynechává „… a Mgr. T. Drbohlavem …“.  
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Setkání s děkany Leidenské univerzity dne 26. 3. 2015 od 15:00 hodin ve Vlasteneckém 

sále (pozvání od pror. L. Rovné): zúčastní se prod. J. Trlifaj.  
 
b) IPN metodika, seminář v Brně ve čtvrtek 26. 2. 2015: zúčastní se prod. J. Trlifaj.  
 
c) PRVOUK: rektor UK poslal sumu financí na rok 2015. Pro MFF UK představuje částku 

298 364 598,- Kč. Rozdělení mezi sekce musí schválit AS MFF UK. Po projednání 
kolegium doporučilo předložit AS MFF UK na jeho schůzi dne 4. 3. 2015 následující 
rozdělení finančních prostředků na projekty PRVOUK v sekcích: 

 
PRVOUK P45 Fyzika:  
68,819..% = 205 331 662 Kč, P45 z toho mezifakultní PRVOUK P02 „Environmentální 
výzkum 280 tisíc Kč  
 
PROVUK P46 Informatika  
15,226..% = 45 429 075 Kč  
 
PRVOUK P47 Matematika: 
15,955..% = 47 603 861 Kč, z toho mezifakultní PRVOUK P15 - Škola a učitelská profese 
v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání: 525 tis. Kč.  

 
d) Cena Wernera von Siemense – úspěch dr. L. Augustovičové viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/242-oceneni-za-poznani-vyvoje-vesmiru 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15545.html 

 
Děkan 
e) Návštěva zástupců Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum v Praze se uskuteční 

v rámci česko-německé vědecké konference, přijedou ředitel sekce pro evropskou a 
mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a vzdělání pan Volker Rieke, dále pak vedoucí 
odboru pro evropskou spolupráci pan Dr. Hack a spolupracovník Mezinárodní kanceláře 
pro spolupráci pan Dr. Hans-Peter Niller. Ve čtvrtek 19. 2. 2015 ve 14:30 hodin se bude 
konat informativní schůzka se zástupci UK, pan rektor pověřil účastí pror. J. Hálu, dále se 
zúčastní děkan MFF UK a vedoucí KSI doc. T. Skopal. Tématem rozhovorů by kromě 
jiného měly být společné projekty na Katedře softwarového inženýrství MFF UK. 
Stalo se po KD: Vedoucí KSI doc. T. Skopal se z rodinných důvodů omluvil, děkana proto 
na jednání doprovodil prod. O. Čepek.  

 
f) Nominace zástupců ČKR do pracovních skupin pro oblasti vzdělávání MŠMT: seznam 

nominovaných dle pracovních skupin zaslaný rektorem UK dostali členové KD e-mailem. 
Návrhy z MFF UK byly bez výjimky akceptovány. Prof. J. Kratochvíl dostal jako člen 

http://www.matfyz.cz/clanky/242-oceneni-za-poznani-vyvoje-vesmiru
http://www.matfyz.cz/clanky/242-oceneni-za-poznani-vyvoje-vesmiru
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15545.html
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skupiny oblast vzdělávání č. 14 - Informační technologie, kybernetika a informatika návrh 
tezí vyhlášky MŠMT k připravované novele VŠ zákona, s termínem do 5. 3. 2015.  
 

g) Workshop AMISTAT 2015 (Analytical Methods in Statistics) pořádaný ve dnech 10. - 13. 
11. 2015 při příležitosti přidělení Fulbright Distinguished Chair na MFF UK prof. Abramu 
Kaganovi: děkan převzal nad akcí záštitu.  

 
h) Prod. V. Baumruk připomněl, že zprávy o PRVOUK se odevzdávají na OVZS do 24. 2. 

2015.   
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Pokračování bodu 2. b) ze zápisu z KD 4. 2. 2015 – problém studia doktoranda 

spadajícího pod RDSO 4M8: děkan se seznámil s doklady o rozhodnutí RDSO, které 
prod. F. Chmelíkovi zaslal doc. J. Bečvář. V listopadu 2014 se RDSO vyslovila pro 
ukončení studia, v lednu 2015 doktorand napsal svou představu, jak studium zvládne. 
Prod. F. Chmelík pozve doktoranda k osobnímu jednání a seznámí ho s reálnými 
možnostmi řešení situace.  

 
b) KREDO 

i) Dotazník Osnova rozhovorů o IPS na fakultách UK: členové kolegia doplnili údaje, 
výsledný dokument předložil prod. F. Chmelík na schůzi dne 18. 2. 2015 a 
kolegium jej schválilo.  

 
ii) Dne 19. 2. 2015 od 9 do 13 hodin se v prostorách Autoklubu ČR bude konat 

seminář Geodemografická perspektiva vysokoškolského studia v ČR věnovaný 
"diskusi o současné a budoucí struktuře českých VŠ do roku 2030 i v delším 
časovém horizontu". 
Stalo se po KD: Semináře se zúčastnil prod. F. Chmelík. Z jeho stručné zprávy 
vyplynulo, kromě jiného, že MFF UK byla prezentována jako nejlepší fakulta 
v Čechách, bez větší konkurence – např. v rozložení absolventů fakulty podle 
místa rezidence se ukazuje, že tito se nalézají skoro rovnoměrně po celé 
republice. Žádná jiná fakulta v ČR takto rovnoměrné rozložení nemá. Podrobnější 
zprávu přednese prod. F. Chmelík na schůzi KD 4. 3. 2015. Na webu lze nalézt: 

  <http://kredo.reformy-msmt.cz/workshop-19-02-2015>. 
 

iii) Celodenní závěrečný seminář dne 24. 2. 2015 k části KREDO I: zúčastní se prod. 
F. Chmelík, dr. K. Šolcová (sekce týkající se poradenství a služeb), dr. O. Pangrác 
(sekce týkající se programu ERASMUS). Případná účast prod. P. Kolmana či dr. L. 
Krumpa či jeho zástupkyně není zatím potvrzena.  
Stalo se po KD: Aktualizovaný program semináře a souhrnnou zprávu o řešení 
projektu KREDO na UK za období od ledna 2014 do února 2015 poskytl prod. F. 
Chmelík celému kolegiu e-mailem. Dále odeslal souhrnnou registraci účastníků za 
MFF UK na seminář. K účasti jsou přihlášeni (bez titulů): F. Chmelík (fakultní 
koordinátor KREDO), K. Šolcová (pracovnice Kariérního poradenského centra 
MFF UK), Lukáš Krump (kontaktní osoba MFF UK pro studenty se speciálními 
potřebami) a O. Pangrác (fakultní koordinátor ERASMUS). 
 

c) Studentská anketa za zimní semestr 2014/2015:  
i) Papírová anketa: po formální kontrole ze strany fakultní komise pro anketu dostal 

výsledky k dispozici děkan. Na příští schůzi KD bude pozvána předsedkyně 
komise doc. H. Valentová, aby kolegium seznámila se způsobem hodnocení výuky 
na FF UK; ten se totiž komisi jeví jako vhodný i pro využití na MFF UK.   

 

http://kredo.reformy-msmt.cz/workshop-19-02-2015
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ii) Elektronická anketa skončila 15. 2. 2015, připomínky studentů k obecným tématům 
a k vyučujícím předal prod. F. Chmelík děkanovi, na jehož pokyn pak budou 
připomínky zveřejněny.   

 
d) Žádosti Mgr. K. Koláře o vyplacení stipendií za FYKOSí Fyzikální a Jeden den s fyzikou 

prod. F. Chmelík nevyhověl, protože platí rozpočtové provizorium. Kolegium tento postup 
schválilo. Navíc tato záležitost spadá mezi propagační aktivity, a tedy do kompetence 
prod. M. Vlacha.   

 
e) Festival absolventů UK a Den celoživotního vzdělávání UK: budou se konat v sobotu dne 

11. 4. 2015. Kolegium přijalo návrh prod. M. Vlacha, aby se MFF UK zúčastnila 
absolventské části programu jen zčásti, kontaktní osobou je vedoucí OVVP dr. A. 
Havlíčková. Za CŽV nahlásil prod. M. Vlach jako kontaktní osobu RNDr. Jana Kašpara, 
CSc., pracovníka OVVP. Aktualizaci informací o CŽV týkajících se MFF UK zajistí STUD, 
T: 28. 2. 2015.  

 
Prod. P. Kolman 
f) Novela fakultní směrnice o doktorském studiu a smlouvy s ústavy AV ČR: návrh nového 

znění smluv zaslal prod. P. Kolman, po předchozí konzultaci s právničkou, pror. J. 
Roytovi. V současné době je návrh předmětem posuzování ze strany právního oddělení 
RUK.   

 
g) Prod. P. Kolman poslal tabulky s údaji o počtu studentů za posledních šest let, tzn. za 

akademické roky 2009/2010 až 2014/2015, a to počty přihlášených uchazečů o studium, 
počty přijatých uchazečů o studium, přehled počtu žádostí o přezkum a přijetí ke studiu 
rektorem UK. Pan děkan zpracuje data graficky do power pointové prezentace pror. M. 
Králíčkové, což umožní snadné vizuální porovnání se situací na UK. (Navazuje na bod 2. 
i) zápisu z KD konaného dne 21. 1. 2015.)   

 
h) Zimní termín bakalářských státních zkoušek v harmonogramu akademického roku 

(navazuje na bod 2. k) zápisu z KD konaného 4. 2. 2015): garanti studijních programů se 
vyjádřili pro zrušení termínu, pro zachování v případě studentů učitelství se vyslovil doc. 
J. Bečvář. Prod. P. Kolman uvedl počty studentů, kteří zimního termínu v minulých letech 
využili, a připomněl, že různé studijní obory mají také různé podmínky ke státním 
zkouškám. Kolegium se k věci vrátí na některé z příštích schůzí, po zjištění stanoviska 
SKAS. 

 
i) Role učitelů v SIS: prod. P. Kolman poslal informace o tom, kolik studentů učí a v jaké roli 

vystupují směrem k SIS. Kolegium se dohodlo na tom, že role „učící student“ bude 
nastavena tak, aby student mohl udělovat pouze zápočet, nikoli zkoušku, a 
neumožňovala vypsání závěrečné práce. Externí učitel může vypisovat závěrečnou 
studentskou práci teprve po schválení příslušným vedoucím pracoviště.  

 
j) ERASMUS a uznávání známek: pravidlo neuznávat splnění studijních povinností 

hodnocených známkou "3" nebo jejím ekvivalentem pro účely studia na MFF UK je 
uplatňováno i v případě studentů MFF UK, kteří vycestovali do zahraničí v rámci 
programu Erasmus. Fakultní koordinátor programu Erasmus dr. O. Pangrác to nepokládá 
za správné, protože studium uskutečněné v rámci tohoto programu na základě předem 
schváleného plánu je součástí studia na MFF UK, takže i výkon ohodnocený za „3“ by 
měl platit. Kolegium s tímto názorem souhlasilo. Prod. F. Chmelík uvedl v této souvislosti 
jako negativní příklad studentku obecné matematiky, která studovala v Marseille, ze tří 
zkoušek propadla a dvě absolvovala s hraničním výsledkem. Nyní žádá o uznání těchto 
dvou předmětů. Kolegium se shodlo na doporučení důsledně posuzovat přínos pobytu 
v rámci ERASMUS a uplatnit sankce (vrácení finanční podpory nebo její části) v případě 
studentů, kteří nesplní minimální požadavky stanovené ve studijní smlouvě, nebo když se 
vykázaný přehled dosažených výsledků neshoduje se schváleným programem studia na 
přijímající instituci. 



Kolegium děkana MFF 18. února 2015 
 
 
 
 

4 
 

k) Pokračování bodu 2. d) KD 4. 2. 2015 – společná akreditace dvou vysokých škol 
navazujícího magisterského oboru Bioinformatika: prod. P. Kolman seznámil kolegium se 
třemi variantami řešení, jak jsou nastíněny v odpovědi z RUK. Kolegium neshledalo ani 
jedno řešení za vhodné. Děkan se nevyjádřil přímo proti společné akreditaci, ale mělo by 
být na rozhodnutí studenta, na které vysoké škole chce studovat.  Dne 19. 2. 2015 má 
prod. P. Kolman dohodnutou schůzku s proděkanem PřF UK, bude na ní informovat 
o mínění KD MFF UK.  

 
l) Pror. S. Štech sdělil 4. 2. 2015, že Kolegium rektora dne 2. 2. 2015 vzalo na vědomí 

návrh změn v akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru 
Matematické metody informační bezpečnosti a že návrh bude postoupen Akreditační 
komisi neprodleně po doručení konečné verze akreditačních materiálů fakultou. 

 
Děkan 
m) SVOČ v matematice 2015: soutěž se bude letos konat v Bratislavě ve dnech 27. až 29. 

května 2014. Předseda České matematické společnosti prof. B. Maslowski požádal 
děkana MFF UK o podporu nadcházejícího ročníku (oskenované dokumenty mělo 
kolegium k dispozici). Kolegium soutěži vyjádřilo, obdobně jako v minulých letech, plnou 
podporu. Pracovníci MFF UK budou pracovat v porotách finálního kola, proděkani M. 
Rokyta a O. Čepek jsou dohodnuti na podílu finanční podpory (30 + 10 tis. Kč). Děkan 
pověří organizací fakultního kola SVOČ prof. L. Picka.  

 
n) Prod. V. Baumruk informoval, že k vydání v sérii Springer Theses byla přijata disertační 

práce Artema Ryabova Stochastic dynamics and energetics of biomolecular systems. 
Práce byla obhájena dne 29. 9. 2014, školitelem byl prof. Petr Chvosta (KFM). 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Závěrka hospodaření MFF UK v roce 2014: kolegium dostalo podklady od tajemníka 

fakulty e-mailem, souhlasilo s jejich předáním ekonomické komisi AS MFF UK. V průběhu 
příštího týdne proběhne jednání s ekonomickou komisí, závěrku poté dostane AS MFF 
UK ke schválení na svém zasedání dne 4. 3. 2015. 

 
b) KD akceptovalo Příkaz děkana č. 2/2015, dislokační výměr zachycující změny v užívání 

místností v areálu Troji a v karlínské budově. Tajemník uvedl, že přečíslování místností 
v Karlíně se odrazí v pasportizaci, mimo schválený výnos.  
Stalo se po KD: Příkaz byl vydán, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prikaz02.htm 
 

c) MFF UK uzavřela s RUK smlouvu o přistoupení k centralizovanému zadání veřejné 
zakázky na výběr mobilního operátora. Výběrové řízení vypisuje UK.  

 
d) Pronájmy, zapůjčování prostor 

i) ÚFAL pořádá ve dnech 2. až 4. 9. 2015 konferenci SIGDIAL 2015. Na pronájem 
refektáře a učeben S1, S6, S7, S8, S10 a S11 kolegium schválilo slevu ve výši 
50 %. 

ii) KPMS pořádá ve dnech 27. až 29. 5. 2015 mezinárodní konferenci CMS2015. Na 
pronájem refektáře a učeben S8, S9 a S10 schválilo kolegium slevu ve výši 50 %. 

iii) Slavnostní předávání Cen předsedy GAČR za vynikající projekty ukončené v roce 
2014 (1. 10. 2015): kolegium schválilo bezplatné zapůjčení refektáře.  

iv) Doc. Petr Kužel, adoptér struny fakultního klavíru, požádal o možnost uspořádat 
v refektáři soukromý koncert. Kolegium souhlasilo, pronájem činí 5.000,- Kč, tzn. 
sumu schválenou pro tuto situaci.  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prikaz02.htm
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v) IÚUK požádal o bezplatné zapůjčení poslucháren S3 a S5 ve dnech 16. až 19. 9. 
2015 od 9.00 do 18.00 hodin pro workshop Highlights of Logic, Games and 
Automata. Kolegium rozhodnutí odložilo, protože nemělo dost informací.  
Stalo se po KD: IÚUK svůj požadavek zrušil, neboť posluchárny svou kapacitou 
nevyhovují spolupořadateli workshopu. 

 
e) Kolegium nemělo námitky proti tomu, aby při státních svátcích byla u budov MFF UK 

vyvěšována současně se státní vlajkou také vlajka Evropské unie. 
 

f) MŠMT plánuje zřídit pro potřeby veřejných vysokých škol samostatnou pobočku 
Cizinecké policie. 

 
g) Filmování v Troji – viz bod 3. f) zápisu ze schůze KD konané 4. 2. 2015: tajemník znovu 

situaci vyložil. Děkan ho požádal, aby zjistil, zda členové filmového štábu nevstoupili do 
prostor, kam k tomu neměli povolení, a dále, zda trojská SB dala pracovištím v areálu 
vědět (např. e-mailem), že smluvené natáčení způsobí o víkendu určité nepohodlí.  

 
h) RUK připravuje vypsání veřejné zakázky na úklidové práce. Vedoucímu správy budov 

MFF UK se zatím nepodařilo, ani po urgenci, získat zadávací dokumentaci. Prod. V. 
Baumruk upozornil na to, že přinejmenším některá fyzikální pracoviště těžko snesou 
počišťovací působení pracovníků, kteří nejsou poučeni o tom, jak opatrně si počínat při 
úklidu laboratoří. Děkan uvedl, že pro zajištění úklidu choulostivých prostor fakulta může 
přijmout vlastní zaměstnance. 

 
i) Natáčení přednášek v letním semestru 2014/2015: budou pořízeny záznamy z přednášek 

Mgr. Martina Mareše, Ph.D., a doc. RNDr. Milana Pokorného, Ph.D. Uzavření smluv 
s firmami zajistil tajemník fakulty, ve smlouvě je podchyceno, že do 14 dní od natočení 
přednášky bude záznam vystaven na fakultním webu. Prod. V. Baumruk sdělí doc. Z. 
Lustigové, že roli styčné důstojnice pro natáčení přednášek od ní převezme dr. M. 
Kekule, Ph.D.  

 
Děkan 
j) Principy rozdělování prostředků na UK v roce 2016 a dalších: podněty vedení MFF UK 

byly odeslány JM v předepsaném termínu 9. 2. 2015. Podle informací děkana plánuje 
pan rektor předložit v polovině března vlastní návrh principů a po zhruba dvouměsíční 
celouniverzitní diskusi jej dát ke schválení na schůzi RKR (24. 5. 2015). 

 
k) Kolegium probralo předběžný odhad rozpočtu UK a dopad principů pro dělení financí na 

rozpočet MFF UK v roce 2015, který obdrželo od děkana po schůzce u JM dne 13. 2. 
2015. Odhad není pro MFF UK příznivý.  

 
l) WebMailer: prezentace ze strany BBM dohodnuta na čtvrtek 19. 2., 10:30 hodin, do 

děkanovy pracovny na Karlově. 
Stalo se po KD:  Prezentace se uskutečnila. Děkan i sekční proděkani se kloní k tomu, 
aby MFF UK neinvestovala do vylepšování stávajícího webmaileru, ale nahradila ho 
modernějším produktem, který byl na prezentaci představen. 

 
m) Na dotaz prod. M. Rokyty potvrdil tajemník, že finance za odebrané stravenky budou 

podle nově zavedeného způsobu strhávány zaměstnanci dodatečně. Směrnice tajemníka 
o příspěvku na stravování zaměstnanců vstoupí v účinnost 1. 3. 2015.   

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Schůzka k tzv. měkkým projektům OP VVV (10. 2 2015, za MFF UK se zúčastnil doc. P. 

Svoboda): prod. L. Skrbek poslal kolegiu e-mailem materiály z tohoto jednání. Zastoupení 
MFF UK, jak je ukazují anotace, není adekvátní. Děkan požádal proděkany M. Vlacha, J. 
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Trlifaje a P. Kolmana, aby mu do 25. 2. 2015 poslali náměty na širší zapojení fakulty do 
univerzitního projektu. Prod. L. Skrbek připraví dopis pro RUK obsahující sdělení, ke 
kterým tématům se MFF UK plánuje aktivně připojit, a předloží ho na schůzi KD 4. 3. 
2015.  

 
b) Dne 17. 2. 2015 se v Troji uskutečnil kontrolní den s firmou Technico. Část prováděcího 

projektu na serverovnu je před dokončením, dolaďují se detaily tak, aby mohlo být co 
nejdříve získáno stavební povolení a vysoutěžen zhotovitel. Jsou též průběžně 
diskutovány detaily vnitřního vybavení pavilonu v Troji. 

 
c) Dne 23. 2. 2015 proběhne na MS schůzka a komplexní jednání zainteresovaných stran 

ohledně překladu kabeláže firmy O2. Na následném kontrolním dnu 24. 2. 2015 bude 
projednán postup nutný vzhledem k objevení hniloby v některých místech stávající 
konstrukce trámů krovů budovy MS. 

 
d) Stavební akce VaVpI v Troji probíhá podle plánu, v současné době je v jednání 

harmonogram, jehož podrobný návrh zaslal k obecné diskusi zhotovitel - firma Auböck. 
 

e) Kolegium vzalo na vědomí informaci tajemníka o připravované písemné úmluvě, týkající 
se průchodu mezi malostranskou budovou a arcibiskupstvím (zřídka, ale přece někdy, 
používané dveře na půdu). 

 
f) Technické záležitosti spojené s VaVpI (fakturování apod.): prod. L. Skrbek a tajemník 

fakulty se sejdou 18. 2. 2015, po schůzi kolegia.   
 

Děkan 
g) Monitorovací výbor Kampusu Albertov: podklady pro schůzi konanou 13. 2. 2015 dostali 

pro informaci všichni členové KD, jednání se osobně zúčastnil děkan MFF UK. Se závěry 
seznámil prod. V. Baumruka. Pan rektor žádá, aby součástí hodnocených kritérií 
architektonické soutěže byly nejen odhady energetické náročnosti provozu, ale také 
předpokládané náklady na úklid a údržbové práce (mytí prosklených částí, předepsaná 
výměna komponent, klimatizace atd). Zadávací dokumentaci posoudí porota, pak ji 
dostanou k vyjádření členové Monitorovacího výboru. Dne 19. 2. 2015 zasedá Pracovní 
skupina KA, té se zúčastní prod. V. Baumruk. Upozorní na to, že rektor UK v úvodním 
slově ke KA opomenul jmenovat mezi budoucími uživateli také fyziky a statistiky.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Informativní schůzka s reprezentací fakultní odborové organizace, která naváže na 
jednání konané dne 14. 1. 2015: z časových možností děkana a sekčních proděkanů 
vyplynul návrh termínu na čtvrtek 26. 2. 2015, 15:00 hodin.  

 
b) Návrh změn Organizačního řádu MFF UK: AS MFF UK dne 4. 2. 2015 návrh projednal 

v tzv. prvním čtení a jednomyslně jej doporučil postoupit do druhého čtení. Druhé čtení 
bude následovat 4. 3. 2015.  

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava 

i) O projektu informovaly Lidové noviny, časopis 100+1, Česká televize (Události dne 
13. 2. 2015) a televize Prima. Viz např.: 
http://relax.lidovky.cz/svatovaclavska-rotunda-pribeh-dvou-az-tri-zazraku-fw9-
/veda.aspx?c=A150202_160533_ln_veda_ape 
 

http://relax.lidovky.cz/svatovaclavska-rotunda-pribeh-dvou-az-tri-zazraku-fw9-/veda.aspx?c=A150202_160533_ln_veda_ape
http://relax.lidovky.cz/svatovaclavska-rotunda-pribeh-dvou-az-tri-zazraku-fw9-/veda.aspx?c=A150202_160533_ln_veda_ape
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http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/215411000100213/obsah/380917-rekonstrukce-svatovaclavske-rotundy 

 
ii) Ministerstvo financí schválilo několik výběrových řízení. Tajemník prod. M. Vlacha 

ujistil, že vystavení na tzv. profilu zadavatele lze zajistit prostřednictvím Ing. 
Širokého. 

iii) Prod. M. Vlach požádal vedoucího SB o zakoupení mobilních stojanů, které budou 
sloužit jednak jako zástěna při restaurátorských pracích na rotundě sv. Václava, 
jednak jako plocha pro propagaci akce. KD to schválilo.  

 
b) Výroční zpráva MFF UK za rok 2015: prod. M. Vlach nechá nově navržený vizuální styl 

dokumentu upravit ve smyslu připomínek členů kolegia děkana.   
 
c) Matfyzácký ples 5. března 2015: pozvání pana děkana VIP hostům byla rozeslána.  

 
d) Návrh na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci: kolegium dostalo zpracovaný návrh na 

ocenění hry Československo 38-89, návrh bude podán jako společný za MFF UK a 
Filozofickou fakultu UK. Kolegium doporučilo postoupit návrh panu rektorovi.   

 
e) Cena za reprezentaci MFF UK: informatická sekce podala návrh na ocenění akce 

Robotický den (kolegium obdrželo e-mailem), sekce matematická navrhla ocenit aktivity 
RNDr. P. Surynkové, Ph.D. Návrhy posoudí propagační komise fakulty, do 26. 2. 2015 
vyjádří svůj názor hlasováním, výsledek předloží děkanovi prod. M. Vlach.  

 
f) Jeden den s fyzikou, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-02-jdf/ 
 

g) Koncert skupiny Blue Effect se bude konat 3. 3. 2015 od 19:00 hodin v malostranském 
refektáři, OMK rozeslalo zaměstnancům MFF UK pozvánky e-mailem. 

 
h) Prod. M. Vlach se zúčastnil jednání s firmou Crytur, s.r.o., zájemcem o fakultní 

Partnerský program, společně s vytipovanými zástupci MFF UK (kromě jiných s prof. J. 
Francem a doc. J. Wildem), kteří by dokázali plánovanou problematiku odborně 
garantovat. 

 
i) 28. 2. 2015 proběhne na MFF UK překladatelský maratón Khanova škola. Viz: 

https://www.facebook.com/events/1395394927433212/?ref=3&ref_newsfeed_story_ty
pe=regular 

 
j) Fakulta roku: na webových stránkách byly zveřejněny žebříčky hlasování pro akademický 

rok 2014/15, MFF UK získala v hodnocení první místo v kategorii Matematika, Fyzika. 
Titul Fakulta roku získala na základě hlasování studentů na www.FakultaRoku.cz. 
Udělení titulu vyvolalo řadu reakcí na fakultním facebooku. Informace vyšla také 
v časopise Ekonom (7/2015). Více na webu, viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/243-fakulta-roku-studenti-ocenuji-matfyz. 
 

k) Kniha Rande s Fyzikou – slavnostní představení knihy proběhne pravděpodobně na 
veletrhu Svět knihy v sobotu 16. 5. 2015 v poledne. Zúčastní se prod. M. Vlach jako 
spoluautor, pan děkan a prod. V. Baumruk. MFF UK bude mít svou prezentaci na tomto 
veletrhu také v pátek 15. 5. 2015. Autoři budou publikaci prezentovat ještě dne 17. 5. 
2015 na akci Elixír do škol - konferenci učitelů přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ, 
konané v Hradci Králové. 

 
l) MFF UK se zúčastní slovenského festivalu her a fantastiky Game Expo 2015 

v Bratislavě. Více na webu, viz: 
http://www.matfyz.cz/clanky/245-pozvanka-matfyz-na-slovenskem-game-expo-2015. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100213/obsah/380917-rekonstrukce-svatovaclavske-rotundy
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100213/obsah/380917-rekonstrukce-svatovaclavske-rotundy
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-02-jdf/
https://www.facebook.com/events/1395394927433212/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/1395394927433212/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
http://www.fakultaroku.cz/
http://www.matfyz.cz/clanky/243-fakulta-roku-studenti-ocenuji-matfyz
http://www.matfyz.cz/clanky/245-pozvanka-matfyz-na-slovenskem-game-expo-2015
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m) Absolventský web fakulty: na softwarové dořešení čeká několik věcí, zásadní je příprava 
propojení stávající databáze portálu www.matfyz.cz s databází přihlášek spolku Alumni 
Matfyz. Programátorské práce by měly být hotové nejpozději v průběhu dubna 2015. 

 
n) Prod. M. Rokyta podal krátkou informaci o schůzce s A. Votavou (ČSOB), která se 

uskutečnila 16. 2. 2015 v Karlíně. Za matematickou sekci se jí zúčastnili prod. M. Rokyta, 
doc. M. Kopa, doc. M. Kulich a prof. J. Antoch. Idea spolupráce mezi ČSOB a MFF UK 
nabyla o něco přesnějších obrysů: kolegové ze sekce M vytipují doktorandy případně 
diplomanty a v koordinaci se zástupci ČSOB i vhodná odborná témata. Po formální 
stránce půjde nejspíš o smluvní výzkum.  

 
o) Článek nazvaný Nejvíc vydělávají matematici otištěný v Lidových novinách dne 17. 2. 

2015. Pojednává o příjmech absolventů vysokých škol v různých oborech, o jejich 
zaměstnanosti i spokojenosti. Viz dále např. Lidovky:  

http://byznys.lidovky.cz/ln-prekvapeni-prumerne-nejvic-vydelavaji-matematici-pct-
/media.aspx?c=A150216_215927_ln-media_mpr 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Tradiční matfyzácký volejbalový turnaj se bude konat 7. 3. 2015 ve Sportovním centru UK 
v Hostivaři, organizuje KTV MFF UK, pozvánky byly rozeslány e-mailem.  

 
b) Rektor UK poslal děkanovi 8 vstupenek na univerzitní ples (14. 3. 2015 na Žofíně) 

určených k prodeji zájemcům o ples z řad pedagogů, po 1000,- Kč. Informaci o této 
nabídce rozešle na pracoviště fakulty sekretariát děkana.    

 
c) Proděkani M. Rokyta a V. Baumruk se zúčastnili dne 5. 2. 2015 diskusního setkání 

s předsedou Grantové agentury ČR nazvaného Role GA ČR ve financování základního 
výzkumu. Více o akci na webu, viz: 

http://www.gacr.cz/predseda-ga-cr-ivan-netuka-na-diskusnim-setkani-role-ga-cr-ve-
financovani-zakladniho-vyzkumu/ 

 
d) Kolegium děkana schválilo časový rozvrh pro své výjezdní zasedání (12. – 13. 5. 2015). 

Podrobné organizační pokyny vydá děkan.  
 

 
 

Zasedání skončilo v 12:50 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

http://www.matfyz.cz/
http://byznys.lidovky.cz/ln-prekvapeni-prumerne-nejvic-vydelavaji-matematici-pct-/media.aspx?c=A150216_215927_ln-media_mpr
http://byznys.lidovky.cz/ln-prekvapeni-prumerne-nejvic-vydelavaji-matematici-pct-/media.aspx?c=A150216_215927_ln-media_mpr
http://www.gacr.cz/predseda-ga-cr-ivan-netuka-na-diskusnim-setkani-role-ga-cr-ve-financovani-zakladniho-vyzkumu/
http://www.gacr.cz/predseda-ga-cr-ivan-netuka-na-diskusnim-setkani-role-ga-cr-ve-financovani-zakladniho-vyzkumu/


Zápis z 14. schůze kolegia děkana konané dne 4. března 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluven: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. Skrbek, M. 
Vlach, J. Trlifaj; 
přizváni: P. Svoboda a H. Valentová 
P. Kolman  

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného 18. února 2015.  
 
 
1) SVV: předseda oborové rady GAUK doc. P. Svoboda seznámil kolegium se způsobem hodnocení 

projektů SVV a z toho vyplývajícího přerozdělení finančních prostředků mezi FaF UK, PřF UK a 
MFF UK. Projevilo se, že MFF UK je ve srovnání s ostatními jmenovanými fakultami slabší v počtu 
absolventů doktorského studia, do jisté míry i v počtu publikací. Diskuse členů kolegia se dotýkala 
jednak formálních pravidel (vročení a přiřazení podpory, podmínek zadávací dokumentace, rozdílů 
v pojetí/chápání jednotlivými sekcemi), jednak obecných věcí (potíže činí krátká délka projektu – 
pouhý jeden rok není z hlediska uplatnění výstupů šikovný, cyklus bádání je jiný než jeden 
kalendářní rok). Nakonec se ukázalo, že hodnocení a vykazování počtu publikací vlastně 
rozdělování peněz neovlivňuje. Kolegium vzalo zprávu doc. P. Svobody na vědomí, požádalo 
ještě dodatečně dostat informaci, co vše vstupuje do vzorečku MŠMT a jaký vzoreček byl letos 
uplatňován. Děkan uvažuje o napsání podnětu prorektorovi UK ohledně postupu v přiřazování 
roku vzniku publikace a čerpání finanční podpory. Další sledování vývoje v SVV má na starosti 
prod. J. Trlifaj.  
Stalo se po KD: Doc. P. Svoboda poslal kolegiu žádané údaje, tj. ministerský vzorec a vysvětlení 
jeho jednotlivých částí.  

 
2) Studentská anketa: předsedkyně fakultní komise pro anketu doc. H. Valentová představila 

v základních rysech elektronickou aplikaci, používanou na Filozofické fakultě UK, popsala zásady 
aplikace pro studenty a pro pedagogy a zdůraznila přednosti této formy v porovnání s papírovým 
provedením. Kolegium zváží ekonomické okolnosti případného převzetí SW. Prod. F. Chmelík 
navrhl, aby se do 14 dnů sešla celá anketní komise a s předstihem připravila anketu za letní 
semestr 2014/2015. Co se týče studentské ankety za ZS právě probíhajícího akademického roku, 
děkan udělil souhlas ke zveřejnění slovních připomínek i k přenosu výsledků papírové ankety do 
SIS. Prod. F. Chmelík pak rozešle e-mail, oznamující, že výsledky jsou již veřejně k dispozici.  

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výběrové řízení na poradenské firmy pro vědecké projekty (Horizont 2020 a operační 

programy): prod. J. Trlifaj poslal předem kolegiu prezentaci pror. L. Rovné. Po konzultaci 
prod. J. Trlifaje zejména s prof. J. Hajičem a prof. V. Matolínem ohledně projektů Horizont 
2020 a poté, kdy prod. L. Skrbek připomněl stanovisko Ing. A. Ujhelyiové ohledně 
projektů OP VVV, bylo rozhodnuto, že v případě projektů Horizont 2020 nepovažuje KD 
za účelné využívat pro přípravu nových projektů ani pro audity běžících projektů služby 
externích firem. Naopak v případě ,,měkkých'' projektů OP VVV, které mají na UK často 
mezifakultní charakter, považuje KD výběr kvalitní poradenské firmy na celouniverzitní 
úrovni za potřebný.  V případě „tvrdých“ projektů OP VVV považuje KD, i ve shodě 
s doporučením Ing. A. Ujhelyiové, za správné organizovat poradenské a jiné zakázky na 
úrovni fakulty, a nikoliv centrálně. Případné centrální konzultaci aktivity týkající se tohoto 
typu projektů by měly být organizovány tak, aby neomezovaly fakultní aktivity. Stanovisko 
KD tlumočil prod. J. Trlifaj pror. L. Rovné dne 6. 3. 2015 a ta jej vzala s díky na vědomí. 
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b) Hodnocení vědecké práce na pracovištích UK – materiál k diskusi, který předložil pror. J. 
Konvalinka na nedávné poradě na RUK, dostali v podkladech všichni členové KD. Prod. 
J. Trlifaj plánuje sejít se v blízké budoucnosti s pror. J. Konvalinkou a seznámit ho s velmi 
rezervovaným názorem MFF UK na nově navrhované interní hodnocení. MFF UK má 
systém hodnocení pracovišť oborově specifický, který slouží jak pro PRVOUK (sekce I), 
tak pro dělení financí (sekce F a M). O roli pilotní fakulty MFF UK rozhodně neuvažuje.  

 
c) RVVI: výsledky UK/fakult v Pilíři II Metodiky 2013, strategie UK. Kolegium vzalo na 

vědomí aktuální informace prod. J. Trlifaje o principech návrhu zákona o VVI, 
o současném složení Rady vlády, viz: 

http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA 
 
d) Prod. J. Trlifaj konstatoval problémy univerzitního informačního systém pro vědu. Např. 

databáze Granty a projekty není provázaná s dalšími databázemi, data se do ní zadávají 
ručně, kromě toho není jasné, k čemu má sloužit nebo dokonce prospět.  

 
e) Kolegium vzalo na vědomí zprávu o činnosti univerzitní Komise pro informatiku za rok 

2014 a souhlasilo s tím, aby děkan navrhl panu rektorovi kooptovat do komise RNDr. 
Davida Bednárka, CSc., z MFF UK.  

 
f) Reakreditace habilitačního a jmenovacího řízení: prod. J. Trlifaj sdělil, že příprava žádosti 

běží, návrh bude předložen Vědecké radě MFF UK na jejím zasedání dne 1. 4. 2015.  
 

g) Knihovna MFF UK: KD vzalo na vědomí informaci dr. D. Hruškové tlumočenou prod. J. 
Trlifajem o očekávaném nárůstu rozpočtu na nákup časopisů během roku 2015, hlavně 
v důsledku dlouhodobého slábnutí české měny. Nastane nejspíše v pololetí roku. Prod. 
M. Rokyta uvedl, že sekce M uvažuje o redukci časopisů. 

 
h) IPN Metodika: KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o konferenci konané v Brně. 

 
i) Oblasti vzdělávání v novele VŠZ – stav připomínek: pracovní skupina, ve které fakultu 

zastupuje doc. J. Tůma, předložila návrh nové struktury matematických oborů lépe 
odpovídající současné realitě. Pracovní skupina pro oblast Informační technologie, 
kybernetika a informatika není v názorech jednotná, v tom smyslu zřejmě pošle návrh na 
MŠMT, ještě se ale předtím sejde 5. 3. 2015 na FIT ČVUT. Jednání skupiny pro fyziku 
žádné výrazné kontroverze nejeví, profily oborů jsou podle mínění sekce F v pořádku, byť 
by sekce mírně preferovala jemnější oborové dělení.  

 
j) Smluvní výzkum 

i) Novela výnosu děkana MFF UK: text připravují vedoucí OVZS a vedoucí HOSP, 
výsledek předloží do týdne prod. J. Trlifaj. Novela bude uvádět nejen úmluvu 
o dělení zisku (15 % ze zisku pro centrum, režie 10 % pro sekci), ale také popíše 
administrativní postup vedoucí k uzavření smlouvy o smluvním výzkumu. 
Samotnou smlouvu bude, jako ostatně i v případech jiných paktů, parafovat před 
podpisem děkana tajemník fakulty. Kontaktní osobou bude vedoucí OVZS. 

ii) Spolupráce s ČSOB: v první fázi bude formalizována v Partnerské smlouvě, 
později zřejmě vyústí ve smlouvu o smluvním výzkumu.  Partnerská smlouva 
spadá do dikce prod. M. Vlacha, který spolupracuje v dané oblasti s dr. M. 
Děckým, vzory dokumentu existují.  

 
k) GA ČR: je vyhlášena nová soutěž, pro nové projekty platí nové podmínky. Sleduje a 

aktuální informace podává vedoucí OVZS. 
  
l) TA ČR: vyhlášen program Gama, detaily jsou na webu.  

 
m) ERC Consolidator: termín pro odevzdání je 12. 3. 2015, na MFF UK jsou zatím 3 zájemci.   

 
n) Termín pro Advanced projekty připadá na 2. 6. 2015.  

http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA
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o) Disaster Resilience: MFF UK neuvažuje o participaci.   
 

p) Návštěva delegace z Leidenské univerzity na Karlově univerzitě ve dnech 26. a 27. 3. 
2015: setkání dne 26. 3. na RUK se s prezentací fakulty zúčastní prod. J. Trlifaj a dále 
prof. M. Hušková. Přijetí leidenského děkana na MFF UK je naplánované na dopoledne 
27. 3. 2015, zúčastní se ho děkan fakulty a prod. V. Baumruk.  

 
q) Žádost pror. L. Rovné o informace ke Dni Univerzity Karlovy v Paříži (12. 5. 2015, 

zúčastní se rektor UK). Z: prod. J. Trlifaj.   
 

Děkan 
r) Dne 16. 3. 2015 v 15:00 hodin se uskuteční schůzka pánů - bez titulů – Z. Drozda, J. 

Dolejšího, L. Dvořáka s děkanem a prod. V. Baumrukem. Téma: habilitace v didaktice 
fyziky na MFF UK. O účasti uvažuje též prod. M. Rokyta. Prod. J. Trlifaj se omluvil, 
protože má seminář.  
Stalo se po KD: Jednání se za matematickou sekci zúčastnili prod. M. Rokyta a vedoucí 
KDM doc. J. Robová. 

 
s) Dne 19. 2. 2015 se konala na pražském velvyslanectví SRN informativní schůzka 

reprezentantů Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum se zástupci Univerzity 
Karlovy – pror. J. Hálou, děkanem MFF UK J. Kratochvílem a prod. MFF UK O. Čepkem. 
Německá strana má zájem o společné projekty, uvítala by iniciativu UK směrem 
k českému MŠMT, jejímž cílem by bylo vyhlášení grantových programů na sepisování 
grantů - Grants for grants (Networking, Horizont 2020). Děkan poslal kolegiu webový 
odkaz na výzvu BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) a informoval, že 
UK má podle informace JM ve svém rozpočtu 4 – 5 mil. Kč na podporu přípravy grantů 
tohoto typu. Prod. O. Čepek uvedl, že v sekci I má takový projekt doc. I. Holubová.  

 
t) Prod. O. Čepek se zeptal, zda se v sekcích M a F chystají nějaké twinningové projekty; 

informatická sekce takový projekt připravuje. Odpověď proděkanů M. Rokyty a V. 
Baumruka byla záporná. Prod. J. Trlifaj upozornil, že tento typ projektů musí být navázán 
na strategii národního výzkumu – RIS3 strategii ČR, viz: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-cr 
 

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Dotazník pror. S. Štecha k hodnocení výuky studenty UK je vyplněný, prod. F. Chmelík 

poděkoval členům KD za jejich přispění, dotazník odešle na RUK.   
 

b) KREDO 
i) Prod. F. Chmelík se zúčastnil dne 26. 2. 2015 semináře Geodemografická 

perspektiva. 
ii) Prod. F. Chmelík se spolu s dr. K. Houžvičkovou Šolcovou, dr. L. Krumpem a dr. 

O. Pangrácem zúčastnil semináře k projektu KREDO I. Kolegiu děkana poslal 
soubor prezentací ze semináře.  

iii) KREDO II - dílčí studie k vyjádření: rozeslal prod. F. Chmelík jednak kolegiu 
děkana, jednak kolegům a kolegyním, od nichž žádá spolupráci při formulování 
připomínek. T: do schůze 18. 3. 2015.  

iv) KREDO formuláře pro výzkumné týmy za MFF UK, vypracované dr. K. Šolcovou, 
zaslal prod. F. Chmelík e-mailem; kolegium dokumenty schválilo. 

v) Prod. M. Vlach doplnil informace prod. F. Chmelíka v tom smyslu, že pro týmy 
budou potřeba tzv. vizitky ve formě dvoustránkového letáčku, pro účely prezentace 
UK.  

vi) KREDO a fakultní skauti: prod. M. Vlach informoval, že CPPT má v úmyslu zřídit 
na několika fakultách UK včetně MFF UK svou „pobočku“ pro transfer technologií. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-cr
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Bližší představa zatím není známa. Zaměstnanci pobočky CPPT by byli zřejmě 
částečně placeni z „měkkých“ projektů OP VVV. Kolegium souhlasilo s tím, že na 
MFF UK by taková pobočka mohla být zařazena pod OVZS. Prod. M. Vlach bude 
jednat s ředitelem CPPT MUDr. Prášilem.  

 
c) RUK zavedl novou aplikaci Informačního systému, která se jmenuje Matrika diplomů. 

Vzhledem k tomu, že Matrika připouští uvedení rodného jména absolventa pouze na 
základě žádosti podané v přesně daných lhůtách (odvozených od data státních zkoušek 
a promocí), předložil prod. F. Chmelík návrh směrnice děkana, která tuto agendu upraví. 
Kolegium se s textem výnosu seznámilo a doporučilo návrh drobně upravit. 

 
Děkan 
d) Ve dnech 14. a 15. května 2015 pořádá Přírodovědecká fakulta UPJŠ v Košicích 

6. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice. Za MFF UK je 
kontaktní osobou prod. V. Baumruk. 

 
e) Prod. P. Kolman obdržel stanovisko právního oddělení RUK k návrhu nové smlouvy mezi 

MFF UK a ústavy AV ČR vztahující se ke společné výchově doktorandů. Připomínky ve 
stanovisku obsažené mají ryze technický charakter.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Na základě požadavku kvestorky UK, týkajícího se připravovaného opatření rektora ke 

správě majetku jednotlivými fakultami, zpracoval tajemník v dané věci stanovisko vedení 
MFF UK. Jde pouze o administrativní nápravu chyb v evidenci Univerzity Karlovy a 
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, případně o oddělení či rozdělení 
některých pozemků. Rozsah majetku ve správě MFF UK se tím nezmění. Kolegium 
navržené stanovisko schválilo a doporučilo předložit jej Akademickému senátu MFF UK.  

 
b) Ing. Zdeněk Šedina, nový vedoucí vydavatelství MatfyzPress, zpracoval návrh na odpis 

skladových zásob knih a publikací, jejichž výroba spadá zpravidla do let 2006 až 2009. 
Tabulku obsahující návrh poskytl na schůzi KD tajemník fakulty.  

 
c) Vedoucí KTV předložil návrh Smlouvy o zajištění propagace mezi MFF UK a VŠSK MFF.  

Kolegium odložilo schválení smlouvy na další zasedání, až bude známa výše rozpočtu 
fakulty na rok 2015. 

 
d) Z jednání pracovní skupiny k projektům VaVpI  dne 3. 2. 2015 vyšel závěr, že příprava 

veřejné zakázky „Administrace veřejných zakázek“ pro MFF UK v limitu 1,9 mil. Kč bude 
zadána, s lhůtou omezenou na 2 roky. Kolegium schválilo návrh tajemníka s tím, že 
v rámci řízení budou osloveny 4 subjekty, zabývající se touto problematikou. 

 
e) Zástupci kolejní rady na Koleji 17. listopadu v Troji požádali vedení fakulty o řešení 

nevyhovující dopravní situace (změna zastávky, dlouhé intervaly apod.). Protože situace 
se netýká jen studentů MFF UK, byla postoupena na RUK, aby mohla být posouzena 
z pohledu celé Univerzity Karlovy.  

 
f) „Školčata“: původ ustanovení, že za „školčata“ lze považovat děti ve věku od 2 do 4 let, 

se tajemníkovi fakulty nepodařilo na RUK zjistit; ustanovení patrně nemá oporu v zákoně.  
 

g) Pronájmy, zapůjčení prostor 
i) ÚFAL, projekt 7. EU (QTLeap), pětidenní projektový mítink v dubnu 2015, akce bez 

vložného. Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení poslucháren.  
ii) Koncert hudebního uskupení Sebranka sestávajícího ze studentů a studentek MFF 

v refektáři dne 19. 5. 2015: kolegium schválilo bezplatné zapůjčení refektáře.  
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iii) Gymnázium Christiana Dopplera, nahrávka studentské hymny za doprovodu 
varhan, 11. 3. 2015 na hodinu (15 – 16 hodin). Kolegium schválilo zapůjčení 
refektáře za paušální poplatek 1.000,- Kč.  

iv) Středisko bezpečnostní politiky FSV UK, konference Duha nestability a bezpečnost 
EU dne 12. 6. 2015 (tatáž akce se konala již vloni): kolegium schválilo zapůjčení 
refektáře s 25% slevou z ceny pronájmu.  

v) Organizační výbor mzn. konference ISSS-12 (KFPP, prof. J. Šafránková), Letní 
škola ve dnech 2. až 6. 7. 2015, akce pro studenty, bez vložného: kolegium 
schválilo bezplatné zapůjčení poslucháren a refektáře; pro samotnou časově 
navazující konferenci ve dnech 7. až 10. 7. 2015 kolegium schválilo zapůjčení 
poslucháren a refektáře s 50% slevou z ceny pronájmu.  

vi) KD korespondenčně souhlasilo s rezervací poslucháren a s jejich bezplatným 
zapůjčením pro konání soutěže Náboj dne 13. 3. 2015 v budovách v Karlíně a na 
MS.  

Děkan 
h) WebMailer (navazuje na bod 3. l) zápisu ze schůze KD konané 18. 2. 2015): děkan 

požádá Ing. V. Mrázka z oddělení PSíK, aby s firmou BBM jednal o ceně softwarového 
produktu. Dále je třeba informovat RUK, že se MFF UK hodlá připojit k PřF UK 
v používání tohoto SW.  
 

i) Příprava rozpočtu MFF UK na rok 2015: konkrétní čísla budou součástí podkladů pro 
schůzi RKR 9. 3. 2015. Prod. M. Rokyta inicioval schůzku sekčních proděkanů, prod. L. 
Skrbka a tajemníka fakulty, na které projednají potřeby centra a dělení prostředků mezi 
sekce a centrum. Podklady dostanou od HOSP a OVZS (odhad režií z grantů, tabulky - 
dělení složek A a K, část B). Principy dělení uplatněné při tvorbě rozpočtu vloni použije 
vedení fakulty i letos. Termín schůzky byl dohodnut na středu 11. 3. 2015, 9:00 hodin, 
místem konání bude pracovna prod. O. Čepka. Následné jednání s děkanem bylo 
předběžně smluveno na čtvrtek 19. 3. 2015, 9:00 hodin, na Karlov. Akademický senát 
fakulty zasedá 15. 4. 2015.  
Stalo se po KD: schůzka dne 11. 3. 2015 byla zrušena, neboť k onomu datu nebyly ještě 
k dispozici všechny informace, které byly pro diskusi o rozpočtech sekcí nezbytné. 
 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) OP VVV – tzv. měkké projekty: členové KD postupně prostudovali témata tzv. měkkých 

projektů, jak byla nastíněna v materiálech RUK (zaslala Ing. A. Ujhelyiová) z druhé 
schůzky představitelů fakult na RUK, a navrhli, ve kterých z nich by měla MFF UK v rámci 
plánované iniciativy OP VVV participovat. Návrhy byly shrnuty do dopisu pro RUK, který 
na základě podkladů od kolegů P. Kolmana, M. Vlacha a J. Trlifaje předložil prod. L. 
Skrbek k projednání. KD schválilo průvodní dopis. Přílohu obsahující samotná témata 
důkladně propracují členové kolegia tak, aby mohla být včetně průvodního listu odeslána 
na RUK 5. 3. 2015. Dopis podepíše pan děkan.   
Stalo se po KD: Tyto materiály včetně průvodního dopisu podepsaného panem děkanem 
byly na RUK odeslány a jsou průběžně s Ing. A. Ujhelyiovou konzultovány. 

 
b) Prod. Skrbek jednal s Ing. Vladislavou Klikošovou, ředitelkou SBZ UK, o možnostech 

využití části objektu Petrské čp. 1180/3, bývalé koleje KaM, pro potřeby MFF UK - 
konkrétně M sekce. Na čtvrtek 5. března 2015 v 9.00 hodin byla dojednána schůzka 
přímo v objektu, jíž se za MFF UK zúčastní proděkani M. Rokyta a L. Skrbek a vedoucí 
správy budov MFF UK Ing. M. Novák, za RUK Ing. V. Klikošová a dva další zaměstnanci 
SBZ UK, včetně pana architekta, který má rekonstrukci na starosti. Pokud shledají objekt 
jako vhodný pro MFF UK, bude jednání ihned pokračovat na RUK. V diskusi upozornil 
prod. L. Skrbek, že hostinské pokoje v karlínské budově jsou dobře vybavené a ve velmi 
slušném stavu. Jejich umístění do budovy v Petrské ulici je tedy vážnou otázkou. Prod. 
M. Rokyta k tomu uvedl, že přebudování stávajících hostinských pokojů na pracovny pro 
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matematickou sekci vidí jako velmi náhradní řešení. Z: kolegium pověřilo proděkany L. 
Skrbka a M. Rokytu a tajemníka fakulty, aby situaci pečlivě zvážili a případně jednání se 
SBZ UK ukončili.   
 

c) Obě stavební akce VaVpI pokračují podle schválených harmonogramů. Na MS proběhlo 
za přítomnosti L. Skrbka, A. Kučery, A. Lísky a M. Nováka setkání zástupců firmy 
Metrostav (dodavatel) se zástupci firmy O2, která je v objektu MS v nájmu; stavební část 
této akce VaVpI zahrnuje finančně náročné (cca 600 kKč) přeložení či nahrazení 
stávajících kabelů v jejím majetku. Byl navržen způsob řešení problému (MFF UK se 
finančně nebude a ani nemůže vzhledem k povaze vysoutěženého projektu finančně 
účastnit), které ale závisí na schválení vnitřní komise O2.  Problém bude dále průběžně 
řešen. Na pracovišti projektu VaVpI v Troji byl schválen dlouhodobý harmonogram. L. 
Skrbek zevrubně informoval všechna pracoviště MFF UK, jichž se stavební práce budou 
bezprostředně dotýkat, o omezeních ve výuce a nutných úpravách v prostorech 
pracoven.  
 

d) Na dvou dodatečných schůzkách zástupců MFF UK (L. Skrbek, Z. Němeček, P. 
Kaňkovský, M. Novák a další členové SB) byl logisticky dořešen prováděcí projekt 
stavební části serverovny (tak, aby mohl být vysoutěžen dodavatel v rámci projektu M a I 
pavilonu) a části technického vybavení serverovny v rámci akce VaVpI. Obě veřejné 
soutěže již byly oznámeny na portálu MFF UK, aby nedošlo k žádným časovým 
prodlevám. Dále probíhá jednání o možnosti využití úspor přístrojového OP VaVpI pro 
případné další dovybavení serverovny. 

 
e) Na několika následných schůzkách (jichž se pravidelně účastnili L. Skrbek, A. Líska, D. 

Lanková a členové SB, poslední se konala dne 4. 3. v 7:00 na děkanátu MFF UK), po 
zevrubné prohlídce většiny příslušných pracovišť, byl podrobně projednáván návrh 
rozpočtu správy budov a byl následně předložen k diskuzi na KD. Kolegium doporučilo 
vyčkat podkladů pro rozpočet fakulty ze strany UK. 

 
f) Setkání zaměstnanců MFF UK před prázdninami: původně plánovaný termín 24. 6. byl 

změněn na pondělí 22. června 2015 odpoledne. Zda se uskuteční v trojském areálu, není 
zatím jisté, s ohledem na chystané stavební práce v Troji. Kolegium rozhodne o místě 
konání na základě doporučení prod. L. Skrbka.  
Stalo se po KD: Prod. L. Skrbek e-mailem obeznámil dne 6. 3. 2015 pracoviště fakulty 
s omezeními, která v důsledku rekonstrukčních prací v Troji vyvstanou. Dohodou s firmou 
Auböck bylo dosaženo, že rekonstrukce proběhne až po skončení letního semestru, 
dokonce bude možné uspořádat ještě propagační akci Vědohraní (Den dětí na MFF UK, 
28. 5. 2015) a následně Doktorandský týden (WDS). Od čtvrtka 4. června 2015 do 
začátku zimního semestru budou mimo provoz posluchárny T1 a T2. Plně k dispozici 
budou obě posluchárny po své rekonstrukci od začátku zimního semestru 2015/2016. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schůzka s předsedou fakultní odborové organizace doc. L. Přechem se uskutečnila dne 
26. 2. 2015. Účastníci se shodli na závěru, že akademici – penzisté, zaměstnaní v rámci 
DPČ, nebudou převáděni na zaměstnanecký poměr.  

 
b) Výjimka z rozpočtového provizoria: děkan udělil mimořádné odměny rozvrhové komisi za 

vypracování rozvrhu na letní semestr tohoto akademického roku a pedagogům, kteří se 
nejlépe umístili ve studentské anketě za zimní semestr akad. rok 2014/2015.  Vyhlášení 
nejlépe hodnocených pedagogů se odehraje dne 4. 3. 2015 po Strouhalovské přednášce.  
Stalo se po KD: viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-cenydekana/ 
 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-cenydekana/


Kolegium děkana MFF 4. března 2015 
 
 
 
 

7 
 

c) Příprava vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a funkcí 
vedoucích pracovišť: návrh za své sekce pošlou proděkani na sekretariát děkana do 27. 
3. 2015.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Vydavatelství MatfyzPress: pracovní náplň nového vedoucího reprografického střediska a 

vydavatelství MatfyzPress je hotova. Děkan se setká s Ing. Zdeňkem Šedinou a 
prod. M. Vlachem dne 5. 3. 2015. Kromě jiného projednají účast vydavatelství ve 
výběrovém řízení na tisk výročních zpráv Ústřední vojenské nemocnice.  

 
b) Smlouva s ČT na vydání knihy Rande s Fyzikou je podepsaná. V souvislosti s knihou 

zjišťoval prod. M. Vlach situaci s logem MFF UK (příloha k již platné směrnici rektora UK 
nebyla zatím vydána). Podle informace z RUK je věc pozastavena do doby, kdy padne 
rozhodnutí, zda bude logo uvádět „Univerzita Karlova v Praze“ jako dosud, nebo jen 
„Univerzita Karlova“. 

 
c) Poštovní poukázky na případný finanční příspěvek ve prospěch rekonstrukce rotundy sv. 

Václava budou distribuovány společně s hromadnou korespondencí OVVP. Prod. M. 
Vlach tak chce prověřit myšlenku realizace plateb přes poukázky. Tento postup by byl 
pak možný aplikovat i pro spolek Matfyz Alumni. 

 
d) MŠMT – Program podpory nadaných studentů 2014-2020. Jednání Resortní pracovní 

skupiny pro podporu nadaných se za MFF UK zúčastnil Mgr. K. Kolář (OVVP). Byla 
představena Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na r. 2014-2020. Kromě 
jiného byla na jednání představena implementační část koncepce (tzv. Systém podpory 
nadání), kterou má za MŠMT na starosti dr. S. Zelenda. Ten informoval o vytvoření 
Krajské koordinační skupiny (KKS), která by měla zajistit rozšíření implementační části do 
celé ČR do r. 2016. 

 
e) 100 let obecné teorie relativity: RUK ve spolupráci s MFF UK k tomuto výročí připravil 

cyklus 12 přednášek o klíčových konceptech současné fyziky od klasické mechaniky po 
relativitu a kvantovou teorii. Na nákladech na pořízení videozáznamů (v režii RUK) se 
fakulta spolupodílí. Více např.:  
http://www.matfyz.cz/clanky/269-video-jiri-podolsky-od-hmotnych-bodu-ke-spojitym-polim 
 

f) Cena za reprezentaci a propagaci: fakultní propagační komise hlasovala o dvou návrzích 
(sekce M navrhla dr. P. Surynkovou, sekce I navrhla dr. D. Obdržálka). Více hlasů získal 
RNDr. David Obdržálek, Ph.D., za organizaci Robotického dne 2014. Kolegium návrh 
akceptovalo, děkan cenu předá na Matfyzáckém plese 5. března 2015.  
 

g) Podpis partnerské smlouvy s firmou JetBrains je dohodnutý na čtvrtek 19. 3. 2015, 10:30 
hod. do děkanovy pracovny na Karlově. 

 
h) John Hopkins University: prod. M. Vlach sdělil řediteli CPPT na jeho dotaz ohledně 

případné kooperace, že o spolupráci lze uvažovat v budoucnu, např. až se rozvine obor 
bioinformatika.   

 
i) Rekonstrukce rotundy sv. Václava: články a pořady věnované rotundě jsou průběžně 

zveřejňované, viz např.: 
http://praha.idnes.cz/zachrana-rotundy-pod-fakultou-univerzity-karlovy-fwy-/praha-
zpravy.aspx?c=A150220_100704_praha-zpravy_kol 
 
http://echo24.cz/a/wx3UP/unikatni-objev-na-male-strane-se-nasla-ztracena-rotunda 

 

http://www.matfyz.cz/clanky/269-video-jiri-podolsky-od-hmotnych-bodu-ke-spojitym-polim
http://praha.idnes.cz/zachrana-rotundy-pod-fakultou-univerzity-karlovy-fwy-/praha-zpravy.aspx?c=A150220_100704_praha-zpravy_kol
http://praha.idnes.cz/zachrana-rotundy-pod-fakultou-univerzity-karlovy-fwy-/praha-zpravy.aspx?c=A150220_100704_praha-zpravy_kol
http://echo24.cz/a/wx3UP/unikatni-objev-na-male-strane-se-nasla-ztracena-rotunda
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        další jsou připravené nebo se chystají.  
 

Prahu navštíví v dubnu 2015 početná delegace z Norska a Lichtenštejnska, sestávající 
z donátorů Norských fondů. Na doporučení Ministerstva financí si několik jejích členů 
přijde prohlédnout pozůstatky rotundy, s cílem vidět prostor před započetím rekonstrukce 
financované částečně z projektu Norských fondů. Hosty bude provázet děkan a prod. M. 
Vlach, účast přislíbila pror. L. Rovná. Návštěva by se měla uskutečnit 14. 4. 2015 
odpoledne. 
Stalo se po KD: Norská ambasáda by ráda vyslala několik zástupců včetně paní 
velvyslankyně poté, kdy bude projekt stavebně zahájen. Termín je v jednání. 

 
j) V Malé galerii vědeckého obrazu MFF UK je instalována výstava s názvem Světlo 

v přírodě a v laboratoři (autor doc. S. Daniš). Výstava vyvolala pozitivní ohlas na 
univerzitních sociálních sítích. Výstava potrvá do poloviny dubna 2015. 

 
k) Pořad ČT nazvaný Focus: jedná se o účinkování studentů MFF UK v něm. 

 
l) Den otevřených dveří: jeho uspořádání inklinuje k prostorům Kongresového centra, neboť 

se jeví pro fakultu z pohledu propagačního dopadu jako velmi vhodné.  
 
m) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014 – rozhodnutí o finální grafické podobě bylo 

odloženo. Prod. M. Vlach přinese na některou z příštích schůzi KD další možné návrhy 
řešení. 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Podzimní fakultní koncert je naplánovaný na úterý 6. října 2015 do Velké auly Karolina.  
 
 

 
Zasedání skončilo v 13:55 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 



Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 18. března 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. 
Skrbek, M. Vlach, J. Trlifaj; přizvána D. Lanková (od 14:30) 
 

 
MFF UK zvítězila v anketě Fakulta roku 2015 v kategorii Matematika a fyzika. V průzkumu vysokých 
škol hlasují samotní studenti. V 9:00 hodin se dostavil Martin Vokálek, mluvčí České studentské unie, 
aby předal děkanovi fakulty diplom. Více na Matfyz.cz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/274-matfyz-fakultou-roku 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Závěry ze schůze RKR konaného 9. 3. 2015 poslal prod. J. Trlifaj kolegiu e-mailem. 

 
b) Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení: podklady jsou hotové a uložené na 

neveřejném úložišti, určeném pro KD, VR MFF UK a členům Akreditační komise. 
Vědecká rada fakulty projedná akreditační materiály na svém zasedání 1. 4. 2015.  
Děkan informoval o závěrech schůzky, na které se u něj 16. 3. 2015 sešli vedoucí KDF 
doc. Z. Drozd, vedoucí KDM doc. J. Robová, doc. J. Dolejší, doc. L. Dvořák a proděkani 
V. Baumruk a M. Rokyta. Týkala se habilitací v didaktice fyziky na MFF UK, vzešla z ní 
úvaha navrhnout k akreditaci, nejlépe ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, 
jeden obor didaktika přírodovědných oborů slučující fyziku, matematiku a informatiku. 
Děkan zastává názor, že i pracovníci MFF UK zaměření na didaktické obory se mají 
habilitovat na MFF UK, nikoli např. na pedagogických fakultách. Publikační výstupy 
evidované v databázi Scopus by měly být před VR MFF UK obhajitelné, důležité je 
během habilitačního řízení prokázat mezinárodní přesah aktivit uchazeče. Publikace jen 
v českých žurnálech (ani anglicky psaný článek v českém periodiku) pro úspěšnou 
habilitaci nestačí.  
Do nyní připravované žádosti o akreditaci nelze tuto ideu promítnout, z časových důvodů. 
Lze ale zahájit jednání s PřF UK o kritériích pro habilitace z didaktik přírodovědných 
oborů. Z: prod. J. Trlifaj bude kontaktovat proděkana PřF UK.   

 
c) Smluvní výzkum: vzor smlouvy o smluvním výzkumu a formulář pro evidenci smluvního 

výzkumu jsou hotové a schválené, stanou se součástí směrnice děkana o vykazování 
hospodářské a nehospodářské činnosti, jejíž návrh kolegium probralo. Úmluva o tom, že 
15 % ze zisku zůstává v centru, režie 10 % zůstává příslušné sekci, je interní dohoda a 
nebude obsahem směrnice. Prod. J. Trlifaj ve spolupráci s vedoucí HOSP upraví text 
výnosu do konečné podoby a předloží ke schválení děkanovi. 
Tento bod byl projednán v odpolední části zasedání KD, za přítomnosti vedoucí HOSP 
Ing. D. Lankové.  
 

d) Databáze GaP (Granty a projekty): údaje do databáze zatím vkládá dr. M. Chichina, při 
tom naráží mj. na potíže spojené s vlastnostmi WhoIs (např. několik pracovišť u jedné 
osoby), na stále nezodpovězené dotazy (jaký finanční údaj se má k projektu vyplňovat 
atp.). 

 
e) Vlajkové lodi: na RUK revidovaný seznam lze upravit nebo doplnit do 10. 4. 2015. Ve 

smyslu doporučení pror. J. Konvalinky, jak je na schůzi zmínil děkan, seznam upraví 
sekční proděkani, hlavně za informatickou sekci. Prod. J. Trlifaj zdůraznil, že text 
v rozsahu zhruba na půl stránky je žádoucí napsat anglicky a že je možné uvést i více 

http://www.matfyz.cz/clanky/274-matfyz-fakultou-roku
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garantů. Za celou UK má být vytvořena flotila sestávající z asi 60 lodí. Z: sekční 
proděkani pošlou upravené návrhy prod. J. Trlifajovi na OVZS do 1. 4. 2015.  
Prod. M. Vlach zmínil, že v budoucnosti není vyloučené spojení vlajkových lodí 
s projektem KREDO. 
 

f) Zahraniční spolupráce: OVZS zaslalo na RUK podklady o spolupráci MFF UK 
s univerzitou v Leidenu (slavnostní akce na UK dne 26. 3. 2015 se zúčastní prod. J. 
Trlifaj a prof. M. Hušková). Dále byly poskytnuty podklady pro prezentaci spolupráce MFF 
UK s francouzskými institucemi pro Den UK v Paříži (12. 5. 2015) a návrh na zastoupení 
MFF UK na slavnostní akci k 35. výročí smluvní spolupráce s Univerzitou v Hamburku 
(předběžně plánováno na 1. - 2. 6. 2015). Termín není zatím stanoven pevně, předběžně 
přislíbili účast prof. E. Hajičová a doc. V. Kuboň z ÚFAL. 
Děkan požádal o podklady určené pro Paříž, Z: prod. J. Trlifaj.  
 

g) Dne 12. 3. 2015 byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o individuální vědecko-
výzkumné pobyty, tzv. Individual Fellowships (IF). Tyto granty jsou určeny pouze pro 
zkušené výzkumné pracovníky. Více informací na: 
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-
sklodowske/informace/novinky/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-individualni-vedecko-
vyzkumne 
Konečný termín pro podání návrhů 10. 9. 2015. 

 
h) Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 16. 3. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů DG - Program na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 
až 2022 (NAKI II). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4. 5. 2015, předpokládaná doba 
zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2016.  

 
i) Bonusy za významné granty: KD vzalo na vědomí dopis pror. J. Konvalinky, že pro rok 

2015 nebyly v návrhu rozpočtu UK pro bonusy za významné granty vyčleněny 
prostředky. Pro MFF UK představuje důsledek tohoto rozhodnutí odhadem o 6 mil. Kč 
v rozpočtu méně a nutnost hledat v sekcích prostředky na dorovnání tam, kde se 
s bonusy počítalo. Prod. J. Trlifaj se pror. J. Konvalinky v odpovědi na jeho sdělení 
dotáže, zda jde o dočasné opatření pro rok 2015, když směrnice rektora UK o bonifikace 
grantů nebyla zrušena. 

 
j) Výsledky soutěží ERC pro ČR: Jan Kuneš (Fyzikální ústav AV ČR) - teoretická fyzika, 

nový typ excitonových magnetů; Petr Svoboda (Ústav molekulární genetiky AV ČR) -
molekulární biologie, funkce malých RNA; Richard Štefl (Masarykova univerzita/CEITEC) 
- strukturní biologie, tzv. temná hmota genomu; Josef Urban (ČVUT/CIIRC) - kybernetika, 
automatizované systémy umělé inteligence.  
Letošní čeští grantisté v zahraničí: Petra Hájková (Imperial College, Londýn) - systémová 
biologie, dynamika nukleových kyselin; Pavel Tolar (Imperial College, Londýn) - 
imunologie, regulace odezvy na protilátky; Martin Vohralík (INRIA, Paříž) - matematika, 
aposteriorní aproximace výsledku; Daniel Kráľ (University of Warwick, Británie) -
matematika, velké diskrétní struktury. V celé Evropě bylo v letošním roce uděleno jen 372 
grantů, žádostí bylo podáno 2528. 
Do soutěže CoG ERC uzavřené 12. března 2015 aplikovali z MFF UK: doc. K. Máthis 
(KFM), doc. M. Hladík (KAM) a dr. J. Vybíral (KMA). 

 
k) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o dopise pror. J. Škrhy, týkajícím se 

pokynů pro Erasmus+ v roce 2015: klesající kurs české koruny způsobuje finanční 
omezení. 

 
l) Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze: děkan a prod. J. 

Trlifaj napsali pánům rektorovi UK a prorektorovi pro vědu UK kritickou připomínku 
k pravidlům této univerzitní soutěže. Navrhli celkové přehodnocení pravidel soutěže a pro 
letošní rok alespoň rozvolnění pravidel pro využití finančních prostředků tímto způsobem 

http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace/novinky/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-individualni-vedecko-vyzkumne
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace/novinky/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-individualni-vedecko-vyzkumne
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace/novinky/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-individualni-vedecko-vyzkumne
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přidělených. Na podporu návrhu uvedli i zrušení bonifikace grantů (sub h) tohoto zápisu). 
Pror. J. Konvalinka poté jednal s děkanem a doporučil, aby MFF UK poslala návrh na 
ocenění všech monografií, které považuje za odůvodněné. Tzn. sedm místo původně 
předepsaných dvou. Prod. J. Trlifaj pošle sekčním proděkanům vzor recenze monografie. 
Podklady ze sekcí se shromáždí na OVZS tak, aby kompletní návrh mohl být vypraven 
na RUK v předepsané lhůtě 27. 3. 2015.  

 
m) Rámec přípravy Dlouhodobého záměru UK 2016-2020: dokument zaslaný rektorem UK 

dostali všichni členové KD. Své stanovisko k němu pošlou do 8. 4. 2015 na adresu 
dekan@mff.cuni.cz 

 
Děkan 
n) Projekty GA ČR: děkan přečetl informaci vedoucí OVZS k čestným prohlášením 

o spolufinancování projektů ze strany MFF UK, kdy děkan fakulty podepisuje bianco 
čestné prohlášení. Po diskusi vztahující se k úvazkům a mzdovým nárokům obsaženým 
v přihláškách projektů se kolegium dohodlo na tom, že všechny grantové přihlášky 
podléhají schválení sekčních proděkanů. Nároky musejí být navrženy v souladu 
s platnými mzdovými pravidly a s aktuálním platem řešitele. OVZS obešle informací 
o postupu vedoucí pracovišť.  

 
o) Disaster Resilience: na minulé schůzi kolegium neuvažovalo o participaci MFF UK na 

projektu a prod. J. Trlifaj v tomto smyslu poslal odpověď na Filozofickou fakultu UK. Na 
popud prod. M. Vlacha přece jen informaci o projektu pošle prod. V. Baumruk na KG a 
KFA, podklady mu pro to poskytne prod. J. Trlifaj.  
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Mimořádná cena rektora UK pro studenta MFF UK Matyáše Zetka: slavnost se koná 18. 

3. 2015 v 17:00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, děkana zastoupí prod. F. Chmelík. 
Stalo se po KD, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-zetek/ 
 
b) Návrh směrnice děkana týkající se uvedení rodného příjmení na absolventském diplomu: 

prod. F. Chmelík zaznamenal od členů KD další drobné připomínky, a proto vyhotoví 
další verzi návrhu.  

 
c) Studentská anketa za ZS 2014/2015: výsledky jsou kompletně přístupné v SIS, byl 

odeslán oběžník s informací, že se tak stalo. Na příští týden se připravuje schůze fakultní 
komise pro anketu.  
 

d) KREDO:  
i) Kolegium schválilo náměty a připomínky k dílčím studiím závěrečné zprávy 

KREDO I (obsah jednotlivých balíčků je následující: Vzdělávací činnost, Služby pro 
studenty a uchazeče, Erasmus, Hodnocení vědy na fakultách, Poradenské a 
informační služby, Analýza soustavy strategických dokumentů a doporučení pro 
jejich zjednodušení).  

ii) Formulář pro výzkumné týmy: dne 17. 3. 2015 se sešli prod. F. Chmelík společně 
s prod. M. Vlachem a dr. K. Šolcovou, kvůli vytvoření tzv. vizitek výzkumných týmů.  
Nejspíš by šlo o částečný průnik s vlajkovými loděmi. Tím by fakulta vyhověla přání 
Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) a přispěla do reprezentativního 
katalogu nejlepších výsledků na UK. Úloha nevyvolala v kolegiu děkana nadšení, 
spíše naopak. Podobně rezervovaný postoj zaujali členové KD vůči zřízení 
poboček CPPT na fakultách. Aby bylo možné objasnit tyto věci důkladněji, je nutno 
vyčkat na avizovaný návrh projektu OP VVV, jehož předkladatelem bude CPPT a 
kde je možná participace fakulty. 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-zetek/
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Prod. P. Kolman 
e) MŠMT udělilo MFF UK a PřF UK akreditaci pro bakalářský studijní program 

Bioinformatika (Bioinformatics) pro společné uskutečňování na obou fakultách. Rektor UK 
pověřil garantem nově akreditovaného studijního programu doc. Mgr. Pavla Stopku, 
Ph.D., z Katedry zoologie PřF UK.  

 
f) Pror. J. Royt zaslal děkanovi kopii sdělení tajemníka Akreditační komise, obsahujícího 

kromě jiného závěr týkající se uskutečňování doktorského studijního programu 
Informatika, studijního oboru Počítačová grafika a analýza obrazu, na MFF UK. 
Akreditační komise na svém zasedání konaném ve dnech 2. až 4. 2. 2015 věc projednala 
a nesouhlasila se „…změnou garanta. Navrhovaný garant nesplňuje standardy AK pro 
garantování studijního programu z hlediska výše jeho úvazku na fakultě. …“.  

 
g) Prod. P. Kolman obdržel od jednoho ze studentů podnět, aby byla na MFF UK zrušena 

tělesná výchova.   
 

h) Případné zrušení zimního termínu bakalářských státních zkoušek: prod. P. Kolman 
požádal o názor předsedu SKAS Mgr. T. Masaříka. Čeká na jeho vyjádření.  

 
 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) AS MFF UK schválil 4. 3. 2015 závěrku hospodaření MFF UK k 31. 12. 2014. 
 
b) Návrh směrnice děkana, kterou se vydávají závazné pokyny pro uzavírání pracovně 

právních vztahů na MFF UK v Praze, poslal tajemník fakulty členům KD k připomínkám.   
Stalo se po KD: Připomínky děkana a prod. M. Rokyty zpracuje tajemník fakulty do 
návrhu, který předloží kolegiu děkana na schůzi 15. 4. 2015. 

  
c) Uzavření smlouvy mezi MFF UK a VŠSK je odloženo do doby schválení rozpočtu fakulty 

na rok 2015.  
 

d) V návaznosti na bod 3. d) zápisu ze schůze kolegia konané dne 4. 3. 2015 o vypsání 
veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace veřejných zakázek pro MFF“ byla pro 
administraci a výběr nejvýhodnější nabídky oslovena Advokátní kancelář Růžová, se 
sídlem Praha 1, Růžová 1. Osloveny byly 4 subjekty zabývající se touto problematikou. 
Pro vyhodnocení nabídek byla vedením fakulty ustavena komise ve složení: prof. RNDr. 
Ladislav Skrbek, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., doc. RNDr. Ondřej Čepek, 
Ph.D., RNDr. Martin Vlach, Ph.D. a doc. RNDr. Roman Grill, CSc. Vítězný uchazeč bude 
pro MFF zajišťovat administraci všech výběrových řízení. Schůzka komise byla 
dohodnuta na 25. 3. 2015, 9:00 hodin.  

 
e) RUK nabídl fakultám možnost vyměnit příspěvkové peníze za investice, a to v termínech 

20. 3., 30. 6. a 15. 10. 2015. Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu MFF UK na rok 2015 
se teprve připravuje, nebude termín 20. 3. 2015 k žádné výměně využit. Podle potřeb 
jednotlivých sekcí bude výměna realizována v pozdějších termínech. 

 
Děkan 
f) Příprava rozpočtu MFF UK na rok 2015: návrh kolegium projednalo za účasti vedoucí 

HOSP Ing. D. Lankové. Sekční proděkani se pak mezi sebou dohodli o nastavení 
koeficientu K; ctili při tom princip kolegiality, protože MFF UK má letos celkovou sumu 
rozpočtu nižší o zhruba 17 mil. Kč. Tato ztráta bude rozprostřena úměrně mezi všechny 
tři sekce. Výsledný návrh po kontrole předloží sekční proděkani děkanovi. 

  



Kolegium děkana MFF 18. března 2015 
 
 
 
 

5 
 

Tento bod byl projednán v odpolední části zasedání KD, za přítomnosti vedoucí HOSP 
Ing. D. Lankové.  
Stalo se po KD: Návrh rozpočtu odeslal tajemník fakulty Ekonomické komisi AS MFF UK, 
senát návrh projedná na svém zasedání 15. dubna 2015. 

 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) "Tvrdé" projekty OP VV - z konzultací s pror. J. Hálou a Ing. A. Ujhelyiovou vyplynulo, že 

anotace fakultního "tvrdého" projektu musí být do konce března 2015 podstatně 
přepracována. Zůstane pouze bod č. 4 - Nanolaboratoř (vznikla pracovní skupina 
mladších fyziků a intenzivně se pracuje na konkretizaci, bude dále podrobně projednáno 
v rámci fyzikální sekce) a bod č. 5 - Doplnění centrálního uzlu IT služeb výpočetní 
technikou. Oproti očekávání fakulty totiž stavební rekonstrukce do tohoto programu 
nepatří. Kolegium souhlasilo s tím, že prod. L. Skrbek vypracuje novou anotaci na 
nanolaboratoř a po projednání ve fyzikální sekci ji předloží na RUK. V diskusi připomněl 
prod. M. Rokyta prostorovou situaci matematické sekce – nový pavilon v Troji pro ni 
nebude představovat zlepšení v tom smyslu, že by se v karlínské budově uvolnily 
posluchárny; sekce navíc platí nájemné za prostory firmě Zirkon a i ty se zdají být 
nedostatečné. Na Sokolovské ulici a v jejím blízkém okolí ale není momentálně žádný 
vhodný pozemek volný nebo finančně přístupný.   
 

b) Na doporučení Ing. A. Ujhelyiové z RUK bude MFF UK věnovat pozornost možnostem 
Operačního programu Životní prostředí na rok 2015, prioritní osa 5, specifický cíl 1 - 
snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie. Vyhlášení tohoto programu je plánováno na říjen - prosinec 2015 a stavební 
akce z původní anotace „tvrdého projektu“ OP VVV sem lze dobře směřovat. 

 
c) Rozvojové priority Univerzity Karlovy pro oblast evropských strukturálních a investičních 

fondů (ESIF) v programovacím období 2014-2020 - "měkké" projekty OP VVV: poměrně 
široká diskuse kolegia děkana vyústila v závěr, že děkan pošle pror. J. Hálovi do 27. 3. 
2015 dokument, ve kterém za MFF UK doplní a ještě podrobněji upřesní rozvojové 
priority, které byly obsahem podobného materiálu zaslaného na RUK dne 5. 3. 2015. 
Potřebné podklady k tomu vypracují proděkani M. Vlach, J. Trlifaj a P. Kolman, T: 25. 3. 
2015.  

 
d) Zvýšení finanční spoluúčasti na projektech VaVpI – rekonstrukce býv. Vývojových dílen: 

kolegium vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o změně v požadavcích ze strany 
MŠMT (jiný přepočítací koeficient) a o východiscích, která byla po jednáních s firmou 
Auböck zvolena (změnové listy, dodatek ke stávající smlouvě).  

 
e) Bod sub d) doplnil tajemník fakulty. Jeho informace se týkaly administrace stavebních 

projektů VaVpI a úkolů najatých manažerů včetně agendy spočívající v zajištění publicity 
projektů. Požadavky a kritéria a výklad instrukcí jsou ze strany nadřízených institucí 
neustále měněny. Tajemník požádal Mgr. Prančla z firmy Grant Help, s.r.o., aby 
prokazatelným způsobem zjistil na MŠMT, jak se věci mají s uznatelnými náklady a 
s úkolem ohledně publicity. Podle názoru prod. V. Baumruka je v projektech kapacita na 
publicitu nadsazená. Prod. L. Skrbek a tajemník se pokusí zjistit skutečný stav věci. 
Jestliže bude účelné přesunout část kapacity dosud určené na publicitu ve prospěch 
stavebního managementu, kolegium s touto změnou souhlasí.  

 
f) Serverovna: pokud by se ukázaly ještě nějaké potřeby ze strany informatické sekce, dá 

o tom prod. O. Čepek expresně vědět prod. L. Skrbkovi.   
g) Po vyjasnění všech administrativních problémů byla konečně podepsána smlouva 

(s dodatkem, kvůli doladění termínů) s firmou Technico Opava na prováděcí projekt 
pavilonu M a I v Troji, a to ve dvou krocích: nejprve stavební a technologická část nové 
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serverovny v budově bývalých Vývojových dílen (hotovo, předáno) a následně celého 
pavilonu M a I. Protože na stavební část serverovny MFF UK získala stavební povolení 
od MČ Praha 8 a oznámení o stavbě je zveřejněno na internetu, ihned po vysoutěžení 
administrátora (viz bod 3. d)) bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavební 
části serverovny. 

 
h) Stavební akce VaVpI na Malé Straně a v Troji zatím probíhají podle harmonogramů. 

 
i) Dne 5. 3. 2015 si byli zástupci KD Ing. A. Líska a proděkani L. Skrbek a M. Rokyta 

společně s vedoucím SB Ing. M. Novákem prohlédnout probíhající rekonstrukci Koleje 
Petrská, neboť v souladu s výnosem kolegia rektora ze dne 9. července 2014 má MFF 
UK možnost využít 7. podlaží, např. pro ubytování hostů. Kolegium vzalo na vědomí 
jejich poznatky, včetně informace tajemníka fakulty, že brzy bude rekonstruována také 
bývalá kolej Hvězda, což by mohlo skýtat ještě další možnost pro ubytování zahraničních 
hostů MFF UK. Z diskuse o možných variantách vyplynulo: sekce M by dala přednost 
výměně dvou bytů pro ubytování hostů v karlínské budově za dva byty v Petrské před 
možností zřídit v Petrské pracovny. Prod. M. Rokyta doporučil, aby fakulta neusilovala o 
správu takto vzniklých ubytovacích prostor v Petrské, objekt nechť je kompletně ve 
správě Kolejí a menz UK, ale MFF UK by měla mít „předrezervační“ právo na ubytování 
svých hostů. Prod. L. Skrbek upozornil, že adaptace ubytovacích prostor v karlínském 
objektu fakulty na pracovny by znamenala nové finanční náklady. Na dotaz ohledně 
využívání kapacity bytů prod. M. Rokyta sdělil, že tyto prostory využívají z velké většiny 
hosté matematické sekce a že obsazenost bytů je v semestru poměrně značná. Dále 
uvedl, že rekonstrukce dvou bytů na pracovny v Karlíně by ve svém důsledku 
neznamenala ukončení pronájmu u firmy Zirkon, ale úspora by vznikla tím, že by se u 
jmenované firmy nemusely najímat místnosti další.  
Objekt koleje Hvězda se nejeví pro byty hostů matematické sekce (místo bytů v Karlíně) 
jako vhodný.  

 
j) Setkání zaměstnanců před letními prázdninami, v pondělí 22. 6. 2015, lze konat v areálu 

Troja. Tak pravil prod. L. Skrbek.   
 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Příprava výběrového řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích pracovišť: 
sekční proděkani pošlou návrhy T. Pávkové do pátku 27. 3. 2015.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014: diskuze nad grafickou úpravou byla zatím odložena 

do doby, než budou zkompletovány všechny obsahové části. 
 
b) Články na Matfyz.cz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/270-beh-na-lyzich-ma-na-matfyzu-zelenou 
 
http://www.matfyz.cz/clanky/264-video-medailonek-jiriho-bicaka 
 
http://www.matfyz.cz/clanky/258-marketa-tomkova-bavi-me-informaticky-pohled-na-
biologicke-jevy 
 

Prod. M. Vlacha oslovila bridžová asociace, že má zájem podílet se na psaní společných 
článků na Matfyz.cz. 

 

http://www.matfyz.cz/clanky/270-beh-na-lyzich-ma-na-matfyzu-zelenou
http://www.matfyz.cz/clanky/264-video-medailonek-jiriho-bicaka
http://www.matfyz.cz/clanky/258-marketa-tomkova-bavi-me-informaticky-pohled-na-biologicke-jevy
http://www.matfyz.cz/clanky/258-marketa-tomkova-bavi-me-informaticky-pohled-na-biologicke-jevy
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c) Dne 16. 3. 2015 vystoupil v televizním pořadu Hyde Park absolvent MFF UK a výkonný 
ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip.  

 
d) V pátek 13. 3. 2015 proběhla soutěž Náboj, více na webu: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-naboj/ 
 

e) Partnerský program – zájem ze strany firem KeenSWHouse a Hewlett Packard. 
Konkrétní formy spolupráce jsou v jednání.  
 

f) Proděkani M. Vlach a P. Kolman promyslí/projednají možnosti spolupráce s firmou Avast 
a formální rámec takové spolupráce (Partnerský program a stipendia pro studenty v AJ 
studiu). Část Partnerského programu připravuje Mgr. M. Děcký. 

 
g) Spolupráce s firmou ICZ v rámci Partnerského programu: kolegium nemělo námitky proti 

uzavření dodatku ke stávající smlouvě, jak ho navrhl prod. M. Vlach.  
 

h) Kolegium souhlasilo s tím, aby prod. M. Vlach jednal s Filozofickou fakultou UK  - a 
v případě zájmu i s Pedagogickou fakultou UK - o poskytnutí softwarové aplikace 
Absolvent vyvíjené na MFF UK pro spolek Matfyz Alumni, a o finančních podmínkách 
s tím spojených. Předtím potřebuje prod. M. Vlach vědět, zda bude MFF UK chtít získat 
SW na provádění studentské ankety, který nabízí Filozofická fakulta UK.  

 
i) Rotunda sv. Václava: kolegium vzalo na vědomí informaci o výsledku jednání prod. M. 

Vlacha a děkana dne 16. 3. 2015, o jiných instrukcích ohledně výběrového řízení, které 
přišly ze strany ministerstva financí po změně v obsazení ředitele příslušného odboru 
(žádost o změnu projektu a o vznik dvou řízení v dělení na fragment archeologický a 
stavební nebyla doporučena). MFF UK bude postupovat v intencích doporučení 
ministerstva financí prostřednictvím komunikační platformy CEDR.  

 
j) Spolupráce s ČSOB: kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha 

o pokračujících jednáních směřujících k zpřehlednění stávající smluvní spolupráce a 
k uzavření smlouvy v rámci Partnerského programu. Bylo zjištěno, že od roku 2003 už 
existuje smlouva mezi MFF UK a ČSOB, přinášející výhody KPMS. Prod. M. Rokyta 
požádal, aby dostával informace o všech smlouvách směřujících svým obsahem/plněním 
do matematické sekce. Děkan zjistí, jak dopadl na RUK návrh MFF UK na zvýšení 
finančního limitu pro uzavírání darovacích smluv (z dosavadních 100 tis. Kč na 500 tis. 
Kč). Co se týká spolupráce s ČSOB, podrobnosti proberou s reprezentantem banky 
děkan s proděkany M. Vlachem, O. Čepkem a M. Rokytou. Výsledek sdělí kolegiu příště.  

 
k) Light Show na kolejích v Praze-Troji. Prod. M. Vlach a Mgr. L. Veverka se sešli se 

zástupci firmy Studenta Media s.r.o. Ta má zájem o pořádání světelné show na kolejích 
17. listopadu. Žádost organizátorů o záštitu děkana na akci prod. M. Vlach nedoporučil. 
Jako možná se jeví neformální propagační podpora fakulty, ale jen pod podmínkou, že 
organizátoři doloží oficiální schválení akce od RUK, kolejní rady koleje 17. listopadu, 
zástupců KaM, příp. dalších zainteresovaných subjektů. Bez těchto povolení fakulta o 
podpoře akce uvažovat nebude. 
 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) AS MFF UK schválil 4. 3. 2015 navrhované změny v Organizačním řádu MFF UK, 
dokument byl postoupen Akademickému senátu UK. 

 
b) Slavnostní zasedání při příležitosti 667. výročí založení Univerzity Karlovy se bude konat 

7. dubna 2015 od 14:00 hodin, za vedení fakulty se zúčastní děkan a proděkani L. 
Skrbek a J. Trlifaj.   

  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-naboj/
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c) Webmailer: na děkanův dotaz odpověděli sekční proděkani M. Rokyta a V. Baumruk, že 
se spokojí s exportem dat do excellu, dostávat e-mailové zprávy pro ně není nutné.  

 
d) Děkan sdělil podrobnější informace k výjezdnímu zasedání kolegia děkana 

naplánovanému na dny 12. a 13. 5. 2015.  
 

e) Tajemník oznámil, že zemřel Ing. J. Porubský, bývalý vedoucí SB na MFF UK. Poslední 
rozloučení bude ve čtvrtek 19. 3. 2015 dopoledne.  

 
 
 
Zasedání skončilo v 16:30 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 1. dubna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. 
Vlach, J. Trlifaj  
L. Skrbek 

 
 
 
Zápis ze zasedání konaného dne 18. března 2015 schválí kolegium dodatečně. 
Zasedání bylo zahájeno v 9:12 hodin. 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení: podklady pro akreditaci jsou 

dostupné na neveřejné adrese. Na tuto adresu budou podle dodatečných požadavků 
uloženy podklady pro habilitační a jmenovací řízení v elektronické podobě, existují-li (tj. 
zhruba od 1. 10. 2012). K řízením, ke kterým podklady v elektronické podobě nejsou, 
budou k žádosti přiloženy listinné kopie. Stávající akreditace MFF UK vyprší 20. 10. 
2015.  Návrh žádostí o akreditaci projedná na svém zasedání 1. 4. 2015 vědecká rada 
MFF UK.   

 
b) Směrnice děkana o vykazování hospodářské a nehospodářské činnosti byla upravena na 

základě dalších připomínek, jak zazněly na minulé schůzi kolegia. Její součástí jsou 
odkazy na vzor smlouvy o smluvním výzkumu a formulář pro evidenci smluvního 
výzkumu. Děkan uvedl, co si přál ve výnosu ještě upřesnit. Jestliže členové KD do zítřka 
nedají k textu nové připomínky, lze směrnici považovat za schválenou.  
Stalo se po KD: Výnos byl vydán, viz: 
 http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer05.htm 

 
c) Soutěž monografií 2015. 

i) MFF UK do soutěže odeslala podklady pro ocenění sedmi monografií, 
v předepsaném termínu 27. 3. 2015.  

 
i) KD vzalo na vědomí dodatečné sdělení z RUK (27. 3. 2015) týkající se nutnosti 

vyznačit autorské podíly ve shodě s RIV.  
 
ii) KD vzalo na vědomí sdělení z RUK, že bylo vydáno nové Opatření rektora 

č. 15/2015, kterým se mění dosavadní pravidla Soutěže monografií na UK. 
Aktualizovaná pravidla především lépe popisují vlastní proces hodnocení komisemi 
a přímo ukládají, že 50 % až 75 % získané částky musí být využito na ohodnocení 
autorů. Stále však zůstává v platnosti podmínka, že fakulty mohou do soutěže 
vyslat pouze nejvýše 20 % ze všech monografií, které vyšly v daném roce.  

 
d) Kolegium vzalo na vědomí dopis pror. J. Konvalinky o zrušení bonifikace grantů za rok 

2014. Pokud by k bonifikaci došlo, MFF UK by získala přibližně 5 132 tis. Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer05.htm
http://www.cuni.cz/UK-6759.html
http://www.cuni.cz/UK-6759.html
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e) Soutěž GA ČR 2016:  

 
Návrhy projektů 2016

sekce
podáno 

návrhů 2015

podáno 

návrhů 2016

podáno 

návrhů 2015

podáno 

návrhů 2016

podáno 

návrhů 2015

podáno 

návrhů 2016

Fyzikální sekce 7 4 34 30 1 2 42 36

Informatická sekce 1 2 21 15 0 1 22 18

Matematická sekce 3 0 11 5 0 2 14 7

MFF celkem 11 6 66 50 1 5 78 61

Juniorské Standardní Mezinárodní
celkem 2015 celkem 2016

 
 

Nižší počet podávaných návrhů souvisí  jednak s periodizací řešení projektů, dobíháním 
víceletých projektů (čtyř- až pětiletých) a s vysokou úspěšností návrhů v soutěžích GA 
ČR 2015. 

 
f) Na MFF UK byly doručeny smlouvy na projekty SVV. Obsahují celkovou přidělenou 

částku na projekt a výši režie, ostatní údaje doplní řešitelé projektu a podepsané předají 
zpět na OVZS k zajištění podpisu p. děkana.  

 
g) V krátké době budou na fakultu zaslány smlouvy na projekty UNCE. Rovněž jsou na 

cestě smlouvy na projekty GA UK – výsledky 12. kola, viz: 
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublic&action=listing&rok=2015&t
yp=N 

Ke smlouvám GA UK bude OVZS na přání SIAM přikládat „kuchařku“ řešitele GA UK. 
 

h) Mezinárodní spolupráce 
i) Dne 13. 5. 2015 se uskuteční v Karolinu setkání představitelů UK (pror. J. Škrha) 

se zástupci Hong Kong University of Science and Technology, (viz 
http://www.ust.hk/ ), jednat se bude o případné spolupráci. RUK žádá informaci, 
zda se MFF UK chce setkání zúčastnit. Zprávu prostředkuje OVZS, do 15. 4. 2015. 
Podle evidence OVZS za posledních 5 let nikdo z pracovníků MFF UK tuto 
univerzitu s cílem vědecké spolupráce nenavštívil, existující kontakty se váží 
k Chinese University of Hong Kong nebo k University of Hong Kong. Děkan a prod. 
P. Kolman zváží, zda na setkání do Karolina nevyslat Bc. S. Veselého ze STUD.  

 
ii) Z odboru vědy RUK byla vyžádána urgentní informace o spolupráci se SRN jako 

podklad pro cestu předsedy vlády B. Sobotky do Německa. Informace byla 
obsažena v nedávno na RUK zaslaných údajích o „vlajkových lodích“ i v 
rozsáhlých podkladech o mzn. spolupráci poskytnutých zahraničnímu odboru RUK. 
MFF UK přesto nabídla informace o spolupráci s Univerzitou Heidelberg a s DESY 
v Hamburku. 

 
iii) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o setkání s delegací 

představitelů univerzity v Leidenu konaném na RUK.  
 

iv) Zájem o případnou spolupráci s univerzitou Atheneum: prod. J. Trlifaj dostal dopis 
z OMK, na zasedání ho blíže osvětlil prod. M. Vlach. Těžiště uvažované 
spolupráce by mělo primárně spočívat ve filozofických a sociálních vědách. 

 
v) Podnět FF UK na vstup UK do Agence Universitaire de la Francophonie: prod. J. 

Trlifaj sdělí prod. E. Voldřichové Beránkové, že MFF UK by mohla uvažovat leda 
o zapojení se formou cotutelle, ale i toto by uvážila teprve na základě přesnější 
informace o finančních nárocích spolupráce. 

 
i) RVVI schválila návrh rozpočtu na vědu, historicky nejvyšší, na příští roky. Návrh je 

předložen vládě.   

https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublic&action=listing&rok=2015&typ=N
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublic&action=listing&rok=2015&typ=N
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j) „Vlajkové lodě“: podklady od sekčních proděkanů zpracuje do definitivní podoby OVZS. 

Případné využití vypracovaných anotací a odborných charakteristik týmů pro prezentaci 
na webu doporučilo kolegium ponechat na úrovni pracovišť, nejvýše sekcí.   

 
k) Disaster Resilience: na možnost zapojit se do projektu reflektoval doc. T. Halenka z KFA.  

 
l) Iniciativa Knihovny RUK - publikování ve vědě s vydavatelstvím Emerald, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/ 
 

m) Prod. O. Čepek sdělil, že informatická sekce by ráda změnila své zastoupení v GA UK. 
Procedurální postup mu sdělí OVZS.   

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO: prod. F. Chmelík informoval o svých poznatcích z jednání s Ing. 

Katakalidisovou. Všechny žádané dokumenty prod. F. Chmelík na RUK již odeslal.  
 
b) Prod. F. Chmelík kolegium podrobně seznámil s obsahem zasedání fakultní komise pro 

studentskou anketu, které se konalo 25. 3. 2015. Momentálně ještě probíhá proces 
schvalování zápisu z jednání, koncept obdržel také děkan. Děkan požádal, aby se 
součástí zápisu stal přesný časový harmonogram pro uskutečnění ankety a pro její 
vyhodnocení včetně rozeslání výsledků ankety příslušným činitelům.  

 
c) Kolegium schválilo směrnici o uvádění rodného příjmení na vysokoškolském diplomu 

vydaném Univerzitou Karlovou v Praze, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer04.htm 

 
d) Slavnostní ceremoniály v Karolinu 

i) Absolventi kursů U3V dne 5. 6. 2015, 11:00 hodin: děkana zastoupí prod. F. 
Chmelík. 

ii) Absolventi doktorského studia 22. 5. 2015, 10:30: děkana zastoupí prod. V. 
Baumruk.  

iii) Promoce dne 10. 7. 2015: zúčastní se děkan.  
  

e) Redukce rozpočtu na výměny v rámci programu ERASMUS+: prod. F. Chmelík tlumočil 
doporučení dr. O. Pangráce, fakultního koordinátora programu, ponechat rozpočty na 
stávající úrovni, protože na MFF UK je ve srovnání s jinými fakultami zájem o výjezdy 
nižší, tudíž redukce není opodstatněná. Kolegium doporučení schválilo.   

 
Prod. P. Kolman 
f) Bakalářský studijní program Bioinformatika: PřF UK už vyhlásila přijímací řízení. Na MFF 

UK se o tento program starají RNDr. David Hoksza, Ph.D., a RNDr. Ondřej Pangrác, 
Ph.D., připravili webovou stránku, viz: 

http://bioinformatika.mff.cuni.cz/ 
 

g) Návrh harmonogramu příštího akademického roku: prod. P. Kolman bude konzultovat 
s vedoucí STUD náměty na lepší rozvržení, jak je členové KD vyslovili v diskusi, a na 
příští schůzi předloží nový návrh.  

 
h) Kolegium vzalo s potěšením na vědomí informaci prod. P. Kolmana o počtu přihlášek do 

bakalářského studia a výsledek porovnání těchto údajů s čísly z roku loňského. Data jsou 
povzbudivá, neboť celkový počet přihlášek je oproti roku 2014 vyšší.  

 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer04.htm
http://www.ksi.mff.cuni.cz/cs/~hoksza
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/2624.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/2624.htm
http://bioinformatika.mff.cuni.cz/
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i) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o počtu studentů prvního ročníku 
bakalářských programů, kteří po kontrole studia postoupili do dalšího semestru (389).   

 
j) Kurzy pořádané v rámci CŽV: organizátoři z MFF UK se na nedávné schůzce vyslovili pro 

zavedení přijímacích testů pro zájemce, něco na způsob „domácí písemky“. Mohlo by to 
frekventantům kurzů usnadnit přechod do studia.  

 
Děkan 
k) Cena děkana MFF UK za nejlepší učebnici a za nejlepší monografii vydané v roce 2014 

(termín pro podání návrhů vypršel 31. 3. 2015): návrhy doručili proděkani pro sekce 
informatikou a matematickou, ze sekce fyzikální žádný návrh nepřišel. Kolegium se bude 
návrhy zabývat na své příští schůzi.  

 
l) KD vzalo na vědomí upozornění rektora UK (dopis čj. 3021/2015-I3 ze dne 23. 3. 2015) 

na podvodné praktiky, s nimiž se setkala FF UK (podvodná agentura zprostředkovávající 
jazykové kurzy pro zahraniční studenty).  

 
m) Jarníkova soutěž 2015: kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty, že 

v letošním ročníku, konaném v Ostravě, se z MFF UK nejlépe umístil student Anh Dung 
Le, a to na 5. místě v kategorii mladších soutěžících.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-vjimc/ 
 

Zde jsou výsledky i ostatních studentů z MFF UK:  
 

I. kategorie (mladší)  
 5. Anh Dung Le  
 20. David Hruška  
 26. Martin Hora  
 34. Štěpán Šimsa 
 45. Jakub Svoboda 

II. kategorie (starší)  
 8. Ondrej Bartoš  
 14. Mirek Olšák  
 25. Radek Marcina  
 43. Martin Töpfer. 

 
Více na webu, viz: http://vjimc.osu.cz/j25results . 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Návrh rozpočtu MFF UK na rok 2015 byl 26. 3. 2015 zaslán Ekonomické komisi 

Akademického senátu MFF UK. Dne 8. 4. 2015 se uskuteční jednání mezi zástupci 
vedení fakulty a EK AS s cílem prodiskutovat materiál před jeho vlastním projednáním 
v plénu AS MFF UK dne 15. 4. 2015. 

 
b) Kolegium děkana schválilo vydání Směrnice děkana č. 6/2015 „Poskytování informací 

podle zákona č. 106/ 1999 Sb. na MFF UK“. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer06.htm 

 
c) Proběhlo výběrové řízení na administrátora budoucích výběrových řízení MFF UK - 

veřejná zakázka malého rozsahu „Administrace veřejných zakázek pro MFF“: komise 
posoudila jedinou došlou nabídku (celkem byly osloveny čtyři subjekty).  Nabídka svými 
parametry vyhovovala zadávací dokumentaci, a proto ji děkan na základě doporučení 
komise přijal a poté i uzavřel smlouvu.  

 
d) Pro rok 2015 byla s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., dojednána sleva na ročním 

pojistném ve výši 5 %, a to vzhledem k průběhu a množství uplatňovaných škod ze 
strany MFF UK v průběhu roku 2014. 

 
e) Kolegium vyhovělo žádosti Ing. Bicana, který provozuje na základě nájemní smlouvy svoji 

živnost v budově MFF UK na Malostranském náměstí, aby mu bylo sníženo nájemné za 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-vjimc/
http://vjimc.osu.cz/j25results
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer06.htm
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období od 1. 4. do 30. 9. 2015. Probíhající stavební práce na budově vyžadují konstrukci 
lešení a zábor chodníku, a tím nájemci provoz jeho živnosti znemožňují.   

 
f) Kolegium schválilo zapůjčení refektáře dne 11. 5. 2015 od 18:00. do 23:00 hodin, pro 

akci pořádanou 3. LF UK. Současně schválilo 50% slevu z nájemného.  
 

g) Na dopoledne 8. 4. 2015 svolala kvestorka UK poradu tajemníků fakult.  
 

h) Pro potřeby přípravné fáze OP VVV projektů si MŠMT vyžádalo od UK podklady 
k pasportizaci. V této souvislosti je třeba provést změnu současně nastavených 
15 kategorií kategorií místností na 40 požadovaných UK a MŠMT. 

 
i) Projekt VaVpI (objekt bývalých VD): kvůli hrozbě změny ve výši finanční spoluúčasti MFF 

UK navštíví reprezentace MFF UK ředitele odboru koordinace a řízení operačních 
programů MŠMT Ing. R. Rinna.    

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek poslal své body předem e-mailem.  
a) Prod. Skrbek odeslal na RUK (a kolegiu děkana kopii) anotaci „tvrdého“  projektu MFF 

UK Laboratoř nanostruktury hmoty do programu OP VVV. Do projektu byly zapracovány 
podněty z mimořádné za tímto účelem svolané schůze sekce F. Ing. A. Ujhelyiová 
z RUK, se kterou byla anotace po formální stránce projednána a byla shledána v 
pořádku, potvrdila příjem tohoto dokumentu a jeho zařazení do dalšího kola jednání OP 
VVV na RUK. 

 
b) „Měkké projekty“: podklady od proděkanů P. Kolmana, J. Trlifaje a M. Vlacha zpracoval 

do výsledného návrhu a na RUK dne 27. 3. 2015 odeslal děkan fakulty.  
 

c) Stavební práce OP VaVpI na MS a v Troji zatím probíhají podle schválených 
harmonogramů, dílčí problémy (kterých není vzhledem k rozsahu prací málo) jsou řešeny 
na kontrolních dnech. Informaci doplnil tajemník fakulty - byly zjištěny skryté závady 
(houbou napadené trámy), které vyvolají drobné práce navíc, v objemu pouhých desítek 
tisíc Kč.  

 
d) Dnem 27. 3. 2015 nabylo právní moci stavební povolení na serverovnu v Troji. Projektová 

dokumentace na stavební a technologickou část serverovny, vypracovaná firmou 
Technico Opava, byla spolu se žádostí o schválení realizace a vysoutěžení dodavatele 
odeslána cestou RUK na MŠMT. Po schválení zadávacích podmínek bude neprodleně 
vyhlášeno otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavební části serverovny. 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a na 
obsazení funkcí vedoucích/ředitelů pracovišť na MFF UK – sekční proděkani zaslali 
podklady pro inzeráty v deníku.   

 
b) Návrh směrnice děkana, kterou se vydávají závazné pokyny pro uzavírání pracovně 

právních vztahů na MFF UK v Praze, předložil tajemník fakulty. Členové KD k ní 
formulovali své připomínky. Definitivní znění určí děkan.  

 
c) Pror. A. Gerloch zaslal děkanovi souhrnnou statistiku zaměstnaných docentů a profesorů 

na UK v Praze, zpracovanou na základě podkladů z jednotlivých fakult. Za MFF UK 
zpracovali Mgr. T. Jančák a PhDr. M. Stiborová, CSc. Statistika má být představena také 
na rozšířeném kolegiu rektora UK dne 20. 4. 2015.  
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Veletrh vzdělávání 14. až 15. 10. 2015 v Nitře: za MFF UK se zúčastní prod. F. Chmelík. 

Rolí koordinátorky akce byla za MFF UK pověřena vedoucí OVVP. 
 
b) Kniha Rande s Fyzikou bude představena na akci Svět knihy, patronem vydání se stane 

děkan MFF UK, slavnostní ceremoniál za účasti ředitele Nadace Depozitum bonum a 
protagonistů televizního pořadu Zázraky přírody je naplánovaný na 16. 5. 2015. O den 
dříve proběhne neoficiální představení knihy za účasti bývalých studentů gymnázia Na 
Vítězné pláni a dalších protagonistů ze stejnojmenného seriálu. 

 
c) Rotunda sv. Václava: kolegium vzalo na vědomí průběžnou informaci prod. M. Vlacha 

o současném stavu sbírky a o výběrovém řízení. Dne 7. 4. 2015 se uskuteční přednáška, 
viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-rotunda/ 
 

d) MFF UK a Matfyz Alumni, o.s., uzavřely smlouvu o spolupráci, čímž byl vytvořen 
potřebný formální rámec pro spravování financí apod. Během 14 dnů zahájí svůj pilotní 
provoz web; jeho testování skončí v červnu 2015, pak bude slavnostně představen 
(předběžně v září 2015). 

 
e) Doc. RNDr. Martin Nečaský, Ph.D., převezme v polovině dubna t.r. Cenu Fóra pro 

otevřená data. OMK o tom aktuálně umístí sdělení na fakultní web.  
 

f) OP VVV: prod. M. Vlach informoval o přípravě projektu s CPPT (fakultní „pobočky“ 
CPPT), jak ji minulý týden prodiskutoval s děkanem a následně s MUDr. M. Prášilem.  

 
 

g) DOD na MFF UK se bude konat dne 26. listopadu 2015 v Kongresovém centru, s trochu 
pozměněnou koncepcí. Hlavní přednášku zajistí informatická sekce, jméno 
přednášejícího navrhne prod. O. Čepek.  

 
h) Rozhovor s Mgr. Helenou Reichlovou je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-reichl/ 
 

i) Spolupráce s firmou Red Hat Czech, s.r.o.: MFF UK zveřejnila na svém webu informaci 
o tom, že firma pořádá 1. dubna 2015 den otevřených dveří – Open House 2015 pro 
studenty i pedagogy. Akce se koná v Brně, prod. M. Vlach omluvil neúčast zástupce 
vedení MFF UK (pozvánka byla doručena poměrně pozdě). 

 
j) MŠMT vyhlásilo programy na finanční podporu zájmových soutěží. Zájemci předloží 

žádosti k podpisu do 28. dubna 2015. Sběr přihlášek koordinuje OVVP. 
 

k) Časopis Květy připravuje seriál o historických zajímavostech na UK, věc koordinuje RUK. 
Předběžně je dohodnuto, že MFF UK se zapojí s příspěvky o bankovních trezorech 
v malostranské budově, o rotundě sv. Václava a dále o historických fyzikálních 
přístrojích.   

 
l) LightShow na budově Koleje 17. listopadu v Troji: show nemá charakter mezinárodní 

konference nebo výrazné charitativní akce, a proto jí děkan MFF UK svou záštitu neudělí. 
Navíc pořádající agentura se zatím neprokázala povolením od kvestorky UK nebo vedení 
KaM ani Kolejní rady. 
Stalo se po KD: Akce LightShow se po vzájemné dohodě s kolejní radou koleje 
17. listopadu, organizátory akce a vedením MFF UK konat nebude. 

 
m) „Juniorská univerzita“: MFF UK potvrdí zájem účastnit se pilotního jednosemestrového 

celouniverzitního projektu podle navrhovaného scénáře, tj. jednou či dvěma 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-rotunda/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-reichl/
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přednáškami/workshopy nebo formou dvou exkurzí. Výběr místa pro tento pilotní kurz 
v ZS akademického roku 2015/2016 je záležitost k jednání na rektorátem nabízené 
schůzce; závisí na celkové koncepci projektu, na časových a prostorových možnostech 
fakulty v daném dni plánovaného kurzu. Za MFF UK jsou možné popularizačně-odborné 
přednášky, workshop či exkurze, a to z oblasti matematiky, fyziky či informatiky. 
Samozřejmě přizpůsobené věku studentů středních škol. Kontaktní osobou zůstává 
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. 
Stalo se po KD: Odpověď, připravená prod. M. Vlachem, byla na RUK odeslána dne 3. 4. 
2015. 

 
n) Vydavatelství MatfyzPress 

i) Prod. M. Vlach informoval o svém včerejším jednání s vedoucím Ing. Z. Šedinou. 
Kolegium prodiskutovalo následující body a otázky. 
- Novela směrnice o ediční činnosti a jejích příloh: autorské honoráře půjdou 

nově na vrub vydavatelství.  
- Změna v honorování autorů: kombinace nižšího honoráře s podílem autora na 

výnosu z prodeje.  
- Zvýšení prodeje publikací se nejeví jako příliš reálné (typické je, že studenti si 

jeden výtisk oskenují a uloží na webovskou stránku), ani od elektronického 
vydávání textů nelze očekávat pronikavé zvýšení zisku. Byla diskutována 
možnost prodeje elektronických příprav (ve formátu pdf) přednášejících, za 
symbolické poplatky. 

- Odpisy současných knižních zásob: záležitost dořeší prod. M. Vlach a 
tajemník fakulty. Prod. M. Vlach doporučil ponechávat publikace v zásobě na 
skladě max. 5 let. Prod. M. Rokyta požádal o informaci, jak a nakolik ovlivňují 
zásoby publikací na skladě hospodaření fakulty.   

- Kolegium pověřilo prod. M. Vlacha, aby opatřil informace užitečné pro 
srovnání činnosti MatfyzPress s praxí např. v nakladatelství Karolinum, 
Dokořán apod. Poté aby připravil konkrétní návrh novely fakultní směrnice 
o ediční činnosti včetně změny výše autorských honorářů. 

- Do doby vydání novely zmíněné směrnice funguje MatfyzPress v provizorním 
režimu, a tedy je pozastavena výroba titulů schválených v edičním plánu na 
rok 2015. 

ii) Účast fakulty (resp. Vydavatelství MatfyzPress) ve výběrovém řízení na tisk 
výročních zpráv pro Ústřední vojenskou nemocnici: zadavatel řízení si vyžádal 
ukázky tisku. 

 
o) Spolupráce s ČSOB: prod. M. Vlach dojednal na schůzce se zástupcem banky dr. 

Petrem Jarošem, že ČSOB navrhne změnu stávající smlouvy o spolupráci. Doc. M. 
Nečaský z KSI je ochotný garantovat nejen smluvní výzkum s ČSOB, ale být také 
koordinátorem fakulty v rámci Partnerského programu. 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Návrh rozpočtu MFF UK na rok 2015: děkan a prod. M. Rokyta seznámili kolegium se 
simulací, jak by vypadalo dělení rozpočtu mezi sekce, kdyby byl koeficient K rozpočítán 
přesně ve shodě se vzorečkem aplikovaným při dělení financí mezi fakulty UK. Výsledné 
alternativy ukázaly, že minule přijaté kompromisní řešení je dobré.  

 
b) Děkan poskytl další informace k výjezdnímu zasedání kolegia děkana naplánovanému na 

dny 12. a 13. 5. 2015. 
 

Zasedání skončilo v 13:34 hodin.  
 
Zapsala:  
T. Pávková 



Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 15. dubna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. 
Skrbek, M. Vlach (do 13:35), J. Trlifaj  
 

 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného dne 1. dubna 2015. 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) KD schválilo vyhlášení výzvy na fakultní post-docs (časový harmonogram stejný jako 

vloni, financuje každá sekce ze svého rozpočtu, není tím vyloučena participace na 
univerzitních post-docs). Zveřejnění výzvy ze strany RUK se očekává 1. 6. 2015. 

 
b) GA UK 

i) Na funkci zpravodajů ve společenskovědní sekci (informatika) rezignovali Mgr. P. 
Gregor, Ph.D., a RNDr. J. Yaghob, Ph.D., a proto je třeba počet členů oborové 
rady GA UK doplnit. Prod. O. Čepek pošle návrhy z informatické sekce na OVZS, 
nominace projedná VR MFF UK na svém květnovém zasedání.  

ii) Dopisy předsedy GR UK prof. P. Volfa adresované navrhovatelům projektů Mgr. V. 
Horkému a JUDr. A. Steinhauserovi (garant projektů doc. P. Tůma - KDSS) a Mgr. 
V. Peksovi a Mgr. M. Šubrovi (garant projektů doc. M. Procházka - FÚUK) 
o zjištěné duplicitě textů. Grantová rada považuje toto jednání za hrubý prohřešek 
proti etice vědecké práce a zvažuje podat podnět Etické komisi UK. Proděkani 
sekce F a I záležitost projednají se školiteli.  

 
c) Do výzvy MŠMT na podávání návrhů projektů ve formátu V4 + Japonsko se z MFF UK 

přihlásili prof. J. Valenta (jednou jako navrhovatel, jednou jako spolunavrhovatel), prof. V. 
Holý (spolunavrhovatel) a dr. T. Novotný (spolunavrhovatel). 

 
d) Databáze Granty a projekty (GaP): probíhá plnění podkladů podle harmonogramu, RUK 

slibuje, že od června t. r. se zvýší rychlost systémů OBD a GaP. 
 

e) Do soutěže NAKI II se z MFF UK připravují tři projekty: 2x navrhovatel (prof. J. Hajič, dr. 
K. Rysová), 1x spolunavrhovatel (prof. J. Hajič). 

 
f) K  podílům na monografiích zaslaných do soutěže Monografie si vyžádal RUK „doložení 

výpočtu autorských podílů“. Vypracuje dr. J. Kuča, do 16. 4. 2015.  
 

g) „Vlajkové lodě“: RUK požádal, aby MFF UK doplnila tam, kde schází, český text – týká se 
sekcí M a I.  

 
h) Oslavy 25. výročí spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Heidelberg ve 

dnech 27. až 29. dubna 2015: proděkani J. Trlifaj a M. Rokyta plánují zúčastnit se celého 
programu dne 27. 4. a dopoledního programu v úterý 28. 4. Prof. W. Jäger při této 
příležitosti převezme dekret o svém jmenování hostujícím profesorem UK.   

 
i) Medaile Josefa Hlávky (uděluje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových): je určena 

nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných 
vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch 
české vědy, umění a vzdělanosti. Případné návrhy ze sekcí lze v elektronické i tištěné 
podobě zaslat na OVZS nejpozději do 22. května 2015. 

 
j) Dotaz z Evropského centra UK na případné zapojení MFF UK do projektu Mobilising the 

research, innovation and educational capacities of Europe’s universities in the SET-Plan 
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(UNI-SET) vedeného European University Association (UK je členem): prod. J. Trlifaj 
přepošle dopis od pror. L. Rovné prod. V. Baumrukovi, přestože věc se zdá být vhodná 
spíš pro FJFI ČVUT.  

 
k) Atheneum Manila - spolupráce s Filipínami: prod. J. Trlifaj informoval, že do konce května 

t. r. se sejdou zainteresovaní proděkani, aby uvážili případnou spolupráci se zahraničním 
partnerem.  

 
l) Podnět FF UK na vstup UK do Agence Universitaire de la Francophonie: spolupráce je 

koordinována z Montrealu, prod. J. Trlifaj nezávazně jednal s proděkankou FF UK a 
sejde se s ní i osobně; podle její informace představují náklady 500 EUR za rok. 

 
m) KD vzalo na vědomí informaci proděkanů J. Trlifaje a V. Baumruka o jejich setkání s pror. 

J. Konvalinkou, které se uskutečnilo dne 14. 4. 2015. Hlavním tématem byla ideová 
debata o zamýšlené evaluaci vědy na UK, o hledání optimální metody. Pror. J. 
Konvalinka plánuje pilotně zahájit hodnocení vědy na vybraných fakultách na podzim t. r.  

. 
Děkan 
n) Den UK v Paříži - 12. května 2015: na opakovanou urgenci podkladů z MFF UK odepsal 

děkan pror. L. Rovné, že tyto byly poskytnuty již 9. 3. 2015. Není jasné, zda je nutný 
překlad podkladů do angličtiny, jak bylo ze strany RUK žádáno – na tuto otázku děkan 
nedostal odpověď.   

 
o) Přijetí p. Moshe Arense na UK v pondělí 27. dubna 2015 od 13:00 hodin (Vlastenecký sál 

Karolina): děkan a prod. J. Trlifaj budou mimo ČR. 
 
p) Pozvánka na seminář GA ČR Mezinárodní publikační praxe v oborech (20. 5. 2015 od 

10:00 hodin ve velkém přednáškovém sále AV ČR (č. 206), Národní 3, Praha 1. Děkan 
pozvání nemůže využít, přeposlal pozvánku členům KD.  

 
q) Soutěž o cenu děkana za nejlepší učebnici a nejlepší monografii vydané v roce 2014: 

návrhy podaly sekce M a I, oba příslušní sekční proděkani je komentovali. Na doporučení 
KD se děkan rozhodl ocenit tyto tituly: v kategorii monografií publikaci Petr Hájek, Michal 
Johanis: Smooth Analysis in Banach Spaces (De Gruyter, 2014), v kategorii učebnic 
knihu Roman Barták, Robert Morris, K. Brent Venable – An Introduction to Constraint-
Based Temporal Reasoning (Morgan & Claypool Publishers, 2014). Ceny budou předány 
na zasedání VR MFF UK.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Vyhlášení jarního kola soutěže o studentské fakultní granty (SFG): oběžník studentům a 

pracovištím rozeslal prod. F. Chmelík dne 14. 4. 2015. Návrhy přijímá studijní oddělení 
(pí L. Šimůnková) do 15. 5. 2015. Děkan připomněl stanovisko vedení fakulty, že SFG 
jsou určeny primárně pro studenty magisterského studia, případně pro studenty 
bakalářského studia; doktorandi mají možnost soutěžit o projekty SVV. V tomto smyslu 
připraví prod. F. Chmelík návrh na změnu vnitřního předpisu fakulty, zahrne do něj také 
omezení počtu přihlášek o SFG na právě jednu na jednoho navrhovatele a případně další 
náměty, které mu pošlou členové kolegia děkana do 15. května 2015.  

 
b) Vyhlášení letošní Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy: oběžník 

rozeslal prod. F. Chmelík 14. 4. 2015. Návrhy přijímá studijní oddělení (JUDr. D. 
Macharová) do 18. 5. 2015.  

 
c) Vyhlášení letošní Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a 

absolventy a také za mimořádné činy studentů. Oběžník rozeslal prod. F. Chmelík dne 
14. 4. 2015, návrhy přijímá studijní oddělení (JUDr. D. Macharová) do 11. 5. 2015.  
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d) Příprava hodnocení výuky ze strany studentů – studentská anketa za LS 2014/2015 
probíhá přesně podle časového harmonogramu. Prod. F. Chmelík informoval, že probíhá 
tisk anketních lístků. K tomu podotkl prod. M. Vlach, že fakultní reprografické středisko 
vyrábí pro tento účel více než 100 tis. kusů anketních lístků. Podle informací prod. F. 
Chmelíka jsou náklady na studentskou anketu, včetně mř. stipendia pro studentského 
zpracovatele, vyčísleny sumou asi 50 tis. Kč.  
V souvislosti se studentskou anketou prod. F. Chmelík informoval, že členové fakultní 
komise pro studentskou anketu se v názoru na možné zavedení elektronického modulu 
užívaného na FF UK neshodují, a proto jednotlivá stanoviska pošle kolegiu 
k prodiskutování na příští schůzi.  

 
e) Prod. F. Chmelík obdržel od pror. S. Štecha pozvánku na celkem tři semináře týkající se 

hodnocení kvality vzdělávací činnosti a hodnocení výuky studenty na UK. Konají se dne 
28. dubna 2015 na RUK: 
i) Seminář Hodnocení kvality vzdělávací činnosti se koná od 10 do 12 hodin. 

Zúčastní se prod. P. Kolman.  
ii) Seminář Hodnocení kvality doktorského studia jeho studenty se koná od 12:30 do 

13:15 hodin. Zúčastní se prod. F. Chmelík. 
iii) Seminář Hodnocení kvality studia absolventy bakalářského a magisterského studia 

se koná od 13:15 do 14 hodin. Zúčastní se prod. F. Chmelík, který doporučil 
seminář též pozornosti prod. M. Vlacha, případně dalším zájemcům.   

 
f) KREDO 

i) Prod. F. Chmelík poslal kolegiu doplňující dotazník k balíčku č. 5 – Celoživotní 
vzdělávání. Získané odpovědi zpracuje a výsledek kolegiu pošle. 

ii) Prod. M. Vlach obeslal kolegium informací, že 28. 4. 2015 se bude konat schůzka 
k fakultním „vizitkám“ a že do 20. 4. 2015 prosí poslat dr. K. Šolcové vhodné tipy 
(týká se sekčních proděkanů).  

 
Prod. P. Kolman 
g) Kolegium schválilo upravený návrh harmonogramu akad. roku 2015/2016, jak jej předložil 

prod. P. Kolman. Na základě vyjádření Studentské komory AS MFF UK zůstává 
v harmonogramu zimní termín pro bakalářské státní zkoušky. Termín děkanského 
sportovního dne je navržený na 9. listopadu 2015, prod. P. Kolman prokonzultuje toto 
datum s vedoucím KTV.  
Stalo se po KD: Děkanský sportovní den se bude konat 9. listopadu 2015.  

 
h) Aktualizace výnosu o výplatě stipendií: KD schválilo text zaslaný prod. P. Kolmanem a 

doporučilo předložit jej Akademickému senátu MFF UK na květnové zasedání. Nová 
směrnice nahradí dosavadní Směrnici děkana č. 6/2014. Potřebu novelizovat tuto 
směrnici vyvolala změna pravidel pro přiznávání stipendií, která zavedla dvě úrovně 
stipendia za vynikající studijní výsledky. 

 
i) KD vzalo na vědomí definitivní počty přihlášek do bakalářských studijních programů:  

 
 

 2015 2014 
BF - odborná              495  498 
BI - odborná     467  395  
BM - odborná     611 595 
Ucit M + F    95 85 
Učit M + DG    30 24 
Učit M + I    29 37 
Učit M + FF UK   38              33 
Celkem 1765         1667   

  
         Prod. O. Čepek pochválil práci OMK a prod. M. Vlacha.  
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j) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že studenti bakalářských programů 
vyučovaných v angličtině vyjádřili na schůzce spokojenost se studiem na MFF UK; 
přestože je studium náročnější, než očekávali, na fakultě se jim líbí a oceňují péči jim 
věnovanou.  

 
k) Prod. P. Kolman dostal od pror. M. Králíčkové pozvánku na prezentaci programu Study in 

Prague, která se bude konat 21. 4. 2015 na RUK. Plánuje využít ji. Pro informaci ji 
přepošle celému kolegiu.  

 
Děkan 
l) Dne 13. 4. 2015 byl ředitelům ústavů AV ČR a řediteli ČHMÚ odeslán dopis děkana MFF 

UK obsahující návrh nové Dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského 
studijního programu/programů. Přílohou dopisu dále byl návrh novely směrnice děkana, 
kterou se upravují podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech 
(ve znění, které děkan plánuje předložit ke schválení AS MFF UK před letními 
prázdninami). KD vzalo informaci děkana na vědomí.   

 
m) Pozvání pana rektora k účasti na dalším kole mzn. hodnocení vysokých škol U-Multirank. 

V nadcházejícím kole budou předmětem hodnocení obory historie, sociologie, sociální 
práce, biologie, chemie a matematika. Na MFF UK bude sběr dat koordinovat prod. M. 
Rokyta. Děkan bude v tomto smyslu informovat pana rektora.   

 
n) Možnost podat cestou RVŠ připomínky k návrhu na zvýšení směrných čísel počtu 

financovatelných studentů (v rámci celé ČR), T: do 13. 4. 2015: děkan poskytl tuto 
informaci studijním proděkanům; ani jeden z nich nenalezl důvod k formulování 
připomínek. Prod. O. Čepek upozornil na to, že by RVŠ neměla doporučovat růst 
směrných čísel v humanitních oborech, jejichž absolventi mají již nyní často problém 
s uplatněním, a naopak podpořit růst směrných čísel v přírodovědeckých a technických 
oborech, po jejichž absolventech je na pracovním trhu poptávka. 

 
o) Prod. L. Skrbek vyslovil námět, aby se KD zabývalo otázkou, zda podrobovat uchazeče 

o studium fyziky přijímacím zkouškám. Prod. V. Baumruk bude sondovat názory ve 
fyzikální sekci, především u garanta programu prof. J. Podolského. Prod. P. Kolman se 
chystá vypracovat materiál ohledně přijímání ke studiu na MFF UK obecně.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Informace tajemníka z porady na RUK 

-  Informace k problematice VaVpI s odkazem na dopis rektora děkanům. 
- V univerzitním objektu Crystal jsou volné 2 byty pro potřeby fakult. 
- Byla zřízena Mezinárodní rada UK, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-6792.html 
- Zdůrazněna důležitost Dlouhodobého záměru UK na období let 2016 – 2020. 
- Původně přislíbený příspěvek UK na rekonstrukci rotundy sv. Václava nebude fakultě 

poskytnut. 
- RUK připravuje veřejné zakázky na mobilního operátora, bankovní služby a pojištění 

majetku. 
 

b) Společnost DRILL B.S., spol. s r.o., nabízí fakultě Vzdělávací program pro vedoucí kateder 
a ostatní vedoucí zaměstnance z oblasti manažerských dovedností. Tajemník zjistil 
podrobnější informace o stejném programu realizovaném na PřF UK; na základě těchto 
informací se kolegium rozhodlo nabídku nevyužít.  

c) Dne 9. 4. 2015 byla na MFF UK zahájena kontrola vybraného vzorku projektů GA ČR 
kontrolní skupinou Grantové agentury ČR.   

 

http://www.cuni.cz/UK-6792.html
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d) Dne 14. 4. 2015 došlo ve dvoře budovy Ke Karlovu 5 ke krádeži jízdního kola. Případ byl 
nahlášen Policii ČR. 

 
e) V úterý 21. 4. 2015 od 7.30 do 7.45 hodin bude přerušena dodávka elektrického proudu 

v obou budovách na Karlově. 
 

f)        Předprázdninové setkání zaměstnanců a doktorandů v areálu  Troja se uskuteční dne 22. 
6. 2015 od 16.00 hodin. Občerstvení, stany, prostory k sezení apod. zajistí tajemník 
fakulty, hudební produkci a ozvučení proděkan doc. M. Rokyta. 

 
g) Organizační zajištění nahrávání přednášek převzala RNDr. Martina Kekule, Ph.D. 

 
h) Pronájmy, zapůjčení refektáře 

- Požadavek absolventa MFF UK na pronájem refektáře ke svatebnímu obřadu bude 
posouzen v souvislosti s případným členstvím v Alumni MFF UK. (Zaměstnanci fakulty 
a členové Alumni budou požívat výhody slevy, po které bude cena za pronájem na 
svatební ceremoniál činit 5000,- Kč.) 

- ÚFAL požádal o zapůjčení refektáře na 10. 9. 2015 za účelem oslavy významného 
životního jubilea prof. E. Hajičové: kolegium schválilo, za nájem 1.000,- Kč. 

- Evropské hnutí v ČR - v předcházejících letech v refektáři uskutečnilo několik akcí - 
požádalo o příslib slevy na další pořádané akce (typicky konferenčního typu): 
kolegium přislíbilo slevu ve výši 15 %.   

 
i)        Tajemník fakulty navrhne znění pokynu děkana k zadávání veřejných zakázek na MFF 

UK.  
 
j)        Tajemník fakulty přeposlal kolegiu e-mail J. Bělonožníka z RUK obsahující informaci pror. 

J. Hály o schválení Institucionálního plánu pro rok 2015 včetně pravidel pro jeho čerpání. 
Samotný IP UK 2015 je k nalezení na stránce: http://www.cuni.cz/UK-5958.html. 
Prod. L Skrbek konstatoval, že finance už přišly, vše běží podle plánu. 

 
Děkan 
a) Ve dnech 10. a 11. 4. 2015 se konalo další setkání děkanů přírodovědně zaměřených 

fakult. Kolegium vzalo na vědomí informaci o poznatcích děkana MFF UK.  
 
b) Bonusy PRVOUK: HOSP eviduje příjem na bonifikaci společných programů PRVOUK 

(celkem 121.504 Kč). Přípis od RUK stanovující rozdělení částky teprve přijde.  
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek  
a) Projekty OP VaVpI: koordinátoři projektů připravili krátké zprávy o současné situaci. Na 

základě těchto informací, s přihlédnutím k připomínkám Ing. D. Lankové a k závěrům 
informační schůzky na MŠMT ze dne 13. 4. (za MFF UK se zúčastnili: J. Kratochvíl, A. 
Líska, V. Baumruk, D. Lanková, dále zástupci firmy GrandHelp, která VaVpI administruje) 
byl připraven dopis pro rektora UK shrnující současný stav. Vyplývá z něj, že vedení 
fakulty si není vědomo žádného velikého problému. Text dopisu dostali na vědomí všichni 
členové KD.   
 

b) Stavební úpravy pro novou serverovnu v Troji budou prováděny v rámci investičního 
záměru Výstavba pavilonu M a I. Byl zpracován prováděcí projekt, který je součástí 
podmínek pro výběrové řízení. Vzhledem k celkovému objemu investičního záměru 
(celkový objem přesahuje 200 mil. Kč) muselo tyto podmínky předem schválit MŠMT a 
MF.  Na základě tohoto souhlasu je již vypisováno výběrové řízení. Předpokládaný termín 
dokončení je konec září, ale je možno doufat v kratší termín, protože součástí hodnocení 
nabídek je i doba realizace. 

 

http://www.cuni.cz/UK-5958.html
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c) V rámci akcí Správy budov průběžně probíhají projektové práce, vysoutěžení dodavatelů 
a vlastní realizace stavebních úprav potřebných k bezproblémové instalaci nákladných 
přístrojů z VaVpI na pracovištích KCHFO a KFM na Karlově, KFPP a KFNT v Troji.  

 
d) Firma Technico Opava pokračuje v pracích na prováděcím projektu pavilonu M a I v Troji. 

Probíhá řada konzultací s architektem a schvalovacích řízení v rámci kontrolních dnů. 
Prováděcí projekt by měl být dispozici ve stanoveném termínu tak, aby vysoutěžení 
dodavatele a realizace proběhly v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty.  
V návaznosti na bod 3. i) zápisu z KD konaného dne 1. 4. 2015 děkan uvedl, že finanční 
spoluúčast fakulty na projektu VaVpI (budova býv. VD)  zvýší o zhruba 3,5 mil. Kč (bude 
hrazeno z FRIM), v důsledku změny požadavku MŠMT na způsob výpočtu. 
Prod. M. Vlach ve spolupráci s OMK připraví koncept, jak průběžně seznamovat fakultní 
veřejnost s přípravou stavby trojského pavilonu na zvláštní webové stránce.  
 

e) Probíhají nebo ve stádiu příprav se nacházejí menší stavební akce ve fyzikální sekci 
(KFM, KCHFO, KFPP).  Stavební úpravy – další páteřní rozvoj chlazení KK5 OK, podesta 
pod kryogenerátor jako záloha pro trojská pracoviště atd. 

   
Děkan 
f) Projekty OP VVV: děkan dal kolegiu k úvaze, zda nevypsat výběrové řízení na manažera 

„měkkých“ projektů. Odpověď vyžaduje hlubší promyšlení otázky.  
 
g) Prod. V. Baumruk poslal kolegiu text zadání architektonické soutěže o návrh Kampusu 

Albertov – Biocentrum a Globcentrum, ve verzi předložené ke schválení Pracovní 
skupinou KA.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Inzeráty, kterými děkan vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků a na 
obsazení funkcí vedoucích/ředitelů pracovišť MFF UK, vyjde v příloze Akademie deníku 
Lidové noviny dne 21. dubna 2015. Lhůta pro podání přihlášek vyprší dne 20. května 
2015.  

 
b) Kolegium schválilo znění Směrnice děkana č. 7/2015, závazné pokyny pro uzavírání 

pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
výnos je na webu: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer07.htm 
 

c) Kolegium schválilo udělení zlaté pamětní medaile MFF UK prof. Dr. Rolfu Rannacherovi, 
dr.h.c., z Univerzity v Heidelbergu.    

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Elixír do škol (Hradec Králové 15. 5. 2015 večer mezi 18:00 a 20:00 hodinou): za vedení 

MFF UK účastníky pozdraví děkan, případně jiný člen vedení.  
Stalo se po KD: do Hradce Králové pojede prod. F. Chmelík, protože děkan se zúčastní 
slavnostní akce pořádané téhož dne Arcibiskupstvím pražským. 
 

b) Spolupráce s firmami: 
i) Zájem má firma/projekt Datlowe.   
ii) ČSOB: MFF UK čeká na stanovisko k nové smlouvě.   
iii) Hewlett Packard: probíhají jednání o případném partnerství.  
iv) Homecredit: strategické partnerství je ze strany MFF UK ve stádiu úvah.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer07.htm
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c) Soutěž EXPO SCIENCE organizovaná Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET 
2016: práci v odborných porotách přislíbili doc. P. Svoboda, Mgr. P. Ježek a doc. J. 
Křivánek. Studentská práce z gymnázia Sasická v Pardubicích Radiace v letadle a na 
oběžné dráze obdržela Cenu MFF UK. Tu předal doc. P. Svoboda. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-amavet/ 
 

d) Na OMK proběhl kurs mediální komunikace v rámci projektu OPVK. 
 

e) Odpověď pror. M. Kovářovi stran účasti MFF UK na Vědeckém jarmarku byla včas 
odeslána. 

 
f) Rotunda sv. Václava: sbírka pokračuje, další propagační články jsou připravené ke 

zveřejnění v květnu, např. v časopise National geographic. 
 

g) Web Alumni představí prod. M. Vlach na setkání s absolventy MFF UK z roku 1965, které 
se uskuteční dne 17. 4. 2015. Za vedení fakulty bude přítomen také prod. M. Rokyta. KD 
vzalo na vědomí sdělení prod. M. Vlacha, že propojení databáze Alumni s Matfyz.cz 
zatím nefunguje, spolupráce s najatou firmou vyžaduje další jednání.  
Stalo se po KD:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-absolventi/ 
 

h) V přípravné fázi je znění Statutu tzv. Fakultních škol. Nyní je v připomínkování v Pracovní 
skupině pro fakultní školy. 

 
i) Vydavatelství MatfyzPress 

i) Prod. M. Vlach seznámil KD s fakty, která zjistil o autorských honorářích v nakl. 
Karolinum a dalších. Podklady poslal předem.  

ii) KD jednomyslným veřejným hlasováním schválilo návrh, který prod. M. Vlach 
přednesl po konzultaci vedoucím reprostřediska Ing. Z. Šedinou: snížit částku 
současného autorského honoráře na 35 % z původní výše a naopak zavést novou 
motivační složku, a to 8 % z ceny knihy (bez ohledu na případné slevové akce 
nakladatelství). Autorské honoráře půjdou k tíži nakladatelství. 

iii) KD rozhodlo, že reforma autorských honorářů začne být uplatňována od 
nejbližších připravených publikací (konkrétně to budu tituly autorů J. Obdržálka a J. 
Zichové). 

iv) Děkan se kriticky vyjádřil ke kvalitě některých z recenzních posudků, které si 
nechal předložit při schvalování výplaty honoráře. Dne 30. 4. 2015 se proto sejde 
s předsedou fakultní ediční komise doc. M. Zeleným; přítomni budou ještě 
proděkani M. Vlach a M. Rokyta, dále Ing. Z. Šedina a Mgr. L. Veverka.  

v) Prod. M. Vlach připraví návrh novely Směrnice děkana č. 5/2007 – statutu soutěže 
o Cenu děkana za nejlepší učebnici a monografii. 

vi) Fakultní reprografické středisko získalo zakázku na tisk pro Ústřední vojenskou 
nemocnici. 

 
 
Děkan 
j) Informační tabule a stánky do budov MFF UK: dne 13. 4. 2015 představila ostravská 

firma děkanovi a prod. M. Vlachovi své produkty. Dojem byl dobrý, děkan je pro 
objednání tabulí, kdežto stánky zatím vyzkoušet nejvýše dva (jeden do budovy Ke 
Karlovu 5 a jeden před studijní oddělení na děkanátu).  

 
k) Tajemnice Ceny Miloslava Petruska za prezentaci e-mailem informovala děkana, že na 

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2014 byla letos nominována Mgr. 
Alexandra Hroncová z PřF UK, a to za dlouhodobý přínos a prezentaci Přírodovědecké 
fakulty prostřednictvím portálu Přírodovědci.cz. Cena se předávala v úterý 7. dubna 2015 
při příležitosti oslav 667. výročí založení Univerzity Karlovy.  

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-amavet/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-absolventi/
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7. RŮZNÉ 
 

a) Připomínky k návrhu Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy 2016-2020: děkan 
poděkoval členům KD za připomínky k univerzitnímu dokumentu. Do výsledné podoby 
zpracovaný dokument děkan pošle jak na RUK, tak kolegiu.  
Stalo se 17. 4. 2015.   

 
b) Na schůzi RKR dne 20. 4. 2015 a na zasedání AS MFF UK dne 20. května 2015 zastoupí 

děkana prod. J. Trlifaj.  
 

c) Prod. V. Baumruk omluvil svou nepřítomnost na příští schůzi KD - bude pracovně 
v Oxfordu.  

 
d) Plán dalších schůzí KD je následující: 13. 5., 27. 5., 10. 6., s výjimkou dne 13. 5. 2015 

vždy od 9:00 hodin v děkanově pracovně na Karlově. Schůze 22. 6. se bude konat 
v seminární místnosti KFNT od 10:00 hodin. 

 
 
Zasedání skončilo v 14:02 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 29. dubna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. Skrbek, M. 
Vlach, J. Trlifaj  
V. Baumruk 

 
 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného dne 15. dubna 2015. 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Kompletní materiály pro akreditaci habilitačních a jmenovacích oborů na MFF UK byly 

předány 19. 4. 2015 na RUK. 
 

b) Fakultní post-docs: vzor výzvy z minulých let byl zaslán 20. 4. 2015 sekčním proděkanům 
k vyhlášení v sekcích. KD akceptovalo navrhovaný harmonogram: do 4. 5. 2015 zaslat na 
OVZS návrhy témat post-doc projektů ke zveřejnění na postdocjobs.com a na stránkách 
MFF UK, konečný termín pro zaslání úplných přihlášek na OVZS připadá na 23. 6. 2015, 
výběr vhodných kandidátů do 7. 7. 2015, navazuje oznámení o přijetí, nástup k 1. 10. 
2015 (příp. podle dohody).  

 
c) Oslavy 25. výročí spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Heidelberg: 

slavnostního zahájení v Karolinu dne 27. 4. 2015 se zúčastnili proděkani J. Trlifaj a M. 
Rokyta. Při této příležitosti převzal dekret hostujícího profesora UK prof. W. Jäger, zlatou 
medaili MFF UK pro nepřítomného prof. Rannachera převzal rektor heidelbergské 
univerzity Prof. Dr. Bernhard Eitel. 

 
d) Na ocenění Medailí Josefa Hlávky Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" 

nebyl předložen z MFF UK žádný návrh. 
 

e) Po posouzení rozhodl proděkan pro fyziku, že se MFF UK nezapojí do projektu Mobilising 
the research, innovation and educational capacities of Europe’s universities in the SET-
Plan (UNI-SET) vedeného European University Association. 

 
f) Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK: v univerzitní komisi pro vyhodnocení návrhů 

vznikl podnět přizvat k posuzování monografií navržených k ocenění odborníka 
s poradním hlasem pro matematické obory. Podnět posoudí kolegium rektora a případně 
vyzve k nominaci takového odborníka. 

 
g) V souvislosti s rezignací zástupců MFF UK v oborové radě GA UK, skupině informatika, a 

v návaznosti na výzvu předsedy Grantové rady UK prof. RNDr. Petra Volfa, CSc., 
předkládá MFF UK návrh na doplnění OR GAUK čtyři kandidáty. Jsou jimi RNDr. David 
Hoksza, Ph.D., Mgr. Pavel Ježek, Ph.D., Mgr. Martin Šámal, Ph.D., Mgr. Martin Pilát, 
Ph.D. Požadované dokumenty od kandidátů – návrhový list, odborný životopis a přehled 
publikační činnosti za posledních 10 let byly předány jako podklady pro  projednání na 
květnové zasedání VR MFF UK (podle pravidel GA UK je třeba, aby kandidáty schválila 
vědecká rada příslušné fakulty).  

 
h) Výzva k nominacím na Cenu Milady Paulové ve fyzice: zaslalo Národní kontaktní 

centrum – ženy a věda (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), termín pro podání 
nominačních dopisů je stanoven na 20. 5. 2015.  
Podrobnosti k Ceně Milady Paulové, letošnímu ročníku i nominacím: 
http://www.zenyaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/cena-milady-paulove-2015  
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-milady-paulove-1. 
JČMF připravuje nominaci pro RNDr. Alici Valkárovou, DrSc., z MFF UK.  

http://www.zenyaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/cena-milady-paulove-2015
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-milady-paulove-1
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i) Atheneum Manila: možnosti spolupráce s touto soukromou univerzitou probral 28. 4. 

2015 prod. J. Trlifaj s proděkanem FF UK. Do měsíce je možné na OVZS poslat podklady 
pro případnou spolupráci. Pokud by byl tímto způsobem projeven zájem, připojila by se 
MFF UK k FF UK a dala by podnět pror. J. Škrhovi k uzavření spolupráce mezi 
univerzitami.  

 
j) IPN metodika (3. interní verze UK): KD vzalo na vědomí připomínky, které k materiálu 

odeslal prod. J. Trlifaj na RUK Mgr. Nohelovi. Na květen je svolané jednání do Olomouce, 
prod. J. Trlifaj se ho zúčastní.  

 
k) Kolegium prodiskutovalo návrhy na změny univerzitních předpisů, jak byly zaslány 

děkanovi z RUK. Připomínky vedení MFF UK se týkají hlavně edičních záležitostí, 
zformuluje je prod. M. Vlach, závěrečnou redakci provede děkan.  

 
l) Odborná tematická skupina Information and Communication technologies (ICT): za MFF 

UK byl do skupiny navržen prof. Ing. František Plášil, DrSc. Nominace byla odeslána 
pror. L. Rovné dne 23. 4. 2015. 

 
Děkan 
m) Tzv. vlajkové lodi: prod. J. Trlifaj uvedl, že podkladové materiály z MFF UK sklidily 

pochvalu, jazykový překlad si podle informací od pror. J. Konvalinky zajistí RUK. 
 
n) Projekty GA UK, u kterých byla zjištěna duplicita textu (viz bod 1. b) ii) zápisu ze schůze 

KD konané 15. 4. 2015): prod. O. Čepek informoval, že doc. P. Tůma osobně navštíví 
prof. P. Volfa, aby mu věc vysvětlil.  

 
o) Oficiální výsledek kontroly dvou projektů, kterou na MFF UK provedli pracovníci 

kontrolního oddělení GA ČR, tajemník fakulty zatím nezná.   
 

p) Finanční bonus PRVOUK: hospodářské oddělení fakulty už obdrželo částku, doprovodný 
dopis o jejím rozdělení na RUK teprve připravují (zjištěno telefonickým dotazem).  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO: prod. F. Chmelík poděkoval prod. M. Vlachovi za zpracování doplňujícího 

dotazníku.   
 
b) Prod. M. Vlach urgoval sekční proděkany o podklady pro tzv. fakultní vizitky.  
 
c) Studentská anketa 

i) Příprava papírové studentské ankety za LS: studentům byly odeslány oběžníky, na 
pracoviště anketní lístky, sběrné urny budou rozvezeny dne 30. 4. 2015. 

ii) Prod. F. Chmelík seznámil kolegium s názorem členů fakultní komise pro 
studentskou anketu na elektronický modul hodnocení výuky, který používá 
Filozofická fakulta UK. Není jednoznačný, elektronický modul má v porovnání 
s papírovou anketou přednosti i nevýhody. Věc žádá čas na debatu. Pokud by 
MFF UK chtěla převzít elektronickou metodu a zavést ji od zimního semestru 
příštího akademického roku, musí o tom kolegium rozhodnout nejpozději v červnu 
2015.   

 
Prod. P. Kolman 
d) Návrh, aby pozvánky ke státním závěrečným zkouškám byly rozesílány elektronicky, 

předložil prod. P. Kolman sekčním proděkanům. Týká se sekcí M a F, protože 
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v informatické sekci se papírové pozvánky nepoužívají. Prod. M. Rokyta návrh uvítal, 
přičemž zdůraznil, že je důležité, aby pozvánky neminuly oponenty.  

e) Děkanský sportovní den: po jednání s vedoucím KTV je potvrzen definitivní termín 
pondělí 9. 11. 2015. 

 
f) Názvy nových rolí v SIS: prod. P. Kolman vyjasní ve spolupráci s dr. P. Zakouřilem.  

 
g) Study in Prague: KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o prezentaci 

centrálního univerzitního projektu, které se zúčastnil. Kontaktní osobou na RUK je L. 
Nachtigal.  

 
h) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o schůzce na RUK, kterou řídil pror. S. 

Štech. Konala se 28. 4. 2015.  
 

i) Do pracovní skupiny pro hodnocení kvality výuky, kterou řídí pror. S. Štech, se za MFF 
UK přihlásí prod. F. Chmelík.  

 
j) Uzavírání nových smluv o společném zabezpečování výchovy doktorandů mezi MFF UK 

a vybranými ústavy AV ČR: probíhá, zatím je oboustranně podepsáno sedm smluv. 
Výhrady sdělili ředitelé ÚTIA a MÚ.   

 
k) Prod. M. Rokyta sdělil, že po dohodě se studijními proděkany jsou pro doktorandský 

týden v sekci M stanoveny dny 8. a 9. června 2015. Informatická sekce doktorandský 
týden nepořádá.   

 
l) Prod. M. Rokyta urgoval vyúčtování financí za výuku studentů v angličtině (vybrané 

školné) a převod na sekce, jejíž pracovníci tuto výuku zajišťovali. 
 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium diskutovalo o návrhu příkazu děkana „K některým otázkám zadávání veřejných 

zakázek na MFF UK“.  Tajemník zapracuje do návrhu připomínky členů kolegia děkana. 
 
b) Setkání zaměstnanců a doktorandů v Troji dne 22. 6. 2015 od 16.00 hodin: prostory 

budou po všech stránkách zajištěny (stany, občerstvení, sezení, hudba atd.), probíhající 
rekonstrukce akci nijak neomezí. Finanční podmínky zůstávají stejné jako vloni.  

 
c) V noci z 19. na 20. 4. 2015 došlo k násilnému vniknutí pachatele (ů) do objektu KTV na 

Karlově. Byl poničen plot, okno, skříňky na odkládání oblečení atd. Vloupání řeší Policie 
ČR. Škoda bude následně uplatněna u pojišťovny. V této souvislosti tajemník projedná 
s vedoucím KTV provozní režim v objektu KTV. 

 
d) Dne 20. 4. 2015 v podvečerních hodinách byla poškozena klec na odkládání jízdních kol 

ve dvoře u budovy Ke Karlovu 5 a jedno kolo bylo odcizeno. Vloupání šetří Policie ČR, 
náhrada škody bude uplatněna na pojišťovně. 

 
e) Nájmy: 

i) Gymnázium Christiana Dopplera požádalo o pronájem refektáře pro předání 
maturitních vysvědčení dvěma matematickým třídám dne 1. 6. 2015. Kolegium 
souhlasilo s nájemným 1.000,- Kč. 

ii) MFF UK a Česká matematická společnost společně pořádají v refektáři dne 8. 6. 
2015 přednášku Matematika a filosofie. Kolegium souhlasím s bezplatným 
poskytnutím refektáře. 

iii) ÚČJF pořádá „Výroční pracovní konferenci NA 62“, na které participuje CERN, a to 
ve dnech 31. 8. – 4. 9. 2015, v budově na MS. K pořádání akce využije refektář a 
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vybrané posluchárny. Kolegium schválilo slevu na celkovém nájemném ve výši 
50 %. 

 
f) Otázku případné slevy z ceny za pronájem refektáře pro členy Alumni probere prod. M. 

Vlach s tajemníkem fakulty.  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek a tajemník 
a) VaVpI – uznatelné náklady: kolegium schválilo návrh prod. L. Skrbka snížit rozsah 

nákladů na propagaci ve prospěch administrativních prací (jde o přesun v rámci projektu, 
dobře zdůvodněný zvyšujícími se nároky na administraci).  

 
b) KD vzalo na vědomí podrobné zprávy prod. L. Skrbka a tajemníka fakulty o současném 

stavu projektů VaVpI. Za cenu mimořádného úsilí všech zúčastněných se zatím daří vše 
zvládat podle časového plánu.  

 
c) KD vzalo na vědomí informace prod. L. Skrbka o probíhajících stavebních akcích 

financovaných z rozpočtu fakulty. 
 

d) KD vzalo na vědomí informace týkající se projektů OP VVV, jak je podali prod. M. Vlach a 
prod. L. Skrbek. Je žádoucí najít vhodného manažera tohoto typu projektů, protože 
současné pracovní kapacity jsou pohlceny projekty VaVpI.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schválením rozpočtu fakulty na rok 2015 dne 15. 4. skončilo rozpočtové provizorium. 
 
b) Konkursní komise: je hotový návrh na složení komise pro sekci F, návrh pro sekci I je na 

cestě. Komise musí děkan jmenovat nejpozději do 20. 5. 2015.  
 

c) Prod. M. Rokyta předložil návrh kolegia matematické sekce na jmenování prof. RNDr. 
Jiřího Anděla, DrSc., emeritním profesorem UK (k 1. 1. 2016): kolegium děkana návrh 
doporučilo, bude předložen Vědecké radě fakulty.   

 
d) Na základě podnětu prod. M. Rokyty zjistí tajemník fakulty detaily ohledně „školkovného“ 

(jak a kde je definována školka, na jejíž frekventanty lze přispívat z fakultního fondu) a 
prověří, zda je zavedený postup na získání podpisového vzoru a ostatních nezbytných 
formalit mezi děkanátem a pracovištěm sekce poté, kdy se změní vedoucí pracoviště.  

 
e) Prod. M. Rokyta by rád získal text dohody mezi panem rektorem a odborovou organizací 

ve věcech personálních.  
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Ediční záležitosti 

i) Kolegium schválilo novelu statutu soutěže o Cenu děkana MFF UK za nejlepší 
knižní publikace, jak ji navrhl prod. M. Vlach.  
Stalo se po KD: Nový statut soutěže byl vydán, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm
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ii) KD vzalo na vědomí Zápis z celouniverzitní ediční komise konané dne 12. 3. 2015, 
obsahující kromě jiného zprávu o hospodaření nakladatelství Karolinum a 
finančním podílu fakult na něm.  

 
b) Elixír do škol: akce se za vedení fakulty zúčastní prod. F. Chmelík. 
 
c) Rande s Fyzikou:  prod. M. Vlach ukázal výtisk publikace. Kniha bude k dostání také 

v MatfyzPress. Více na: 
http://www.matfyz.cz/clanky/356-rande-s-fyzikou   

 
d) Interpelace AS MFF UK na adresu prod. M. Vlacha a týkající se některých propagačních 

aktivit (např. korespondenčních seminářů, zastoupení studentů na veletrzích vzdělávání): 
prod. M. Vlach se sejde se SKAS  dne 10. 6. 2015, zúčastní se dále vedoucí OMK a 
vedoucí OVVP; schůzka je otevřena i zájemcům z kolegia děkana.   

 
e) Webový portál ČT24 přenášel přednášku meteorologů z MFF UK Vlnové procesy 

v atmosféře. Viz: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/308894-prednaska-vlnove-procesy-v-atmosfere-
ocima-meteorologu/ 

 
f) Prod. M. Vlach se sejde s organizátory korespondenčních seminářů, cílem je sjednotit 

některé propagační předměty a tiskoviny, a tím uspořit finance na propagaci vydávané. 
Zúčastní se též vedoucí reprostřediska Ing. Z. Šedina a vedoucí HOSP Ing. D. Lanková.  

 
g) K odeslání na MŠMT jsou připraveny žádosti o finanční podporu akcí Fykos, Náboj, 

Česká lingvistická olympiáda a dalších soutěží. 
  

h) Soutěž Expo Science Amavet 2015: nově je zavedena cena MFF UK. Prod. M. Vlacha 
zastoupil při jejím předání doc. P. Svoboda. Prod. M. Vlach se pochvalně zmínil o účasti 
porotců za fakultu. Výsledky lze nalézt na webu, viz:  
http://amavet.fvtp.cz/?q=node/53  

 
i) Sraz absolventů MFF UK po 50 letech byl účastníky vnímán velmi příznivě. Více na: 

http://www.matfyz.cz/clanky/377-sraz-absolventu-po-padesati-letech  
 

j) Děkan obdržel pochvalné hodnocení klavíru umístěného v refektáři (reakce na koncert 
uskutečněný 28. 4. 2015). 

 
k) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014: návrh je hotový, vyžaduje jen drobnější úpravy ze 

strany sekčních proděkanů.  
 

l) Nový web fakulty: na otázku prod. P. Kolmana sdělil prod. M. Vlach, že momentálně je 
aktuálnější vyřešit zodpovědnost za www stránky, přípravit redakční systém, dokončit e-
shop, portál absolventů Alumni a projekt informačních tabulí; rovněž je důležité, aby platil 
nový grafický manuál; nový web by měl pak všechny tyto „položky“ propojovat.  

 
m) Minuta ticha (tragické události, ke kterým došlo na Garissa University College v Keni 

(http://www.bbc.com/news/world-africa-32169080), podnítily reakci Evropské univerzitní 
asociace. Ta vyzývá k uctění památky obětí všech útoků na univerzity a univerzitní 
hodnoty po celém světě minutou ticha. K výzvě se připojuje také Univerzita Karlova, a 
proto doporučila zachovat minutu ticha v pondělí 27. dubna ve 12:00 SELČ.  
(Na základě výzvy RUK rozeslalo OMK.) 

 
n) Prod. M. Rokyta, člen hudebního uskupení Asonance, rád vyhověl přání Pražské komorní 

filharmonie a 28. 4. 2015 podal úvod o moderní soudobé muzice.   
 

 
 

http://www.matfyz.cz/clanky/356-rande-s-fyzikou
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/308894-prednaska-vlnove-procesy-v-atmosfere-ocima-meteorologu/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/308894-prednaska-vlnove-procesy-v-atmosfere-ocima-meteorologu/
http://amavet.fvtp.cz/?q=node/53
http://www.matfyz.cz/clanky/377-sraz-absolventu-po-padesati-letech
http://www.bbc.com/news/world-africa-32169080
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7. RŮZNÉ 
 

a) Připomínky k návrhům na změnu vybraných univerzitních předpisů (komplexní změna 
Volebního a jednacího řádu AS UK, nový Ediční řád UK, dílčí změna Jednacího řádu 
Vědecké rady, dílčí změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, 
dílčí změna Řádu pro udělování medailí univerzity a fakult), podrobnosti viz: 

   http://www.cuni.cz/UK-2132.html#1 
         Prod. M. Vlach poslal připomínky k návrhu Edičního řádu UK. 
 
b) Schůze RKR 20. 4. 2015: závěry poslal kolegiu prod. J. Trlifaj, posléze přišel i zápis 

z RUK; také ten KD dostalo k dispozici.  
 

c) Zasedání AS MFF UK: do letních prázdnin jsou naplánovány dvě schůze, a to na 
20. května a 24. června 2015. V květnu zastoupí děkana prod. J. Trlifaj.   

d) Pozvánky  
i) Vernisáž výstavy Jan Hus a pražská univerzita v pondělí 27. 4. 2015: pozvánku 

využil prod. J. Trlifaj.   
ii) Slavnostní přijetí pana Moshe Arense v pondělí 27. 4. 2015 ve 13:00 hodin: děkan 

se musel omluvit, kvůli zahraniční cestě. 
iii) Národní kulatý stůl k problematice přípravy učitelů: pořádá MŠMT v úterý dne 28. 

4. 2015 od 10:00 hodin. Za MFF UK se zúčastní doc. Zdeněk Drozd, vedoucí KDF. 
iv) Panelová diskuse Odvážná Evropa pořádaná dne 5. května 2015 od 16:00 hodin 

v rámci 4. ročníku Ceny Arnošta Lustiga: děkana zastoupí prod. J. Trlifaj. MFF UK 
pořádá tentýž den koncert v refektáři.  

v) Pozvánka na 16. seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol, který pořádá 
Masarykova univerzita ve spolupráci s ČKR, RVŠ a Centrem pro studium 
vysokého školství ve dnech 21. až 22. května 2015 v Telči: zůstane nevyužita.  

vi) Poklep základního kamene Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové ve 
středu 6. května 2015 od 14:00 hodin v areálu Na Soutoku v Hradci Králové. 
Protože ve stejnou dobu zasedá VR MFF UK, nemůže se zúčastnit děkan ani prod. 
J. Trlifaj.   

vii) Zahradní slavnost UK dne 2. června 2015 je v časové kolizi s koncertem, který 
pořádá MFFUK v refektáři.  

viii) Tradiční závody Univerzitní osmy (5. ročník souboje osmiveslic) 5. června 2015, 
17:30 hodin, Rašínovo nábřeží.  

ix) Noví profesoři převezmou jmenovací dekrety 7. května 2015 ve 13:00 hodin ve 
Velké aule Karolina.  

 
e) Prod. M. Vlach omlouvá svou neúčast na zasedání KD plánovaném na 22. 6. 2015 (účast 

na konferenci), jako nejistá se jeví jeho účast na schůzi KD dne 27. 5. 2015. 
 
f) Děkan vydal pokyny pro výjezdní zasedání KD do Znojma.  

 
g) Nový WebMailer: na dotaz prod. O. Čepka, v jakém stavu se nachází jednání, děkan 

citoval ze zprávy, kterou obdržel od odd. PSíK. v součinnosti s firmou BBM probíhají dvě 
prováděcí akce, které zatím nejsou závislé na vedení fakulty. Nákup systému VERSO – 
proběhlo jednání na úrovni UK (realizace modulů VERSO by měla/mohla patřit mezi 
Centralizované rozvojové projekty MŠMT), zástupci MFF UK specifikovali požadavky na 
modul a oznámili, že o vybrané moduly má fakulta zájem bez ohledu na způsob jejich 
financování. Co se týče inovace WebMaileru, v blízkých dnech se uskuteční jednání 
s BBM, na jehož programu je především uladění zatím dosti rozdílných požadavků fakult 
na inovaci WebMaileru. Dojde-li k dohodě o požadavcích, bude následovat nabídka.  

 
h) Prod. M. Rokyta 

i) KD vzalo na vědomí informaci o debatě v matematické sekci, zabývající se 
ne/dodržováním přestávky mezi vyučovacími hodinami. Prod. M. Rokyta uvažuje 
o zakoupení a instalaci nástěnných časoměřičů řízených rozhlasem do 
poslucháren v karlínské budově. Centrálně se věc řešit nebude. 

http://www.cuni.cz/UK-2132.html#1
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ii) Návrh změny Přílohy č. 1 Statutu MFF UK – Organizační řád: tajemnice 
Legislativní komise AS UK požádala dodatečně o dokument, který by formou 
revize vyznačoval všechny navrhované změny oproti stávajícímu OŘ. Prod. M. 
Rokyta vyhověl a dokument vypracoval.  

 
 
 
Zasedání skončilo v 16:20. 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané ve Znojmě dne 13. května 2015 odpoledne 
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. Skrbek, M. 
Vlach, J. Trlifaj  
P. Kolman 

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Prod. J. Trlifaj se zúčastní konference týkající se IPN Metodiky (Olomouc, 14. 5. 2015). 
 
b) Prod. J. Trlifaj bude v týdnu od 24. do 30. 5. 2015 na konferenci v Barceloně. 

 
c) Veřejná debata o financování české vědy organizovaná Filozofickou fakultou UK dne 28. 

5. 2015 od 16:30: za MFF UK by se zúčastnil prod. V. Baumruk.  
 

d) Stalo se po KD: V univerzitní soutěži významných monografií byly k finančnímu ocenění 
vybrány následující dvě publikace:  
- Valkunas Leonas, Abramavicius Darius, Mančal Tomáš – Molecular Exciton 

Dynamics and Relaxation: Quantum Theory and Spectroscopy (v celkovém pořadí 
11.);  

- Jörg Liesen, Zdeněk Strakoš – Krylov Subspace Methods: Principles and Analysis ((v 
celkovém pořadí na 18. - 20. místě). 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Kolegium se seznámilo s návrhem prod. F. Chmelíka na organizační zajištění Albeře. 

Výše poplatku vybíraného od studentů (příspěvek na ubytování a stravu) zůstane stejná 
jako vloni, tzn. 750,- Kč. 
Stalo se po KD: kolegium schválilo toto pořadí turnusů: první turnus – studenti fyziky, 
druhý turnus – studenti informatiky, třetí turnus – studenti matematiky. Besedy 
s děkanem budou v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, schůze KD ve středu.  
 

b) Termín pro odevzdání žádostí o studentské fakultní granty (SFG) vyprší dne 15. 5. 2015.  
 
c) Kolegium schválilo, aby na Cenu MŠMT, v kategorii doktorské programy, byla navržena 

Ing. L. Augustovičová z fyzikální sekce. Interní termín vypršel 11. 5. 2015. 
 

d) Kolegium vzalo na vědomí sdělení prod. F. Chmelíka, že po vydání harmonogramu akad. 
roku 2015/2016 informuje STUD ostatní fakulty UK a blízké fakulty ČVUT o změně 
některých termínů. 

 
e) Studentská anketa probíhá podle plánu a bez závad. 

 
f) Kolegium doporučilo, aby děkan předložil fakultnímu senátu návrh na jmenování doc. 

Mgr. Petra Kolmana, Ph.D., náhradníkem v disciplinární komisi MFF UK. Potřebu doplnit 
disciplinární komisi vyvolalo náhlé úmrtí prof. RNDr. L. Skály, DrSc., dne 8. 5. 2015. 
Podobně bude třeba doplnit Radu pro udělování SFG.  

 
g) Informace pror. J. Hály ohledně Výzvy v rámci Fondu vzdělávací politiky - debata členů 

KD probíhala e-mailem.  
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h) Prod. V. Baumruk připomněl v rámci fyzikální sekce možnost doktorandů ucházet se do 
29. 5. 2015 o stipendium z Fondu Karla Urbánka. Informace o FKU jsou na webu, viz: 
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000683.html 
 
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Tajemník 
a) FJFI ČVUT pořádá dne 23. 6. 2015 akci „Jaderný parník“. Kolegium pověřilo tajemníka 

fakulty, aby jednal s pořadatelem o účasti zaměstnanců MFF UK. MFF UK uhradí 
náklady spojené se zajištěním hudby a bude požadovat rezervaci 20 míst pro své 
zaměstnance. 

 
b) Tajemník seznámil kolegium s návrhem pravidel po poskytování příspěvku ze sociálního 

fondu na tzv. školkovné. Do příštího kolegia připraví návrh příslušné směrnice. 
 

c) Dne 20. 5. 2015 ve 13.30 hodin se uskuteční závěrečné projednání výsledků kontroly, 
provedené kontrolní skupinou GAČR u dvou vybraných fakultních projektů. Za MFF UK 
se zúčastní prod. J. Trlifaj a tajemník. 

 
d) Pronájem poslucháren S3 a S4: kolegium schválilo slevu na nájemném ve výši 50 % 

z plné ceny, a to pro akci pořádanou společně KAM na MFF UK a MÚ AV ČR, v. v. i., ve 
dnech 3. až 9. 7. 2016. 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek  
a) KD prodiskutovalo možnosti technického vybavení poslucháren T1 a T2 a nových 

počítačových učeben v plánovaném trojském pavilonu, ve světle jejich finanční 
náročnosti.  

 
b) OP VVV: ochotu pomoci s „měkkými“ projekty projevil doc. RNDr. C. Matyska, DrSc. 

Stalo se po KD: Děkan se sešel s doc. C. Matyskou dne 15. 5. 2015, za účasti proděkanů 
M. Vlacha a P. Kolmana. Prod. J. Trlifaj předal podklady týkající se podpory hostujících 
profesorů apod. samostatně. 

 
c) Dne 14. 5. 2015 se uskuteční schůzka děkana a prod. L. Skrbka s Ing. P. Zábským, 

ředitelem divize 9 firmy Metrostav (projekt VaVpI Střecha pro informatiku). 
 

d) Rekonstrukce objektu býv. Vývojových dílen: prod. L. Skrbek zvláštním e-mailem vedoucí 
pracovišť v Troji o tom, jak budou pokračovat stavební úpravy v areálu. 

 
e) Dopis Mgr. I. Richterové, Ph.D., (žádost o oficiální souhlas s vycházením z KO Troja 

únikovým východem) předal děkan k vyřízení tajemníkovi fakulty.   
 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Návrh statutu nakl. MatfyzPress a návrh směrnice upravující charakter ediční činnosti 

MFF UK rozeslal prod. M. Vlach kolegiu ve znění, odrážejícím korektury děkana.  
 
b) Rotunda sv. Václava: díky podpoře přispěvatelů už byla překročena hranice 1 mil. Kč! 

Aktuální stav viz: http://www.nase-rotunda.cz/ . 

http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000683.html
http://www.nase-rotunda.cz/
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c) Poděkování děkanovi svými dopisy vyjádřili: 
i) Mgr. Miroslav Pařík za setkání absolventů MFF UK po 50 letech, více o akci: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-absolventi/ 
 
ii) Mgr. Rostislav Doležal z Gymnázia Nový Bydžov za podporu projektu Věda do 

vlastních rukou, který organizuje studentská SPIE. 
 
d) Na OVVP bude zaměstnána pracovnice na DPČ (odpovídající 0,1 úvazku), která se bude 

věnovat problematice fakultních škol a absolventům. Finance v letošním roce se pokusí 
OVVP najít z vlastních rozpočtových (či projektových) zdrojů. 

 
e) Informace o situaci kolem jmenování profesorů. Fakulta vydala prohlášení – viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20150506stanovisko.pdf 
 

f) ČRo se v pořadu Historie Plus vrátil k tématu Alan Turinga. Více na: 
http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/prolomeni-kodu-enigma-zrejme-zkratilo-valku-
o-nekolik-let--1487575  

 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Připomínky k návrhu změn univerzitních předpisů děkan odeslal ve stanoveném termínu 
4. 5. 2015 tajemnici Legislativní komise AS UK, v kopii kolegiu děkana.   

 
b) Předsedovi AS MFF UK byly odeslány dokumenty ke třem bodům, o jejichž zařazení na 

program květnového zasedání požádal děkan. Jsou to: 
- návrh výroční zprávy fakulty za rok 2014,  
- návrh směrnice děkana o výplatě stipendií,  
- návrh směrnice děkana, kterou se upravuji podrobnosti o organizaci studia 

v doktorských studijních programech. 
Děkana na jednání AS dne 20. 5. 2015 zastoupí prod. J. Trlifaj.  
Prod. M. Vlach poslal Studentské komoře AS MFF UK své odpovědi na interpelaci ze 
strany SKAS. Bude předmětem jednání 20. 5. 2015.  

 
c) T. Pávková sbírá podklady pro sestavení letních služeb za vedení fakulty.  
 
d) Pozvání na inauguraci rektora a děkanů fakult Slezské univerzity v Opavě (úterý 

26. května 2015 od 11 hodin v kostele sv. Václava, ul. Pekařská 12, Opava): děkan se 
pravděpodobně nebude moci osobně zúčastnit.  
Stalo se po KD: Děkan se kvůli pracovním povinnostem v Praze omluvil.  
 

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-absolventi/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20150506stanovisko.pdf
http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/prolomeni-kodu-enigma-zrejme-zkratilo-valku-o-nekolik-let--1487575
http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/prolomeni-kodu-enigma-zrejme-zkratilo-valku-o-nekolik-let--1487575


Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 27. května 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta (přišel později), L. 
Skrbek; j.h. přizváni C. Matyska (bod 1.), D. Lanková a T. Jančák (bod 4. f)) 
F. Chmelík, J. Trlifaj, M. Vlach 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého jednání konaného 13. 5. 2015. 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek  
a) Projekty OP VVV – tzv. měkké: jednání se zúčastnil doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc., 

který projevil ochotu starat se o přípravu projektů a podílet se na administrativním řízení 
s nimi spojeném. Seznámil kolegium se svými dosavadními poznatky a s kroky, které 
podnikl nebo se podniknout chystá. Kolegium mu vyjádřilo plnou podporu.  

 
b) Prod. L. Skrbek popsal dosavadní vývoj fakultních projektů VaVpI. Jsou celkem tři, z toho 

dva mají stavební charakter; problémy s nimi jsou denně průběžně zdolávány, jak denně 
průběžně nastávají. Nejinak tomu je v případě stavby Pavilonu pro M a I v Troji. Postupují 
rovněž práce na „malých“ stavbách. Lze shrnout, že harmonogramy akcí jsou vcelku 
dodržovány. V případě přístrojových projektů se patrně nepodaří využít všechny finanční 
prostředky.  

 
c) Prod. M. Rokyta doplnil výše uvedené informace sdělením, že je vypracovaný 

harmonogram pro instalaci klimatizace v karlínské budově a proběhlo výběrové řízení na 
akustickou úpravu poslucháren tamtéž. 

 
Děkan 
d) Kampus Albertov – KD vzalo na vědomí informaci děkana o hlasování per rollam, které 

se vztahovalo ke schválení celkové zadávací dokumentace architektonické soutěže 
o návrh. 

 
e) Rotunda sv. Václava – došlo k dalšímu drobnému zpoždění prací z důvodů doporučení 

ministerstva financí (MF) o veřejném oznámení výběrového řízení na archeologické 
práce. Prod. M. Vlach e-mailem informoval, že je uzavřena řada smluv potřebných 
k realizaci projektu (např. stavební dozor, BOZP, dopracování projektu atp.) a že 22. 5. 
2015 bylo odesláno na MF vypořádání připomínek pro zadání řízení na archeologické 
práce. Prod. M. Vlach předpokládá, že vlastní výběrové řízení proběhne 8. či 9. 6 2015., 
pak by již mohly být zahájeny archeologické práce. Poté bude připravováno výběrové 
řízení na práce stavební a restaurátorské.   
Děkan informoval o plánované benefiční akci ve prospěch sbírky na rekonstrukci rotundy 
(koncert pořádaný Českou matematickou společností na podzim 2015).  

 
 
 
2. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Ve středu 27. 5. 2015 v 9:00 byla v refektáři na MS zahájena konference 12th 

International Conference on Computational Management Science, konaná pod záštitou 
děkana MFF UK. Děkana na zahájení zastoupil prod. M. Rokyta.  

 
b) Prod. M. Rokyta informoval o konání výběrového řízení na pozici postdoc z prostředků 

PRVOUK, které se konalo v matematické sekci. V konkurenci 32 účastníků z celého 
světa uspěl Igor Oliveira (Brazílie), který nastoupí k 1. 10. 2015. Bude spolupracovat 
s prof. J. Krajíčkem.   
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c) Žádost MFF UK o prodloužení akreditace pro habilitační a jmenovací obory byla 
zařazena na program zasedání VR UK dne 28. 5. 2015. Pror. A. Gerloch nevyloučil 
diskusi k názvu jednoho z oborů (na MFF UK Matematika – didaktika a historie 
matematiky, na PedF UK Didaktika matematiky). Jednání VR UK se zúčastní děkan 
fakulty a bude hájit stanovisko, že návrh kopíruje strukturu doktorského studia.  
Stalo se po KD: VR UK schválila návrh MFF UK bez diskuse, beze změny 

 
d) Kulatý stůl: děkan obdržel od předsedy AS UK pozvánku na diskusi s pror. J. 

Konvalinkou o hodnocení vědy na UK (15. 6. 2015 od 17:00 hodin v Císařském sále). 
S účastí v diskusi počítá prod. J. Trlifaj.   

 
e) Kolegium vzalo na vědomí dopis pror. A. Gerlocha týkající se požadavku MŠMT, aby člen 

hodnoticí komise, který nebyl přítomen tajnému hlasování, dodal své stanovisko 
k profesuře pracovníka MFF UK písemně. Děkan bude informovat VR MFF UK, 
vyžádané stanovisko je připravené k odeslání na RUK. V této souvislosti děkan znovu 
požádal prod. O. Čepka o odborný rozklad ve prospěch elektronického hlasování.  

 
f) Předseda GR UK prof. P. Volf sdělil, že fakultou navržení kandidáti do společensko-vědní 

sekce – skupiny Informatika GA UK budou jmenováni k 1. 9. 2015. Jsou to pánové Mgr. 
R. Šámal, Mgr. Martin Pilát, RNDr. David Hoksza a Mgr. Pavel Ježek.  

 
g) KD souhlasilo, aby děkan předložil Vědecké radě MFF UK ke schválení návrh na 

nominaci doc. RNDr. M. Zeleného, Ph.D., do oborové rady GA UK. 
Stalo se po KD: VR návrh doporučila předložit na RUK.   
 

h) KD vzalo na vědomí dopis prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., adresovaný kromě jiného 
rektorovi UK a týkající se nejmenování doc. Fajta profesorem.  

 
i) Kolegium schválilo podání návrhu na udělení Ceny Milady Paulové pro vědkyni za 

celoživotní přínos ve vědě za rok 2015, a to prof. RNDr. Janě Šafránkové, DrSc.  
 

j) Významné publikace: dopis pror. J. Royta o finančním ohodnocení dostali pro informaci 
všichni členové KD. Sekční proděkani M. Rokyta a V. Baumruk rozdělí finance tak, aby 
naplnili pokyn p. prorektora, že alespoň polovina udělené částky má být využita pro 
ocenění autora nebo autorského kolektivu. 

 
k) Dekret o jmenování hostujícím profesorem UK převezme dne 2. 6. 2015 prof. Rudolf 

Beran, před kolokviální přednáškou v Karlíně. Dekret předá v děkanově zastoupení prod. 
M. Rokyta.  
Stalo se po KD: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-prof/ 
 

l) Spolupráce s Atheneum: prod.O. Čepek odpověděl prod. J. Trlifajovi na jeho e-mail za 
sekci I, přičemž poznamenal, že kooperovat by mohly i ostatní dvě sekce.   

 
m) RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D., (KCHFO) získala cenu L'Oréal Pro ženy ve vědě. 

Více viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm 

 
n) Česká hlava 2015: informaci od RUK rozeslal prod. J. Trlifaj kolegiu e-mailem.  

 
o) Prod. M. Rokyta informoval, že KMA organizuje ve dnech 18. až 20. 9. 2015 Workshop 

on Geometrical Analysis pořádaný při příležitosti životního jubilea prof. RNDr. Jana 
Malého, DrSc.  

 
 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-prof/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm
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3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
d) Rada pro udělování studentských fakultních grantů – doplnění komise po odchodu prof. 

L. Skály: děkan vyhověl návrhu prod. F. Chmelíka, aby se novým členem Rady stal 
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc., z KCHFO. 

 
e) Ve stanoveném termínu 18. 5. 2015 byl podán návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky, a to 

pro Bc. Vojtěcha Vorla, studenta magisterského programu Informatika (vedoucí 
diplomové práce: prof. V. Koubek).  

 
f) Cena rektora UK pro nejlepší absolventy (za akad. rok 2014/2015): RUK přijímá návrhy 

do 31. října 2015, každá z fakult může podat jeden návrh na ocenění absolventa 
bakalářského a jeden návrh na ocenění absolventa magisterského studijního programu. 
Prod. F. Chmelík příště stanoví interní termín pro podávání návrhů na studijní oddělení.  

 
g) Informace prod. M. Rokyty, že elektronický modul Termíny zkoušek se nachází ve stavu, 

který MFF UK nepožadovala, a proto byla věc předána k opravě firmě Erudio. 
Stalo se po KD:  Podle sdělení PaedDr. J. Kuchaře z oddělení PSíK už je modul 
opravený. 

 
h) Vydáno Opatření rektora č. 29/2015, kterým se mění Opatření rektora č. 12/2015 a které 

se s účinností od 22. 5. 2015 týká čl. 4 přílohy 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze 
(Poplatky spojené se studiem). Viz: 
http://www.cuni.cz/UK-6853.html 

         Prod. F. Chmelík připravuje informační oběžník určený studentům MFF UK.  
 

i) KREDO: závěrečné konference dne 24. 9. 2015 se zúčastní prod. F. Chmelík.  
 
j) Jednání u národního kulatého stolu k problematice přípravy učitelů se uskuteční  

v pátek 12. června 2015 od 10 hodin na MŠMT. Tématem kulatého stolu bude diskuse 
nad materiálem k rámcové koncepci přípravného vzdělávání učitelů základních a 
středních škol, který je v současnosti připravován v pracovních skupinách pro 
Pedagogiku, psychologii a kinantropologii a Oborové didaktiky Akreditační komise ČR. 
Stalo se po KD: Za MFF UK se zúčastní RNDr. M. Kekule, Ph.D., zástupkyně vedoucího 
KDF, a prod. F. Chmelík. 

 
Prod. P. Kolman 
k) Analýza prostupnosti bakalářského studia: prod. P. Kolman rozeslal pracovní verzi 

s grafy a komentoval ji. Připravuje návrh podmínek pro přijímacího řízení, ke schválení na 
červnovém zasedání AS MFF UK. Návrh projedná KD na schůzi 10. 6. 2015. Do té doby 
učiní rozhodnutí sekce F, zda podrobit uchazeče o studium fyziky také přijímací zkoušce.  

 
l) Dopis pror. J. Royta ohledně záměru rektora UK, aby všechny fakulty UK přešly na 

elektronický způsob evidence doktorských studií: prod. P. Kolman připomněl, že MFF UK 
už přecházet začala. Cílem je, aby individuální studijní plány všech studentů přijatých od 
příštího akademického roku byly v elektronickém systému. O převádění studentů dříve 
přijatých fakulta neuvažuje.   

 
m) Financovatelné počty studentů na UK pro rok 2016 – dopis rektora UK byl rozeslán 

celému KD. Prod. P. Kolman k tomu informoval, že vloni se do 1. r. bakalářského studia 
zapsalo na MFF UK celkem 702 studentů (do 706 studií), v limitech na financovatelné 
studenty pro r. 2016 má fakulta 708. Do navazujícího magisterského studia se zapsalo 
264 studentů (do 269 studií), v limitech pro 2016 je 326. 
 

n) Akreditační komise vzala na vědomí zprávu MFF UK o přidání nového zaměření do 
studijního oboru Matematické metody informační bezpečnosti. Prod. P. Kolman se dotáže 

http://www.cuni.cz/UK-6853.html
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pror. S. Štecha, jak postupovat ve změně názvu oboru, aby mohlo být inzerováno jeho 
otevření od letošního září.  

 
o) Žádost spolku Matfyz Alumni o spolupráci při zaslání informace o vzniku spolku bývalým 

absolventům fakulty: KD souhlasilo s návrhem proděkanů M. Vlacha a P. Kolmana 
neposkytnout spolku adresy přímo, ale oslovit absolventy MFF UK s informací o založení 
spolku.  

 
p) Prod. P. Kolman reagoval na úkol z RKR, totiž zkontrolovat do 20. 6. 2015 zařazení 

studijních oborů a programů do oblastí vzdělávání. V případě MFF UK není učitelství 
v odborných oblastech, což bude fakulta reklamovat.  

 
q) Instruktáž k přijímacím zkouškám se koná 27. 5. 2015 od 13:00 hodin, zúčastní se jí 

prod. P. Kolman.   
 

r) Nové směrnice 
i) Směrnice děkana č. 9/2015, výplata stipendií: AS MFF UK kladně projednal dne 

20. 5. 2015, vydána s účinností od 22. 5. 2015, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer09.htm 
 

ii) Směrnice děkana č. 10/205, kterou se upravují podrobnosti o organizaci studia 
v doktorských studijních programech: AS MFF UK schválil dne 20. 5. 2015, vydána 
s účinností od 1. 7. 2015, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer10.htm 

 
Prod. M. Rokyta 
s) Udělování a odstraňování zápočtů „K“: prod. M. Rokyta popsal konkrétní případ, o němž 

v uplynulých dnech diskutoval se sekčními proděkany a který ho vede k otázce po 
obecném přístupu k tomuto typu zápočtu. Kolegium se shodlo v názoru, že studenti se 
mají předem přihlásit k tomu, kde budou usilovat o udělení zápočtu. Cvičení se nemá 
odehrávat distančně, a proto je užitečné, aby učitel vedl záznam o prezenci studentů na 
cvičení. Studenti mají chodit na to cvičení, které se váže k přednášce. Prod. P. Kolman 
konstatoval, že v informatické sekci se zápočet „K“ nevyužívá; promyslí koncepční 
postup. 
Stalo se po KD: Posluchač, který obdržel „K“, osobně navštívil prod. F. Chmelíka, jenž 
mu – po předchozí konzultaci s proděkany P. Kolmanem a M. Rokytou – vysvětlil situaci 
a navrhl možná řešení. Student celou věc akceptoval, bude se řídit doporučeními 
studijního proděkana.  
 

t) Přehled znalostí z matematiky, které by měl mít nastupující student bakalářského studia 
matematiky, poslal prod. M. Rokytovi garant studijního programu Matematika doc. P. 
Kaplický. Prod. M. Rokyta soubor poskytl celému kolegiu. Seznam vznikl na základě 
diskuse pedagogické rady a rozhodně nepředstavuje požadavky k přijímací zkoušce, ale 
uvádí typické znalosti, které by typický student nastupující na MFF UK měl mít; současně 
nabízí literaturu, kurzy a semináře, kde lze požadované znalosti získat. Prod. M. Rokyta 
nabídl sekcím I a F, že se mohou - považují-li vytčené znalosti z matematiky za vhodné - 
k věci přidat. Dále požádal proděkany P. Kolmana či M. Vlacha, aby nechali Doporučené 
vstupní znalosti a dovednosti k bakalářskému studiu matematiky na MFF UK umístit na 
případné místo na fakultním webu.  

 
u) Fakultní web - anglická verze: prod. M. Rokyta slyší kritiku slabé až ostudné úrovně 

stránek z mnoha stran. Více než polovina odkazů vede na českou verzi, anglický překlad 
by v mnoha případech zasloužil větší péči, není zřejmá zodpovědnost za stránky. 
V pořádku jsou informace o studiu v angličtině, které spravuje prod. P. Kolman. Prod. O. 
Čepek informoval, že prod. M. Vlach a dr. M. Děcký byli hosty na schůzi kolegia 
informatické sekce dne 21. 5. 2015, a citoval bod 4. ze zápisu z tohoto jednání: „Proběhla 
obsáhlá diskuse o fakultním webu. Je plánována poslední fáze rekonstrukce webu, kdy 
bude současný statický web na bázi jednotlivých neprovázaných html stránek nahrazen 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer09.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer10.htm
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modernějšími technologiemi. Vzhledem k tomu, že při použití content management 
systému je nepraktické od sebe striktně oddělovat správu obsahu od technické správy 
webu, doporučuje kolegium informatické sekce, aby i technická správa webu přešla po 
jeho rekonstrukci pod OMK.“ 
Prod. O. Čepek doporučí prod. M. Vlachovi studenty z informatické sekce, kteří pomohou 
s plněním obsahu stávajícího statického webu a dále provedou rešerši stavu anglické 
verze webu a pomohou s jeho "vyčištěním".  
Kolegium se k nastolené otázce (zejména zodpovědnosti za web) vrátí na příští schůzi, 
až bude přítomen prod. M. Vlach.  
 

Děkan 
v) Společné zajišťování doktorského studia (MFF UK a ústavy AV ČR): děkan jedná 

s některými z ředitelů ústavů, o uzavírání nových dohod informoval dopisem předsedkyni 
Akreditační komise. 

 
w) Úspěchy studentů MFF UK v odborných soutěžích  

i) Studenti Petr Doležal a Lukáš Vejmelka se na 6. Česko-slovenské studentské 
vědecké konferenci ve fyzice umístili na prvních místech, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-konf/  
Výsledky konference lze nalézt na webu zde: 

http://exphys.science.upjs.sk/cssvk/doc/vysledky.pdf 
 
Úspěšní účastníci této konference byli i finančně odměněni ze strany organizátorů 
akce. 

 
ii) Světové finále 39. ročníku univerzitní programátorské soutěže ACM ICPC, 

fantastický úspěch družstva z MFF UK, které tvořili Filip Hlásek, Miroslav Olšák a 
Štěpán Šimsa, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-05-acm/ 
Kolegium schválilo mimořádné stipendium pro všechny tři studenty. Mimořádnou 
odměnu doc. P. Töpferovi, který družstvo vedl, udělí z prostředků informatické 
sekce prod. O. Čepek.  

 
iii) Soutěž PLANCK (Physics League Across Numerous Countried for Kick-ass 

Students), Leiden 22. až 24. 5. 2015: dva čtyřčlenné týmy studentů MFF UK 
obsadili v soutěži 27 týmů třetí a třinácté místo. Tiskovou zprávu napíše RNDr. P. 
Kolorenč z ÚTF. Složení týmů bylo následující: (3. místo) Ján Pulmann, Jakub 
Kocák, Jan Sopoušek a Patrik Švancara, (13. místo) Jakub Šafin, Lubomír Grund, 
Miroslav Hanzelka a Milan Pešta. Prod. V. Baumruk pošle prod. F. Chmelíkovi 
návrh na mimořádná stipendia pro všechny jmenované studenty, dále udělí 
mimořádnou odměnu z prostředků fyzikální sekce dr. Kolorenčovi, který účast 
fakultních týmů připravoval.    

 
iv) Stalo se po KD: V 16. ročníku Česko-slovenské SVOČ v matematice a informatice 

(Bratislava, 27. – 29. 5. 2015) byla MFF UK rovněž výborně reprezentovaná, viz: 
http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/vysledky.php 

Studenti MFF UK Šárka Rusá, Jan Bok, Vojtěch Vorel a Alexander Slávik obsadili 
1. místa. 

 
 
 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
d) Tajemník seznámil členy kolegia s existencí Dohody o spolupráci a sdružení finančních 

prostředků mezi MFF UK, 1. LF UK a PřF UK uzavřené dne 1. 7. 2002.  Dohoda se týká 
výstavby objektu na kurtech na Albertově, finančních podílů jednotlivých fakult a pravidel 
využívání sportovišť.  Ve smyslu této dohody jsou sportoviště využívána - včetně výuky 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-konf/
http://exphys.science.upjs.sk/cssvk/doc/vysledky.pdf
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-05-acm/
http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/vysledky.php
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tělesné výchovy - na úrovni úmluvy mezi vedoucími kateder tělesné výchovy 
zúčastněných fakult. 

 
e) Jaderný parník dne 23. 6. 2015: v návaznosti na bod 3. a) zápisu z porady kolegia ze dne 

13. 5. 2015 tajemník sdělil, že FJFI ČVUT potvrdila rezervaci 20 vstupenek pro účast 
zaměstnanců MFF UK. 

 
f) Dne 20. 5. 2015 proběhlo jednání se zástupci GA ČR, jejíž kontrolní skupina předtím 

provedla kontrolu dokumentace dvou vybraných projektů. Za MFF UK se jednání 
zúčastnili prod. J. Trlifaj, tajemník a vedoucí hospodářského oddělení. Bylo konstatováno 
nedodržení rozpočtových pravidel, a to nepovoleným přesunem osobních nákladů a 
neoprávněných čerpáním prostředků na předměty s projektem nesouvisející. 

 
g) Zloději kol: dne 25. 5. 2015 byly z karlínského dvora odcizeny dva bicykly pracovníků 

fakulty. Bicykly byly na místě k tomu vyhrazeném a byly svými majiteli uzamčeny. Krádež 
vyšetřuje Policie ČR. Prod. M. Rokyta dal k úvaze, zda nezavést „šatnový“ systém, kdy 
by majitelé bicyklu dostali lístek, kterým by pak prokázali své vlastnictví vrátnému a ten 
by je až na základě toho pustil s bicyklem z budovy/dvora.  

 
h) Projednání tohoto bodu se zúčastnili vedoucí hospodářského oddělení a vedoucí 

zaměstnaneckého oddělení.  
i) Tajemník společně s Ing. D. Lankovou a Mgr. T. Jančákem předložili kolegiu návrh 

Zásad č. 1/2015 pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK. Tento dokument rozšiřuje 
možnost čerpání sociálního fondu o poskytování příspěvku na částečné krytí úplaty 
za předškolní vzdělávání. Kolegium návrh zásad schválilo, tajemník zajistí 
projednání v odborové organizaci MFF UK a v případě kladného stanoviska 
předloží k podpisu děkanovi fakulty. 

 
ii) Kolegium děkana projednalo auditní zprávu vypracovanou interní auditorkou MFF 

UK, týkající se čerpání dovolených a jejích převodů do následujícího kalendářního 
roku, a to včetně dopadů na daňové záležitosti fakulty. Děkan uložil sekčním 
proděkanům, aby jim vedoucí pracovišť poslali do 30. 6. 2015 plány dovolených 
zaměstnanců. Zaměstnanci fakulty musejí letošní nárok na dovolenou vyčerpat 
nejpozději do 31. 12. 2015. Výjimky lze připustit pouze ze zákonných důvodů 
(dlouhodobá pracovní neschopnost nebo plnění naléhavých pracovních povinností 
uložených zaměstnavatelem).  

 
i) Návrh pokynu děkana týkajícího se veřejných zakázek (navazuje na bod 3. c) zápisu ze 

schůze KD konané 1. 4. 2015): diskuse, která následovala po komentáři tajemníka, 
ukázala na nesnadnost úkolu a nastolila otázku, zda je nutné formulovat děkanský výnos. 
Tajemník nejpozději do schůze KD dne 22. 6. 2015 navrhne řešení.  

 
Děkan 
j) Kolegium se seznámilo s nabídkou firem BBM a DERS na implementaci VERSO + event. 

dalších úprav, jak ji poslal děkan. Prod. O. Čepek se přikláněl k variantě A návrhu, ale 
shodně s ostatními přítomnými členy kolegia se zdráhal posuzovat cenu. Kolegium 
doporučilo prodiskutovat věc ještě s odd. PSíK.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

d) Vedoucí/ředitelé pracovišť fakulty: na doporučení konkursních komisí předloží děkan 
Vědecké radě MFF UK na jejím zasedání dne 3. 6. 2015 následující návrhy:   
- aby ředitelem Ústavu teoretické fyziky byl s účinností od 1. července 2015 na čtyři 

roky jmenován doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., 
- aby ředitelem Astronomického ústavu Univerzity Karlovy byl s účinností od 1. srpna 

2015 na čtyři roky jmenován prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc., 



Kolegium děkana MFF 27. května 2015 
 
 
 
 

7 
 

- aby ředitelem Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy byl s účinností od 1. ledna 2016 
na čtyři roky jmenován prof. Ing. Jan Franc, DrSc., 

- aby vedoucím Katedry aplikované matematiky byl s účinností od 1. října 2015 na čtyři 
roky jmenován prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. 

ve všech případech se do výběrového řízení přihlásil jediný kandidát. 
         Stalo se po KD: VR fakulty všechny návrhy projednala, s kladným výsledkem.   
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach zaslal kolegiu své informace předem. 
a) Kniha Rande s fyzikou byla představena na veletrhu Svět knihy za účasti děkana MFF 

UK, ředitele Nadace Depositum Bonum Ing. Václava Kubaty a patronky knihy Mgr. Aleny 
Zárybnické. Kniha bude pro fakultní veřejnost (v omezeném množství) dostupná za 
zvýhodněnou cenu v prodejně nakladatelství MatfyzPress. Více na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-05-rande/ 
 
b) Vystoupení prod. M. Vlacha v ČRo, viz: 

http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/prodekan-matematickofyzikalni-fakulty-
uk-martin-vlach-zve-na-rande-s-fyzikou--1490493 

 
c) Dne 22. 5. 2015 proběhlo jednání mezi MFF UK a FF UK o možnostech odkoupení 

licence absolventské aplikace a programového prostředí portálu matfyz.cz. V případě 
dohody by obě fakulty prováděly vývoj této aplikace společně. Prod. M. Vlach jednal s FF 
UK také o možnostech propojení spolupráce v oblasti fakultních nakladatelství. 

 
d) Proběhla schůzka Pracovní skupiny pro fakultní školy. Koncepce fakultních škol se již 

finalizuje, další schůzka skupiny proběhne na začátku června. Dá se předpokládat, že 
poté dojde k mírné transformaci skupiny (bude jmenován předseda a místopředseda 
z didaktických kateder), neboť skupina dostane po přípravě koncepce novou náplň – 
starost o fakultní školy. 

 
e) Proběhlo další kolo jednání s ČSOB. Slavnostní podpis Partnerské smlouvy proběhne 

pravděpodobně 8. 6. 2015 v centrále ČSOB, za účasti děkana MFF UK a generálního 
ředitele banky Johna Hollowse. Kromě toho se sejdou zástupci fakulty a ČSOB nad 
přípravou témat k smluvnímu výzkumu. 

 
f) Prod. M. Vlach informoval, že přišla podvodná faktura předepisující platbu za prodloužení 

registrace značky „Matfyz“ na dobu 2 let. Fakulta má přitom registraci platnou do roku 
2024.  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) AS UK chválil změny v Organizačním řádu MFF UK. Úplné znění předpisu je na webu, 
viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm 
 
b) Závěry z jednání AS MFF UK konaného dne 20. 5. 2015: body předložené děkanem byly 

schváleny (obě směrnice – viz bod 2. n) tohoto zápisu, výroční zpráva fakulty za rok 2014 
a změna v disciplinární komisi – namísto zesnulého prof. L. Skály je náhradníkem 
v disciplinární komisi doc. Petr Kolman).  

 
c) Proděkani M. Vlach, J. Trlifaj a M. Rokyta se dne 20. 5. 2015 zúčastnili jednání SKAS. Na 

10. 6. 2015 je dohodnuta schůzka SKAS s prod. M. Vlachem a vedoucími propagace.  
Závěry z jednání AS MFF UK konaného dne 20. 5. 2015: body předložené děkanem byly 
schváleny (obě směrnice – viz bod 2. n) tohoto zápisu, výroční zpráva fakulty za rok 2014 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-05-rande/
http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/prodekan-matematickofyzikalni-fakulty-uk-martin-vlach-zve-na-rande-s-fyzikou--1490493
http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/prodekan-matematickofyzikalni-fakulty-uk-martin-vlach-zve-na-rande-s-fyzikou--1490493
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm
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a změna v disciplinární komisi – namísto zesnulého prof. L. Skály je náhradníkem 
v disciplinární komisi doc. Petr Kolman).  
Proděkani M. Vlach, J. Trlifaj a M. Rokyta se dne 20. 5. 2015 zúčastnili jednání SKAS. Na 
10. 6. 2015 je dohodnuta schůzka SKAS s prod. M. Vlachem a vedoucími propagace.  
Stalo se po KD: Schůzka byla z důvodů jiných důležitých pracovních povinností prod. M. 
Vlacha a vedoucích propagace (schůze na RUK týkající se webu UK a veletrh 
vzdělávání) přeložena na pondělí 15. 6. od 15.30 hod. 

 
d) Své poznatky ze zasedání RKR dne 25. 5. 2015 poslal děkan členům kolegia děkana e-

 mailem.   
 

e) „Stenoprotokoly“ z projednávání novely VŠ zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
dne 20. 5. 2015 (poskytl RUK) dostalo KD pro informaci.   

 
f) Pracovní skupina k distančnímu hlasování ve volbách, jejímž gestorem je ministerstvo 

vnitra – zastoupení MFF UK jedním expertem z oboru informačních technologií: děkan 
reagoval na výzvu ministra vnitra nominací RNDr. Ing. Jiřího Peterky z KSI (na návrh 
prod. O. Čepka).  
 

g) Předpremiéra filmu Jan Hus se koná ve Velké aule Karolina ve čtvrtek 28. 5. 2015.  
 

h) Děkan se zúčastní slavnostního předávání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia 
Ch. Dopplera (1. 6. 2015, 16:00 hodin).  

 
i) V úterý 2. června 2015 v 19:00 pořádá MFF UK koncert v refektáři. Kvůli časové kolizi 

z toho plynoucí se může děkan zúčastnit Zahradní slavnosti UK ve Valdštejnské zahradě 
jen zpočátku, a proto na ní bude vedení fakulty reprezentovat prod. J. Trlifaj.  

 
j) Den světla se koná dne 5. 6. 2015 od 13:30 v ÚFE AV ČR. Zúčastní se ho prod. V. 

Baumruk, i jako zástupce děkana.  
 
k) Děkovný dopis od ředitele Gymnázia v Žamberku studentům z KCHFO a FÚUK a celé 

studentské skupině SPIE za přípravu a realizaci fyzikálních pokusů pro studenty nižších 
i vyšších ročníků tohoto gymnázia děkan předá prod. V. Baumrukovi. 

 
l) Tajemník fakulty připraví návrh krizového plánu MFF UK, a to v návaznosti na Plán 

krizové připravenosti Univerzity Karlovy v Praze schválený RKR dne 25. 5. 2015.  
 

m) Prod. L. Skrbek se jako představitel vedení fakulty zúčastnil z děkanova pověření 
kontroly, kterou dne 26. 5. 2015 provedli na KFNT pracovníci Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost. Žádná závažná pochybení zjištěna nebyla, výsledek kontrolní akce 
bude obsahem protokolu, který SÚJB zašle děkanovi fakulty. 

 
 
Zasedání skončilo v 15:09 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 21. schůze kolegia děkana konané dne 10. června 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. 
Skrbek, M. Vlach, J. Trlifaj (přišel později); C. Matyska j. h. 
 

 
 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 27. 5. 2015. 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Prod. L. Skrbek, tajemník fakulty a doc. C. Matyska dosti podrobně referovali o věcech 

souvisejících s projekty VaVpI, OP VVV i stavebních pracích v budovách MFF UK.  
 
Prod. M. Vlach 
b) Rotunda sv. Václava 

i) Na Profilu zadavatele zveřejněno JŘBÚ na archeologické práce. Termín jednání 
komise se uskuteční 16. 6. v 15 hodin. Zadání zakázky je na webu, viz:  
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-
matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/zachrana-rotundy-sv-vaclava-archeologicke-
prace_9348/ 

ii) Automat na pamětní mince k rotundě sv. Václava (námět z ministerstva financí): 
obtížně realizovatelné.  

 
c) Infotabule – první etapa (programování: smlouva a licence budou v dohledné době 

připraveny k podpisu. 
 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Vnitřní předpis týkající se studijních poplatků: připomínky členů KD sbíral F. Chmelík, aby 

navrhl stanovisko jak pro vedení fakulty, tak pro Studijní komisi AS MFF UK. Termín pro 
odeslání stanoviska Akademickému senátu UK byl stanoven na 12. 6. 2015. Prod. F. 
Chmelík na schůzi připomněl genezi celé záležitosti, která vyústila ve vydání opatření 
rektora UK a k navržené novele přílohy č. 6 Statutu UK. V pátek 5. 6. 2015 jednal prod. F. 
Chmelík o novele se zástupcem Studijní komise AS MFF UK kol. Milanem Pšeničkou. 
Shodli se v názoru, že jde o krok správným směrem a že k návrhu novely není třeba 
formulovat žádné připomínky. Prod. F. Chmelík bude informovat studenty fakulty 
zvláštním dopisem.   
 

b) Albeř: písemné instrukce poslalo STUD, informace o účasti členů vedení si vyžádal prof. 
L. Pick, pro účely ubytování je sbírá také T. Pávková.  

 
c) KREDO: výsledný dokument – doplňkový úkol č. 9 Strategie internacionalizace poslal 

prod. F. Chmelík kolegiu e-mailem, je na webu:  
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000689.html 

 
d) Interní termín pro podávání návrhů na Cenu rektora UK a na Mimořádnou cenu rektora 

UK byl stanoven na 15. 10. 2015. Příspěvek je na webu od 28. 5. 2015, viz: 
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000689.html 
 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/zachrana-rotundy-sv-vaclava-archeologicke-prace_9348/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/zachrana-rotundy-sv-vaclava-archeologicke-prace_9348/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/zachrana-rotundy-sv-vaclava-archeologicke-prace_9348/
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000689.html
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2015q2/000689.html
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Prod. P. Kolman 
e) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 – návrh rozeslal prod. P. 

Kolman e-mailem, na schůzi jej komentoval.  Podmínky pro přijímání do magisterských 
studijních programů KD schválilo, v případě studia bakalářského ještě trvá diskuse 
o případném znovuzavedení přijímací zkoušky i pro uchazeče o bakalářské studium 
v programu Fyzika.  
Stalo se po KD: Přijímací zkouška do bakalářského studia bude fakultnímu senátu 
navržena jako společná pro všechny 3 studijní programy, tedy i pro uchazeče 
o bakalářské studium fyziky. 
 

f) Prod. P. Kolman zahájí jednání s pror. J. Roytem, aby na dodatku k diplomu absolventů 
doktorského studia bylo uvedeno školicí pracoviště doktoranda. Uvedení školicího 
pracoviště na dodatku k diplomu je podmínka, kterou si vymínili ředitelé některých ústavů 
AV ČR pro uzavření smlouvy o společném zajišťování doktorského studia.  

 
g) Obor Matematické metody informační bezpečnosti: změnu názvu oboru plus žádost 

o prodloužení akreditace na dostudování musí projednat AS MFF UK a schválit VR MFF 
UK. Prod. P. Kolman připraví podklady, děkan věc předloží senátu na jeho schůzi 24. 6. 
2015. Vědecká rada zasedala 3. 6. 2015 a příští schůzi má plánovanou na říjen 2015, 
proto ji děkan požádá o vyjádření se formou per rollam.  

 
h) Nabídka Adama Reffese učit angličtinu (e-mail rozeslaný prod. P. Kolmanem) je vhodná 

pro vedoucí KJP. Prod. P. Kolman vedle toho může pisateli sdělit, že MFF UK pravidelně 
vypisuje výběrové řízení.   

 
i) Převedení studentů doktorského studia oborů 4M5 a 4M7 (kterým končí k 31. 12. 2015 

akreditace) pod RDSO 4M9 – podrobnosti projedná prod. M. Rokyta s prod. F. 
Chmelíkem. 

 
Děkan 
j) Podpora z Fondu Karla Urbánka: děkan obdržel celkem 4 žádosti a požádal o jejich 

posouzení neformální komisi ve složení: sekční proděkani, proděkan pro studijní 
záležitosti doc. F. Chmelík a RNDr. K. Rohlena, CSc. Očekává dostat pořadí žadatelů, 
a to do 26. 6. 2015. 

 
k) Konference a soutěž pro studenty se zájmem o kosmonautiku (organizuje Česká 

kosmická kancelář), viz: 
http://www.czechspace.cz/csc2015 

 
l) Prod. F. Chmelík sdělil, že Radu pro studentské fakultní granty svolal na 17. 6. 2015, její 

doporučení dostane kolegium na schůzi 22. 6. 2015. 
 

m) KD vzalo na vědomí informaci o obhajobě doktorské disertace v oboru M, z jejíhož zápisu 
vysvítá nepříliš vysoká kvalita práce. Věc komentovali proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj, 
děkan očekává, že VR MFF UK si patrně pozve k bližšímu výkladu předsedu komise pro 
obhajobu a předsedu příslušné RDSO.   

 
n) Studentská anketa: na dotaz děkana sdělil prod. F. Chmelík, že věc běží a že počátkem 

příštího týdne by měly být hotové výsledky.   
 

o) Prod. M. Rokyta konstatoval, že sekci M dosud nebyly převedeny finance ze školného 
zahraničních studentů. Prověří děkan.  

 
p) Prod. P. Kolman informoval o počtu přihlášek ke studiu v AJ (75). Výrazně převažují 

zájemci o studium informatiky. Přesné rozdělení podle programu studia a státu, odkud se 
studenti hlásí, poskytne prod. P. Kolman děkanovi. Děkana zajímá také zjištění, odkud se 
uchazeči o studium na MFF UK dověděli.   

 

http://www.czechspace.cz/csc2015
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Kolegium děkana schválilo žádost RUK o výměnu prostředků institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj za prostředky na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou a inovační činnost, a to ve výši 10 mil. Kč. 

 
b) Pro budoucí potřebu v oblasti projektů VVV požaduje MŠMT a RUK údaje o objektech a 

prostorách MFF UK, v nichž současně probíhá výuka akreditovaných studijních programů 
a s nimi spojené výzkumné a vývojové činnosti.  Splnění úkolu zajistí doc. Matyska a 
tajemník. 

 
c) Na minulé schůzi kolegia děkana byly schváleny Zásady č. 1/2015 pro tvorbu a čerpání 

dílčích fondů UK. S návrhem vyjádřilo souhlas i vedení odborové organizace MFF UK, 
dokument tedy může být vydán. 
Stalo se po KD: Zásady jsou na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/zasady01.htm 
 

d) Webmailer: děkan shrnul informace, které má v současnosti k dispozici. Po diskusi 
v kolegiu dohodne další postup s tajemníkem fakulty. Jde o cenu přijatelnou pro MFF UK 
(nižší než 0,5 mil. Kč), podpis smlouvy k 1. 7. 2015 a instalaci softwaru tak, aby fungoval 
od října 2015. 

 
 

 
4. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY  
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výzva k podávání návrhů na témata pro univerzitní post-docs. Informace byla rozeslána 

sekčním proděkanům. V případě zájmu je třeba zaslat na OVZS nejpozději do 3. 7. 2015 
témata vědeckých projektů a jména jejich garantů ke zveřejnění. Termín pro předložení 
přihlášek sekčním proděkanům k posouzení: 14. 8. 2015. Do 1. 9. 2015 je třeba předat 
kompletní přihlášku (Application for post-doc grant, Letter of Reference, CV, seznam 
publikací, kopie diplomu) vybraných uchazečů na OVZS k předání na RUK. 

 
b) Termín pro podávání přihlášek na místa fakultních post-docs vyprší 23. 6. 2015, poté 

budou návrhy předány k posouzení sekčním proděkanům. 
 

c) Stipendium Václava Havla (SVH): na poradě proděkanů pro zahraniční styky zazněla 
prosba o podání informací o studentech z Ukrajiny připravujících se ke studiu na UK 
s podporou SVH. Ze tří stipendistů připravujících se ke studiu na MFF:  
Hudanets Vitalii, narozen 9. 12. 1992, Fyzika, podal 2 přihlášky na 2 obory v rámci Bc 
studia Informatiky; 
Tretiakov Dmitry, narozen 2. 5. 1994, Informatika, podal 1 přihlášku na Bc studia 
Informatiky; 
Ostafichuk Yurii, narozen 28. 4. 1993, Fyzika, přihlášku na MFF podle sdělení studijního 
oddělení nepodal). Informace byla předána na RUK. Až budou známy výsledky 
přijímacího řízení, sdělí je STUD cestou OVZS na RUK.  
 

d) Na poradě proděkanů pro zahraniční styky byla představena aplikace pro přihlašování 
studentů k výběrovým řízením na studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod 
(nejedná se o Erasmus). Smlouva o spolupráci mezi UK v Praze a univerzitou v Eugene 
(Oregon, USA) už dospěla k pror. J. Škrhovi na RUK.  
 

e) Návrh na doplnění oborové rady GA UK, skupiny matematika, o doc. RNDr. Miroslava 
Zeleného, Ph.D., (KMA) byl po kladném projednání ve VR MFF odeslán na RUK. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/zasady01.htm
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f) Slavnostního setkání v Malé aule Karolina dne 22. června 2015 k 35. výročí podpisu 
dohody mezi UK a Univerzitou Hamburg se zúčastní prod. J. Trlifaj a za dlouholeté 
účastníky spolupráce přednese krátký příspěvek prof. E. Hajičová. 

 
g) Do vyhlášeného programu MŠMT Národní program udržitelnosti I (NPU I) spadá projekt 

OPPK  Struktura & Dynamika Moderních Materiálů (doc. J. Lang). Podávání návrhů bude 
zřejmě koordinovat CPPT RUK.  
 

h) Podle informace z RUK byly 9. 6. 2015 vypraveny z RUK na MŠMT žádost MFF UK 
a doprovodné dokumenty k akreditaci habilitačních oborů a oborů řízení ke jmenování 
profesorem.  

 
i) Porada proděkanů pro vědu a zahraniční styky: prof. Z. Strakoš hovořil o podpoře ERC 

(za MFF UK budou kontaktními osobami prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS). PRVOUK a 
UNCE – poběží ještě v roce 2016 a pak budou vyhodnoceny. Pror. J. Konvalinka stále 
usiluje o prosazení projektů START. 

 
j) Informace Mgr. A. Jiroudkové, referentky Evropského centra a mezinárodní spolupráce: 

v Bruselu se nepodařilo vyjednat výjimku ohledně uznávání osobních příplatků 
nepohyblivé části mzdy (nebudou uznatelným nákladem), problém se ale naštěstí netýká 
grantů ERC a Marie Sklodowska-Curie. MFF UK očekává instrukce pro fakulty v této věci 
ze strany RUK.  

 
k) Pilotní hodnocení vědy na MFF UK – požadavek pror. J. Konvalinky na stanovení 

vědeckých oborů, které budou hodnoceny: prod. J. Trlifaj poslal kolegiu návrh, který po 
úpravách ve smyslu připomínek členů KD odeslal na RUK. Schůzka s pror. J. 
Konvalinkou nad detaily se uskuteční ve druhé polovině června, tedy lze poslat ještě 
pokročilejší verzi. Pilotního hodnocení se na UK zúčastní MFF UK a FSV UK. Do konce 
června 2015 bude stanoven základní systém hodnocení, poté sestaveny panely. Panely 
se soustředí na hodnocení excelence, prod. J. Konvalinka má příslib spolupráce odborně 
silných potenciálních členů. Hodnocení proběhne v říjnu a v listopadu, na prosinec je 
naplánované závěrečné vyhodnocení. Kromě rozdělení oborů bude třeba provést ještě 
rozdělení pracovníků do těchto oborů; bude úkolem sekčních proděkanů. Prod. V. 
Baumruk uvedl, že ve fyzikální sekci jsou pro hodnocení prvořadé publikační výstupy.  

 
l) Podle sdělení Mgr. P. Nohela připravuje UK jeden tzv. měkký projekt OP VVV, zatím je 

poněkud nesourodý, koordinátoři se sejdou ve druhé polovině července.  
 

Děkan 
m) Výsledek hodnocení dílčího námětu do projektu GAMA TA ČR v rámci druhého kola 

interního výběrového řízení – rektor UK děkanovi sdělil, že na základě doporučení Rady 
pro komercializaci UK rozhodl nepodpořit projekt Komercializace výsledků projektu 
Czechoslovakia 38-89 (předkladatel Mgr. Jakub Gemrot). 

 
n) Katalog inovačních příležitostí (e-mail od ředitele CPPT): komentovali prod. M. Vlach a 

prod. O. Čepek, člen hodnoticího panelu projektů GAMA. KD vzalo na vědomí.  
 
o) Majitel firmy Jablotron p. Dalibor Dědek navštívil MFF UK dne 2. 6. 2015. Přijal ho děkan 

fakulty, spolu s prod. V. Baumrukem a prof. J. Bičákem si prohlédli laboratoře KCHFO na 
Karlově a laboratoře KFPP v Troji. Firma Jablotron se angažuje v testování palivových 
článků patentovaných prof. V. Matolínem. Testovací laboratoř udělala na hosty velmi 
příznivý dojem.  

 
p) Podle informací prod. M. Vlacha vyvíjí české ministerstvo zahraničí aktivity směřující 

k uzavírání smluv o mezivládní spolupráci v oblasti studia a studijních stipendií. Děkan 
připomněl před časem ministerstvem zahraničí zamítnutou žádost MFF UK o podporu 
studia zahraničních studentů; žádost je třeba včas opakovat, v koordinaci s UK. Prod. J. 
Trlifaj by potřeboval mít v tomto ohledu více informací.  
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          Prod. M. Rokyta 

q) Jarníkovská přednáška (v pořadí 14.): po dohodě v matematické sekci ji přednese prof. 
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR. Přednáška se bude konat 
dne 7. října 2015 od 14:00 hodin, nese název Tekutiny v pohybu/Fluids in motion.  

 
r) Prod. M. Rokyta informoval o WDS-M (Week of Doctoral Students of the School of  

Mathematics), který proběhl dne 8. 6. 2015 v karlínské budově. Blíže na webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-wdsm/ 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Od 1. června 2015 vstoupily v platnost změny Přílohy č. 1 Statutu MFF UK - 
Organizačního řádu MFF UK. Úplné znění OŘ je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm 
i) Děkan pověřil PhDr. A. Křepinskou, CSc., na dobu od 1. června do 31. prosince 

2015 vedením Katedry jazykové přípravy. V podzimním termínu bude vypsán 
konkurs na místo vedoucí/ho.  

ii) Děkan jmenoval Ing. Danu Lankovou do funkce zástupkyně tajemníka fakulty. 
iii) Tajemník fakulty připraví návrh opatření děkana, zmíněného v čl. 8, body 2. a 3., 

Organizačního řádu. T: 16. 9. 2015. 
 

b) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst: děkan akceptoval doporučení 
příslušných komisí. V případě obsazení místa docenta na KMPS, kdy hlasování 
konkursní komise nepřineslo nadpoloviční většinu kladných hlasů pro jednoho uchazeče, 
bude děkan jednat s prod. M. Rokytou, vedoucím KPMS a s uchazečem 15. 6. 2015 
osobně.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Dne 10. 6. 2015 odpoledne se na RUK koná jednání s Ediční komisí AS UK, prod. M. 

Vlacha zastoupí vedoucí OMK Mgr. L. Veverka a vedoucí OVVP PhDr. A. Havlíčková. Na 
místo ředitele Ústavu výpočetní techniky UK nově nastoupil Ing. Jakub Papírník.  

 
b) MatfyzPress: stránky vydavatelství prošly drobnou inovací, otevřena slevová akce při 

nákupu nad 600 Kč a 1000 Kč, výdejní místa jsou na odděleních fakultní knihovny. Byly 
zahájeny práce na fakultním e-shopu.    

 
c) Výuková hra Československo 38-89: dne 4. 6. 2015 byl zahájen prodej, při té příležitosti 

se uskutečnila tisková konference, hra bude k dostání v prodejně nakladatelství 
Karolinum a v e-shopu Filozofické fakulty. Podle smlouvy náleží určité procento výnosu 
z prodeje Matematicko-fyzikální fakultě jako spoluautorovi hry. Děkan se dotázal kancléře 
UK na názor ohledně vykazování výnosu z transferu pro účely výpočtu ukazatele 
K a jeho dělení mezi podílníky. Dostal odpověď, že nově platí následující pravidlo:  
Pokud Ekonomický odbor RUK dostane včas od některé fakulty nebo další součásti 
informaci, aby pro účely výpočtu ukazatele K konkrétní část jejích vlastních příjmů 
započítal ve prospěch jiné součásti, zajistí to. Informace fakulty či součásti může mít 
i podobu dohody dvou fakult (dalších součástí), ale musí z ní být konkrétně zřejmé, kolik 
a ve prospěch koho se má v daném kritériu ukazatele K započíst.  
 
O hře Československo se lze dočíst zde:  
http://www.matfyz.cz/clanky/392-atentat-prichazi-do-skol. 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-wdsm/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut_01.htm
http://www.matfyz.cz/clanky/392-atentat-prichazi-do-skol
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d) Pracovní skupina pro tzv. Fakultní školy: prod. M. Vlach navrhne děkanovi personální 
úpravy ve složení skupiny. Skupina vybrala prvních 15 škol, které budou fakultou 
osloveny nabídkou spolupráce.  

 
e) Alumni Matfyz: evidováno je prvních 40 přihlášek. Na setkání zaměstnanců dne 22. 6. 

2015 děkan řekne několik slov o existenci spolku, bude instalován informační plakát.   
Univerzitní spolek absolventů a fakultní spolek Alumni fungují odděleně, děkan probere 
s prod. M. Vlachem, jak případně vyhovět přání pror. L. Rovné na spolupráci.    

 
f) Grantová výzva PROGMA: Komise doporučila k financování 2 projekty, a to karetní hru a 

přípravu propagační publikace se zaměřením na programování.  
 

g) Propagační akce, soutěže 
i) Týden vědy 2015 pořádá Akademie věd ČR ve dnech 1. až 15. listopadu 2015. 

Pror. M. Kovář požádal o součinnost, neboť Univerzita Karlova je letos hlavním 
partnerem akce. Kontaktní osobou za MFF UK bude Bc. Kateřina Linhardtová. UK 
žádá interaktivní výstavu, MFF UK pravděpodobně poskytne „Luminiscenci“ prof. J. 
Valenty.  

ii) Den otevřených dveří 2015: hlavní přednášku zajistí informatická sekce.  
iii) Jednání na RUK: web univerzity + veletrhy Gaudeamus – Hrátky s technikou; MFF 

UK se přihlásila k účasti na doprovodných programech.   
iv) Soutěž Pralinka skončí, nahradí ji Česká lingvistická olympiáda, protože má větší 

potenciál.  
v) Náboj a Náboj Junior – k děkanovu podpisu je připravený nový organizační řád.  
vi) Muzejní noc se koná 13. 6. 2015, zajišťuje OMK. Příští rok by se mohla odehrávat 

na Karlově.  
Stalo se po KD – viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-noc/ 

vii) Robotický den (14. 6. 2015), zajišťuje OMK, zahájení se ujme prod. O. Čepek.  
Stalo se po KD – viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-den/ 

viii) Pohár vědy – Neuron 2015 (12. 6. 2015) – Nymburk, soutěž mladých debrujárů.  
ix) Pod patronací prod. V. Baumruka byla vyhlášena soutěž o studentský vědecký 

článek v oboru fyzika. Jedná se aktivitu studentské kapitoly SPIE/OSA. Více na: 
http://www.matfyz.cz/clanky/391-soutez-o-nejlepsi-vedecky-clanek 

x) Připravuje se Vědohraní, prod. M. Rokyta informoval, že letos se prvně zapojila 
také matematická sekce, a ocenil aktivitu Mgr. T. Bártlové.   
Stalo se po KD: Akce proběhla s velkým zdarem, bližší informace viz: 
http://kdf.mff.cuni.cz/vedohrani/ 

 
h) Rotunda sv. Václava - návštěva z norského velvyslanectví (velvyslankyně Siri Ellen 

Sletner plus dvoučlenný doprovod) je naplánována na 25. 6. 2015, 9:00 hodin. Děkan 
bude přítomen. Informace byly zveřejněny:  
http://projekt.nase-rotunda.cz/zpravy/ 

 
i) KREDO a tzv. vizitky: nakonec vzniklo na MFF UK pět vizitek, v AJ, z toho tři za sekci M, 

po jedné za F a I sekci.  
 

j) Časopis Vesmír otiskl článek dr. K. Trlifajové, věnovaný jejímu učiteli prof. P. Vopěnkovi.   
 

k) Stánek Matfyz – vymýšlí se koncept variabilního a přenosného stánku pro užití na 
propagačních akcích fakulty. Náklady odhadem činí 50 tis. Kč, prvně by se využil 
počátkem července na Festivalu Fantazie. Otázkou je uložení stánku, neboť na Karlově 
již nejsou volné kapacity na skladování. 

 
l) Na náklady OMK a KTV (dělí se napůl) vzniká propagační video (zhruba minutový spot) 

o tělesné výchově na MFF UK.  
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-noc/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-06-den/
http://www.matfyz.cz/clanky/391-soutez-o-nejlepsi-vedecky-clanek
http://kdf.mff.cuni.cz/vedohrani/
http://projekt.nase-rotunda.cz/zpravy/
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m) Dne 8. 6. 2015 proběhla schůzka prod. M. Vlacha s pracovníky OVVP, tématem bylo 
hodnocení efektivity propagačních akcí (korespondenční semináře apod.). 

 
n) Děkan podepsal s ředitelem ČSOB Partnerskou smlouvu a jednoroční darovací smlouvu, 

odehrálo se slavnostním způsobem dne 8. 6. 2015. Příprava smlouvy nebyla snadná a 
svými nároky zatím převýšila smluvený finanční zisk, nicméně jde o první krok na cestě 
spolupráce. Prod. M. Vlach by chtěl agendu smluvního výzkumu, vzhledem k množství 
svých dalších úkolů, předat. Prod. J. Trlifaj poukázal na to, že OVZS je už nyní 
personálně poddimenzované, ale přesto na děkanův pokyn věc projedná s vedoucí 
OVZS. Podle děkanova názoru patří tzv. partnerský program do náplně oddělení 
propagace, kdežto smluvní výzkum do OVZS.  
O podpisu smlouvy se lze dočíst zde:  
http://www.matfyz.cz/clanky/396-csob-rozsiruje-rady-partneru-mff-uk. 
 

o) Smluvní výzkum: jednání s firmou Home Credit není pro MFF UK momentálně aktuální.  
 

p) Web fakulty – stránky v angličtině: okamžitým konkrétním krokem je, že prod. P. Kolman, 
na základě přesných odkazů nalezených prod. M. Rokytou, bude reklamovat stav stránek 
o studiu, kdy anglická hesla vedou na stránky psané česky, a dohodne s odd. PSíK její 
správný obsah. Web fakulty – nový redakční systém, osoba webmastera, zodpovědnost 
za stránky: prod. M. Vlach připomněl, že MFF UK zatím na zakázku získala návrh 
struktury webu, nic dalšího. Děkan zastává názor, že web je jedním z prostředků vnější 
komunikace a prezentace fakulty, a proto za něj zodpovídá OMK; OMK má proto mít 
v tomto ohledu roli nadřazenou nad odd. PSíK.  Děkan je připravený osobně se zúčastnit 
jednání se všemi dotčenými pracovníky. Schůzku zorganizuje prod. M. Vlach.  
Stalo se po KD: Schůzka Pracovní skupiny pro web je svolaná na 20. 7. 2015, 13:00.   
 

q) Prod. P. Kolman informoval o schůzce se zástupci firmy IBM týkající se spolupráce ve 
studijních programech, a to na úrovni společných projektů. Dr. M. Děcký podá bližší 
informace prod. M. Vlachovi.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Dlouhodobý záměr UK na roky 2016-2020: děkan dostal verzi ze dne 29. 5. 2015, 
určenou pro Akademický senát Univerzity Karlovy, a poskytl ji celému KD. Poslední 
připomínky či pozměňovací návrhy lze podat Akademickému senátu UK do pátku 19. 6. 
2015. Děkan uvažuje navrhnout změnu v Cíli 1 oddílu Zabezpečení činností, a to 
následujícím způsobem: formulaci „Na Univerzitě Karlově se vhodně propojují a doplňují  
akademická samospráva a strategické řízení.“ nahradit větou „Na Univerzitě Karlově se 
v rámci akademické samosprávy vhodně uplatňuje strategické řízení.“ KD nemělo 
námitky. 
Co se týká zavedení elektronického hlasování, tato metoda stále na UK naráží na 
nesouhlas a nepochopení.  
Stalo se po KD: Děkan změnu formulace navrhl, spolu se zdůvodněním, že akademická 
samospráva je dějinným výdobytkem univerzity a základním prvkem její existence a 
fungování. Jako taková by neměla být stavěna na stejnou úroveň jako strategické řízení 
(což činí původní formulace), ale měla by mu být nadřazena. 

 
b) Setkání vedení UK s paní Liu Yandong, vicepremiérkou pro zdravotnictví, vědu, 

technologie a vzdělávání Čínské lidové republiky, se bude konat 16. 6. 2015 od 15:00 ve 
Vlasteneckém sále Karolina. Děkan nechává svou účast otevřenou, neboť téhož 
odpoledne zasedá VR ČVUT.  
Stalo se po KD:  S ohledem na těsné kvorum Vědecké rady ČVUT se děkan musel na 
UK omluvit.  

 

http://www.matfyz.cz/clanky/396-csob-rozsiruje-rady-partneru-mff-uk
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c) Koncert pod otevřeným nebem pořádaný dne 25. června 2015 u příležitosti Evropského 
dne hudby: v zastoupení děkana se zúčastní prod. O. Čepek.  

 
d) Slavnostní zasedání pořádané při příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa: 

čtvrtek 2. 7. 2015, 14:00 hodin, Velká aula Karolina: děkana zastoupí prod. P. Kolman. 
 

e) Setkání u kulatého stolu na téma Jan Hus, v úterý 23. 6. 2015 od 17:00 hodin ve 
Vlasteneckém sále Karolina: účast zváží prod. P. Kolman.   

 
f) Podvečerní setkání zaměstnanců a doktorandů MFF UK po širým nebem dne 22. června 

2015 od 16:00 do 20:30 hodin v areálu Troja: pozvánky rozeslal tajemník fakulty.  
 

g) Plán služeb členů vedení fakulty o prázdninách: definitivní rozpis bude schválen na příští 
schůzi.  

 
h) Na dotaz prod. F. Chmelíka děkan informoval, že většina smluv o společném zajištění 

doktorského studia mezi MFF UK a ústavy AV ČR je nově uzavřená, a proto lze odeslat 
rektorovi UK návrh na jmenování oborových rad.   

 
 

Zasedání skončilo ve 13:30 hodin. 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 



Zápis z 22. schůze kolegia děkana konané dne 22. června 2015 v Troji 
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík (do 15:00 hodin), P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, 
M. Rokyta, L. Skrbek, J. Trlifaj (od 12:39 hodin), M. Vlach (do 12:45 hodin) 
  

 
Zasedání bylo zahájeno v 10:14 hodin. 
 
 
 
1. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Juniorská univerzita: za MFF UK se jednání na UK zúčastnil dr. T. Kekule. Zatím 

převládají spíše nejasnosti o koncepci. MFF UK navrhla přednášku o meteorologii, kterou 
by pronesl dr. Michal Žák.  

 
b) ČEZ věnoval fakultě v rámci smluv o sponzorství částku 35 tis. Kč na vybrané propagační 

aktivity OVVP (Vědohraní a Soustředění mladých matematiků a fyziků). 
 

c) Rekonstrukce rotundy sv. Václava: KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha 
o dalším vývoji. Děkan podepsal smlouvu s vítězem výběrového řízení na provedení 
archeologických prací; je jím NPÚ, práce mohou začít, licence na veškeré výsledky 
archeologického průzkumu budou dle uzavřené smlouvy patřit fakultě. Výběrové řízení na 
stavební práce proběhne zhruba v polovině srpna. 

 
d) Prod. M. Vlach svolal na 20. 7. 2015, 13:00 hodin, schůzku Pracovní skupiny pro web. 

Tématem bude diskuse o budoucnosti fakultního webu (mff.cuni.cz), o změnách struktury 
webu a o vzniku redakčního systému fakultních webových stránek.  

 
e) Prod. M. Vlach projednal se SKAS interpelaci ze strany jeho členů, za přítomnosti 

vedoucích OMK a OVVP. Osobním jednáním se podařilo vysvětlit některé nejasnosti.  
Téhož dne se konala schůzka o efektivitě propagačních akcí. Do konce srpna by měl být 
hotový pilotní model, počítající finanční náklady na semináře, tábory atd. OVVP zpracuje 
data za uplynulé dva roky a pak náklady aktuální/budoucí. Financování seminářů – 
přítomní organizátoři seminářů se dohodli, že při rozpočtování akcí jsou ochotni přijmout 
návrh, aby finance z rozpočtu fakulty činily 60 % (70%), zbývajících 40 % (30 %) bude 
motivační částí.  

 
f) Smluvní výzkum 

i) Spolupráce s ČSOB: jsou podepsané partnerská smlouva, darovací smlouva a 
smlouva o smluvním výzkumu a o zpracování osobních údajů. Garantem 
spolupráce za fakultu je doc. M. Nečaský. Finanční zisk pro MFF UK v první fázi 
není ohromující (zhruba 68 tis. Kč), ale prod. M. Vlach očekává, že v budoucnosti 
vzroste. Znovu naléhavě požádal, aby agendu smluvního výzkumu převzalo jiné 
oddělení než OMK. 

 
ii) Firma Preciosa by ráda oslovila posluchače fakulty studující v anglicky 

vyučovaných programech, aby získala své zástupce v Číně. Jednání vede Bc. S. 
Veselý (STUD). 

 
iii) Na dotaz prod. M. Vlacha připomněl děkan, že nepřímé náklady ze smluvního 

výzkumu jdou z poloviny ve prospěch děkanátu, z poloviny do příslušné sekce.  
 

g) Prod. M. Vlach dne 19. 6. 2015 v Nymburce zahajoval Pohár vědy Neuron 2015 
organizovaný Asociací malých debrujárů ČR. Přítomno bylo na 150 žáků a studentů ZŠ a 
SŠ nejen z ČR, ale i zahraničí. 
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h) Muzejní noc na MFF UK: prod. M. Vlach ocenil kromě jiného nově vzniklou aktivitu pro 
děti připravenou kolegyněmi a kolegy z matematické sekce (Mgr. T. Bártlová), stánek měl 
u návštěvníků úspěch. Podobně vyzdvihl účast zástupců KDF a tvůrců hry 
Československo. Děkan kladně ohodnotil organizaci akce – mj. se netvořily žádné dlouhé 
fronty, přestože sejfy v podzemí budovy zhlédlo více návštěvníků než loni.   

 
Děkan 
i) Děkan jmenoval, na návrh prod. M. Rokyty, Ústřední komise soutěží Náboj a Náboj 

Junior takto: 
Ústřední komise soutěže Náboj: 

 Mgr. Vít Musil, za organizátory soutěže Náboj 
 Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., KMA MFF UK 
 PhDr. Alena Havlíčková, vedoucí OVVP 

 
Ústřední komise soutěže Náboj Junior: 

 Bc. Patrik Švančara, hl. organizátor soutěže Náboj Junior 
 Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., KDF MFF UK 
 PhDr. Alena Havlíčková, vedoucí OVVP. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Jarní kolo soutěže o studentské fakultní granty: Rada SFG zasedala 17. 6. 2015, 

dokumenty poslal prod. F. Chmelík e-mailem. Došlo celkem 28 návrhů, z toho 2 byly 
v průběhu hodnotícího období staženy, 25 grantů bylo uděleno a u 1 návrhu je udělení 
spojeno s vyjasněním jeho návaznosti na předchozí SFG. Prod. F. Chmelík Radu 
informoval, že byl pověřen úkolem vypracovat návrh novely Pravidel pro přiznávání 
stipendií na MFF UK (SFG by nadále měly být přístupné pouze posluchačům 
bakalářského a magisterského studia, neboť doktorandům je primárně určena soutěž GA 
UK; dále by mohl být podán maximálně jeden projekt na jednoho navrhovatele) a vyslechl 
několik námětů na další úpravy (povinnost studenta uvádět na vhodných místech 
poděkování za podporu a dále vyznačit návaznost na pokračování projektu); přihlédne 
k nim při tvorbě novely předpisu, návrh předloží kolegiu děkana.  
Stalo se po KD: Zbylý projekt byl po doplnění přijat a SFG udělen. 
 

b) Hodnocení výuky studenty na MFF UK 
i) Kolegium diskutovalo o tom, zda MFF UK setrvá u stávající podoby ankety, nebo 

zda převezme jiný model, např. ten uplatňovaný na FF UK. V orientačním 
hlasování získala „papírová“ anketa 1,5 hlasu, anketa FF UK 0 hlasů, pro návrat 
k elektronické verzi přes SIS hlasovali 4 členové KD. Děkan se sejde s prod. F. 
Chmelíkem a dr. P. Zakouřilem a proberou možnosti rozvoje elektronické ankety 
v SIS včetně využití některých vlastností modulu FF UK tak, aby se daly zužitkovat 
přednosti obou způsobů a zůstala zachována porovnatelnost výsledků.  

ii) Anketa za LS 2014/2015: elektronická část ankety trvá do konce září, STUD má 
nyní průběžné vyhodnocení; výtisk předá prod. F. Chmelík děkanovi. 
Zaznamenáno je na 90 slovních připomínek, mohou být zveřejněny až na pokyn 
děkana. Číselné hodnocení: děkan požádal zpracovatele Bc. L. Lásku, aby po 
schválení výsledné tabulky ze strany komise pro anketu rozšířil tuto tabulku o dva 
sloupečky, a to „průměr“ a „odpovídavost“; data budou děkanovi sloužit pro výběr 
nejlépe hodnocených pedagogů a pro jejich odměnění.  

 
c) Vzájemné zpřístupnění výuky – dohody s fakultami ČVUT: po jednání, které vedl prod. F. 

Chmelík společně s dr. P. Zakouřilem, byl návrh konkrétní dohody zaslán děkanovi FIT 
ČVUT prof. P. Tvrdíkovi. V případě úspěchu (předpokládaný podpis v září 2015) by se 
dal text dohody navrhnout také FEL ČVUT. Sleduje prod. F. Chmelík.  
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d) Informace k vnitřnímu auditu dodržování Směrnice děkana č. 9/2015, výplata stipendií: 
prod. F. Chmelík přijal vysvětlení tajemníka fakulty o provádění interních auditů na 
fakultě. KD se dohodlo na tom postupu, že příště musí být předem včas informováno, 
jaké kontroly plánuje auditorka provést.  

 
e) KREDO - informace a diskuse k dílčím a dlouhodobým cílům rozvoje hodnocení kvality 

studia posluchači a absolventy; seznámení projektového týmu se závěry setkání 
pracovních skupin k hodnocení kvality, které se uskutečnilo dne 17. 6. 2015 na RUK. 

 
f) Prod. F. Chmelík bude od 23. 6. 2015 přibližně týden - závisí to na rozsahu prováděných 

laboratorních prací - služebně ve Švýcarsku. V nutných případech ho zastoupí prod. P. 
Kolman.  

 
Prod. P. Kolman 
g) Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů v červnu 2015: výsledek poslal 

prod. P. Kolman 17. 6. 2015 kolegiu e-mailem.  
  

 pozvaných přišlo úspěšně složilo 
Informatika 235 136 83 
Matematika 284 235 151 
Bioinformatika 42 29 14 
Informatika v AJ 17 2 1 
 
Počet uchazečů, kteří mají prominutou přijímací zkoušku: Informatika 232, Matematika 
327. (Fyzika: 495.) 
 
Pozn.:  
lidé = přihlášky; v tabulce jsou uvedeny počty přihlášek, tzn. občas je jeden uchazeč 
počítán vícekrát, pokud podal více přihlášek 
 

h) Podmínky přijímacího řízení 2016/2017: definitivní návrh předkládaný Akademickému 
senátu MFF UK ke schválení na schůzi 24. 6. 2015 dostalo kolegium předem. Hlavní 
změnou proti předešlým letům je návrat k přijímací zkoušce na bakalářský studijní 
program Fyzika. V předloženém návrhu jsou sjednoceny podmínky přijímacího řízení na 
všechny naše bakalářské studijní programy (Fyzika, Informatika, Matematika). Kolegium 
se domluvilo, že v případě přijetí tohoto návrhu budou zadání společné přijímací zkoušky 
do těchto programů připravovat zástupci všech tří sekcí. 

 
i) Novela VŠ zákona – institucionální akreditace a zařazení oborů do oblastí vzdělávání: 

odesláno ve stanovené lhůtě na RUK. 
 

j) Dne 12. 6. 2015 se konala na MŠMT diskuse u kulatého stolu. Za MFF UK se zúčastnili 
dr. M. Kekule a proděkani F. Chmelík a P. Kolman. Přítomna byla členka Akreditační 
komise prof. Stuchlíková. Hovořilo se o rámcových požadavcích na vzdělávání učitelů. 
Prod. P. Kolman nabyl dojmu, že koncepce Akreditační komise vyhovuje potřebám MFF 
UK, připomínky fakulty nalezly odezvu.  

 
k) Hodnocení kvality vzdělávací činnosti: KD vzalo na vědomí informaci o schůzce s pror. S. 

Štechem. Na RUK se této problematice věnuje Mgr. Vojtěch Tomášek, vedoucí oddělení 
koncepce a akreditací z odboru pro studium a záležitosti studentů. Jsou ustaveny tři 
pracovní skupiny (pro hodnocení závěrečných prací, pro hodnocení mezinárodního 
aspektu vzdělávání na UK a pro infrastrukturu, hodnocení učitelů, studentů ad.).  MFF UK 
bude zřejmě vyzvána k podání návrhu na své zástupce v pracovních skupinách. KD 
schválilo navrhnout prod. F. Chmelíka do skupiny pro hodnocení kvality závěrečných 
prací, prod. P. Kolmana do zbývajících dvou skupin. Vyřídí prod. P. Kolman.  

 
l) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o schůzce studijních proděkanů fakult 

s pror. M. Králíčkovou a pror. S. Štechem. Prof. S. Štech kromě jiného oznámil, že 
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v souvislosti se jmenováním náměstkem na MŠMT končí ve funkci prorektora UK. Podle 
sdělení pror. M. Králíčkové dostávají fakulty stejný příspěvek na doktorandy studující 
v programech v jazyce českém jako v jazyce anglickém.  

 
m) Projekt Study in Prague: p. rektor vybídl na schůzi RKR ke kontrole údajů o fakultách. 

V souvislosti s tímto úkolem opět vyvstala nedokonalost webových stránek fakulty, co se 
týče jejich verze v angličtině. I to bude na programu schůze komise pro web 20. 7. 2015.  

 
n) Elektronická evidence individuálních studijních plánů doktorandů v SIS: KD nemělo 

námitky proti elektronizaci procesů jako je schvalování studijních plánů, jejich aktualizace 
atd., avšak nikoli za cenu zatěžování pracovníků - typicky školitelů, předsedů RDSO, 
vedoucích školicího pracoviště – dalšími administrativními úkony. Z: prod. P. Kolman.  

 
Děkan 
o) KD nemělo námitky proti tomu, aby děkan MFF UK připojil svůj podpis na společné 

stanovisko děkanů přírodovědeckých fakulty k situaci v hodnocení výsledků vědy a 
výzkumu v ČR.  

 
p) Žádosti o finanční podporu z Fondu Karla Urbánka jsou celkem čtyři, děkan požádal 

o jejich posouzení (stanovením pořadí žadatelů) komisi, kterou tvoří sekční proděkani, 
prod. F. Chmelík a RNDr. K. Rohlena. T: do 26. 6. 2015.  
Stalo se po KD: Na doporučení ad hoc sestavené komise a se souhlasem donátorky paní 
Lídy Urbánkové vyhověl dvěma žádostem. Podporu dostanou Mgr. Emil Varga (do výše 
20 000 USD na studijní pobyt na Florida State University v Tallahassee) a Mgr. 
Oleksandr Goncharov (7850 USD na studijní pobyt na University of Maryland, Goddard 
Planetary Heliophysics Institute).  
 

Tajemník 
q) Natáčení přednášek v akad. roce 2015/2016: svůj požadavek zatím specifikovala jen 

sekce M – doporučuje natočit přednášky doc. M. Pokorného Matematika pro fyziky I. (ZS) 
a Matematika pro fyziky II. (LS). KD návrh schválilo. Která informatická přednáška by 
měla být zaznamenána, to bude prod  O. Čepek konzultovat jak v sekci I, tak se SKAS. 
Podle výsledku pak osloví vybraného učitele, zda by s natáčením souhlasil.  

 
Prod. M. Rokyta 
r) Mezioborové závěrečné studentské práce: prod. M. Rokyta seznámil kolegium 

s případem studentky matematiky, která si vybrala pro bakalářskou práci téma 
z informatiky. Složení komise pro státní zkoušku - je dané, nelze je ad hoc rozšiřovat – 
ale odborně neodpovídá tématu práce, čili není kompetentní. Postup, jak takovým 
situacím předejít, navrhnou studijní proděkani.  

 
s) Prod. M. Rokyta informoval, že Úvodní kurs z matematiky pro nastupující posluchače 1. 

ročníku fakulty je připravený, bude se konat ve dnech 21. – 24. 9. 2015, více na webu, 
viz:  
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1516/uvodni_kurz/index.html 

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) ÚČJF pořádá v září 2015 na Malostranském náměstí „Indian-summer school 2015“ a 

požaduje poskytnutí refektáře na 14. 9.2015 od 17.30 do 19.30 hodin. Kolegium souhlasí 
s pronájmem za cenu 1.000,- Kč. 

 
b) Pro budoucí potřebu v oblasti projektů VVV požaduje MŠMT a RUK údaje o objektech a 

prostorách MFF UK, v nichž probíhá současně výuka akreditovaných studijních programů 
a s nimi spojené výzkumné a vývojové činnosti. Pro jednotlivé objekty sekce F (Karlov a 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1516/uvodni_kurz/index.html
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Troja) byly údaje pořízeny z pasportizace, za sekci M a I budou uvedeny údaje podle 
požadavků sekčních proděkanů.  

 
c) Plavba „Jaderným parníkem“ pořádaná FJFI ČVUT: ke dni uzávěrky se přihlásilo celkem 

18 zájemců z MFF UK, účast byla ze strany pořadatele všem zájemcům potvrzena. 
 

d) Katedra geofyziky (dr. F. Gallovič) se přihlásila do veřejné zakázky s názvem „Expertní 
podpora SJÚB pro hodnocení provozní bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany po 30 
letech provozu“ a v rámci hodnocení nabídek se umístila na prvním místě; následně byla 
podepsána smlouva. Z hlediska MFF UK se jedná o smluvní výzkum. 

 
e) Prod. M. Rokyta čeká, kdy budou na účet sekce M převedeny finance získané za výuku 

studentů studujících v AJ.  
Stalo se po KD: Peníze byly převedeny na účty sekcí M a I dne 24. 6. 2015. 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek  
a) Projekty OP VVV 

i) KD vzalo na vědomí informaci děkana o jednání vyvolaném ze strany ČVUT a 
týkajícím se meziuniverzitního projektu. Blíže o možnostech soutěže tohoto druhu 
projektů napsal a kolegiu poslal doc. C. Matyska.  

ii) Doc. C. Matyska a dr. H. Nyklová se zúčastnili semináře na FF UK; další seminář 
je ohlášený na 1. 7. 2015, naváže na něj porada týkající se rozvojových projektů – 
za MFF UK se zúčastní prod. M. Vlach a doc. P. Svoboda. Podle neoficiálních 
informací by spoluúčast příjemce financí (vysoké školy) na projekty měla činit 5 %. 

iii) Prod. L. Skrbek stručně komentoval aktuální soupis projektů navržených fakultami 
UK.  

 
b) Projekty VaVpI: prod. L. Skrbek informoval o současném stavu realizace a o jednáních 

s dodavatelskými firmami, tajemník podal informaci o semináři, kterého se zúčastnil.   
 

c) Prod. M. Rokyta informoval o probíhající instalaci klimatizace v karlínské budově.  
 

d) Požadavek z pracoviště ČVUT, které je v trojském areálu v nájmu, na stavební úpravy: 
KD doporučilo odročit na příští rok, protože letošní plán už byl v rámci rozpočtu schválen. 
Obecně se KD shodlo v názoru, že finančně náročnější stavební akce požadované 
„nájemníky“ v prostorách fakulty by si vynutily zvýšení jejich nájemného, případně 
požadavek ze strany MFF UK na uhrazení části nákladů. Prod. L. Skrbek bude v tomto 
smyslu informovat kolegy na ČVUT.  
 

e) KD schválilo jako užitečné mít připravený vysoutěžený projekt na výměnu pláště budovy 
tzv. těžkých laboratoří v Troji, pro případ, kdy by se otevřela možnost rekonstrukci fasády 
budovy uskutečnit.  Možnosti zkoumá JUDr. M. Polický.  

 
f) Prod. M. Rokyta shrnul dosavadní informace o možnosti získat pro MFF UK 

další/náhradní prostory, konkrétně v bývalé koleji Petrská. Kvestorka UK žádá znát 
stanovisko MFF UK do 23. 7. 2015. Po diskusi KD doporučilo sdělit, že MFF UK má 
zájem o uvolněné byty v sedmém patře bývalé koleje a že zástupci vedení budou jednat 
s ředitelem Kolejí a menz UK o konkrétních podmínkách. Schůzku s Ing. J. Macounem 
dojedná prod. M. Rokyta.  
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Kolegium vzalo na vědomí informaci děkana o obsazení místa docenta na KMPS. Po 
jednání s vedoucím pracoviště, se sekčním proděkanem a později také s uchazečem dr. 
J. Večeřem se děkan rozhodl učinit výjimku: ačkoliv se konkursní komise v tajném 
hlasování neshodla na doporučení ve prospěch uchazeče, děkan RNDr. Jana Večeře, 
Ph.D., přijal na místo docenta v oboru finanční a pojistná matematika na KMPS, na dobu 
tří let. (Podle Mzdového předpisu UK je pro zařazení do mzdové třídy AP3 - docent 
kromě šestileté praxe potřeba „jmenování docentem nebo profesorem anebo dosažení 
srovnatelného postavení v zahraničí“; dr. Večeř tohototo dosáhl profesurou v SRN.)   

 
b) Prod. P. Kolman dal k úvaze, aby MFF UK platila externistům honorář za vypracování 

posudků na bakalářské a diplomové práce. Kolegium se s námětem neztotožnilo.  
 
 
6. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Fakultní post-docs: OVZS eviduje na 30 zájemců, 23. 6. 2015 obešle příslušné sekční 

proděkany, aby se do 3. 7. 2015 k přihláškám/tématům vyjádřili.  
 
b) KD vyjádřilo souhlas s děkanovým návrhem nominovat do zamýšleného ERC centra/sítě 

na UK tři reprezentanty MFF UK, totiž prof. V. Matolína (sekce F), prof. J. Nešetřila 
(sekce I) a prof. J. Krajíčka (sekce M). Tím současně vedení MFF UK vyjádřilo podporu 
snaze vedení UK vytvořit pro podávání projektů ERC celouniverzitní strategii. Ze tří 
navržených s nominaci souhlasili prof. V. Matolín a prof. J. Nešetřil, byli na RUK navrženi. 

 
c) Výzva ke kolektivnímu členství v EU-MATHS-IN: kolegium souhlasilo, aby se MFF UK 

přihlásila jako kolektivní člen. 
Stalo se po KD: Děkan svým podpůrným dopisem vyjádřil zájem MFF UK stát se 
kolektivním členem, což se odrazilo také na webovských stránkách sdružení, viz: 
http://eu-maths-in.cz/members. 
 

d) KD vzalo na vědomí zprávu od Mgr. M. Maršálka z Evropské kanceláře RUK o tom, že 
UK neuspěla se svou žádostí o mezinárodní kreditovou mobilitu (žádost o financování 
mobilit studentů a zaměstnanců mezi programovými a partnerskými zeměmi programu 
Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání). Dům zahraniční spolupráce, který tento výsledek 
na RUK sdělil, zároveň informoval, že na podzim bude vypsána nová výzva k předkládání 
žádostí. Výzva se bude týkat pouze vybraných oblastí a to „Země jižního Středomoří“ 
(Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko) a 
„Západní Balkán“ (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá hora, Srbsko). Termín 
předkládání Žádostí o spolupráci v rámci těchto zemí je stanoven na 24. 9. 2015. Sleduje 
Evropská kancelář.  

 
e) Proběhlo jubilejní setkání vedení univerzity v Hamburku a Karlovy univerzity v Praze: UK 

reprezentovali její prorektoři, za vedení MFF UK byl přítomen prod. J. Trlifaj; jako velmi 
pěkný ocenil prod. J. Trlifaj příspěvek, který pronesla prof. E. Hajičová.   

 
f) Tzv. vizitky: podle sdělení dr. K. Houžvičkové Šolcové se práce blíží svému dokončení. 

Prod. J. Trlifaj materiály nejdříve pošle sekčním proděkanům, pak budou uveřejněny na 
fakultním webu.  

 
g) Pilotní program hodnocení vědy na UK 

i) Prod. J. Trlifaj seznámil KD s podklady poskytnutými pror. J. Konvalinkovi. 
ii) Diskuse u kulatého stolu, kterou organizoval AS UK, se zúčastnil prod. J. Trlifaj. 

Pror. J. Konvalinka představil koncept hodnocení.  
 

http://eu-maths-in.cz/members
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h) Zpráva ČTK z 19. 6. 2015, že „Výzkum by se měl i v roce 2016 hodnotit podle 
současných pravidel.“ 

 
Prod. V. Baumruk 
i) Kolegium schválilo návrh na udělení fakultní pamětní medaile prof. Romanu Jackiwovi při 

příležitosti jeho účasti na letní škole Grafén, most mezi fyzikou nízkých a vysokých 
energií, kterou pořádá ÚČJF v týdnu od 14. do 18. září 2015.  

 
 

6. RŮZNÉ 
 

a) Pozvání na celouniverzitní konferenci TEDxCharlesUniversity, letos nesoucí název 
Nekonečný příběh a pořádanou ve čtvrtek 25. června 2015 v budově FSV UK (Opletalova 
26, aula č. 109) od 14 do 18 hodin: děkan se nemůže zúčastnit.   

 
b) KD souhlasilo, aby děkan jménem vedení fakulty vyjádřil plnou podporu návrhu na 

ocenění prof. RNDr. Miroslava Fiedlera, DrSc., Národní cenou vlády Česká hlava. 
Profesor M. Fiedler je výrazná a respektovaná osobnost, s MFF UK po léta spjatá 
profesními kontakty, kromě jiného například členstvím ve Vědecké radě MFF UK.  Svým 
vědecko-pedagogickým působením prof. M. Fiedler ovlivnil generace současných 
českých matematiků. 

 
c) Děkanský sportovní den: program naplánuje děkan s vedoucím KTV dne 22. 6. 2015.  

 
 
Zasedání skončilo v 15:32 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
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