
Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 1. září 2015 během soustředění na Albeři  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 
 

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

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:15 hodin. 
Kolegium schválí zápis ze svého jednání konaného 22. 6. 2015 korespondenčně. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) ERC na UK: prod. J. Trlifaj sdělil Mgr. A. Jiroudkové na RUK, že za MFF UK jsou ochotni 

podílet se na celouniverzitní strategii ERC pánové prof. V. Matolín a prof. J. Nešetřil. 
Současně připomněl, že kontaktními osobami za fakultu jsou v těchto záležitostech 
vedoucí OVZS a proděkan pro vědu a zahraniční styky. 

 
b) Hodnocení vědy na UK: podklady vyžádané pror. J. Konvalinkou (seznam akademických 

pracovníků, seznam doktorandů) byly sekčními proděkany shromážděny.  Prod. J. Trlifaj 
projednal s dr. J. Kučou označení vybraných publikací v OBD.  

 
c) Dne 15. 7. 2015 navštívili Univerzitu Karlovu prof. Burkhard Freitag, rektor Univerzity 

Pasov, a prof. Ursula Reutner, prorektorka této školy. Za MFF UK se setkání zúčastnil prod. 
M. Rokyta.  

 
d) Návrh na Cenu Františka Běhounka 2015 za šíření dobrého jména České republiky 

v oblasti evropského výzkumu a vývoje (je spojena s finanční odměnou ve výši 250 tis. Kč): 
termín pro zaslání návrhů na MŠMT vypršel 31. 8. 2015. MFF UK nepodala žádný návrh.   

 
e) Den UK v Lovani a Bruselu – dopisy pror. L. Rovné o možnosti fakult UK prezentovat své 

obory: Den UK v Bruselu se koná 10. 11. 2015, setkání v Lovani 9. 11. 2015. Za MFF UK 
se zúčastní děkan a prod. J. Trlifaj.  

 
f) Převod prostředků na Fulbright Distinguished Chair (stipendisté A. M. Kagan a S. 

Kobourov): úhrada Komisi J. W. F. byla provedena na vrub střediska 901-01/provoz. 
 

g) Výzva na projekty v rámci spolupráce s SÚJV Dubna (e-mail Ing. J. Dobeše, DrSc., 
zástupce ČR ve Výboru zplnomocněných představitelů SÚJV Dubna): vyřizuje OVZS. 
Prod. L. Skrbek informoval o současném projektu SÚJB, z MFF UK je v něm angažován 
prof. M. Finger. 

 
h) Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: konečný termín pro zaslání návrhů na 

MŠMT je 30. září 2015, projednaný návrh MFF UK, v podobě elektronické i tištěné, je třeba 
předat na OVZS nejpozději 10. 9. 2015.  Statut Ceny obsahující rovněž náležitosti návrhu 
je k dispozici na: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-
mimoradne-1?lang=1&ref=m&source=email 
Ze sekcí informatické a fyzikální zřejmě žádný návrh nevzejde, matematická sekce jeden 
návrh zvažuje.   

 
i) Návrhy na doplnění členů Oborových verifikačních a hodnoticích panelů (OVHP) a 

Expertních panelů RVVI (EP) – žádost pror. J. Konvalinky: prod. J. Trlifaj předal kolegiu e-

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-1?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-1?lang=1&ref=m&source=email
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mailem upřesnění od RUK. Kolegium akceptovalo všechny návrhy, jak je v termínu do 
konce srpna poslali sekční proděkani.  
 

j) Zrušená 12. vlna dofinancování projektů 7RP - dopis pror. J. Konvalinky reagující na 
sdělení náměstka MŠMT R. Plagy: p. prorektor vyjádřil pevnou naději, že fakulty naleznou 
potřebné dílčí částky ve svých rozpočtech a projekty budou dokončeny v plánovaném 
rozsahu. Dopis obdrželi e-mailem také řešitelé projektů. Kolegium děkana pokládá věc za 
úzce spojenou s principy tvoření rozpočtu Univerzity Karlovy. Proto se stane jedním z bodů 
pro vyjednávání o rozpočtu na rok 2016 v říjnu tohoto roku (financování infrastruktur, 
existence/pokračování PRVOUK, definice pojmu „dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumných organizací atd.). V závěru dopisu p. náměstka adresovaném panu rektorovi 
je totiž vyjádřen předpoklad, že vzniklou situaci překlene Univerzita Karlova díky výrazně 
navýšeným prostředkům institucionální podpory na „dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumných organizací“.  
 

k) Cena Evropský vynálezce roku 2016: prod. J. Trlifaj přeposlal kolegiu informaci z RUK. 
Více o ceně na webu, viz: 
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html 
Termín je stanovený na 15. 10. 2015.  

 
Děkan 
l) Rektor UK poslal materiál Bibliometrické hodnocení vědecké činnosti UK ve vybraných 

mezinárodních srovnáních: Leidenském rankingu a Nature Index Global 2015, jak byl 
projednán KR UK dne 13. 7. 2015. Připomínky může děkan sdělit na zasedání RKR dne 
5. 10. 2015. Členové KD pošlou své případné poznámky k dokumentu děkanovi 
elektronicky na adresu dekan@mff.cuni.cz, připomínky pak kolegium projedná na své 
schůzi 30. 9. 2015.  

 
m) Partnerství v mezinárodním konsorciu SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access 

Publishing in Particle Physics): projekt zastřešuje CERN. Návrh smlouvy mezi MFF UK, 
Národní technickou knihovnou a Knihovnou AV ČR, posouzený právničkou, poslal kolegiu 
tajemník fakulty. Děkan jednal v dané věci s prod. V. Baumrukem dne 26. 8. 2015. 
Kolegium s uzavřením smlouvy souhlasilo. 

 
n) Slavnostní předání jmenovacích dekretů novým docentkám a docentům se uskuteční ve 

Velké aule Karolina ve čtvrtek 1. října 2015 od 11:00 hodin. Ve stejnou dobu budou 
předávány Ceny předsedy GAČR. Kolegium vzalo na vědomí, že děkan přijme pozvání 
předsedy GAČR a prod. J. Trlifaj zastoupí děkana na předávání docentských dekretů.   

 
o) Pamětní medaili MFF UK prof. Romanu Jackiwovi předá děkan 14. 9. 2015 fakulty na 

konferenci 27th Indian-Summer School of Physics (pořádá ÚČJF). Více o akci viz: 
http://rafael.ujf.cas.cz/school/ 
 

p) Výtvarná soutěž pro vysokoškolské studenty Propojený svět, viz: 
https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/V%C3%BDtvarn%C3%A1_sout%C4%9B%C5
%BE_V%C5%A0_150203.pdf 
Předsedkyně TA ČR požádala rektora UK o opakované informování studentů školy a 
o výzvu, aby se soutěže zúčastnili. Termín ukončení soutěže vyprší 30. 9. 2015. E-mail 
přeposlal děkanům vedoucí tiskového oddělení UK dne 20. 8. 2015. 

 
q) Místopředseda AV ČR dr. J. Šafanda požádal o nominaci mladých vědců na setkání 

s nositeli Nobelovy ceny, které se bude konat v německém Lindau ve dnech 26. 6. – 1. 7. 
2016. Týká se fyziky. Výzva bude zveřejněna 21. září 2015, více informací bude možné 
nalézt na webu:  

         http://www.lindau-nobel.org/meeting/ 
Návrhy se všemi vyžadovanými přílohami lze posílat do 2. 10. 2015. Vyřizuje prod. V. 
Baumruk.  

 
 
 

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
mailto:dekan@mff.cuni.cz
http://rafael.ujf.cas.cz/school/
https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/V%C3%BDtvarn%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE_V%C5%A0_150203.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/V%C3%BDtvarn%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE_V%C5%A0_150203.pdf
http://www.lindau-nobel.org/meeting/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Smlouva o vzájemném zpřístupnění výuky mezi MFF UK a FIT ČVUT: prod. F. Chmelík 

obdržel poznámky členů KD k první verzi návrhu, předložil kolegiu verzi druhou a na 
zasedání ji komentoval. Definitivní znění zašle děkanovi FIT ČVUT. 
Stalo se po KD: Smlouva byla oboustranně podepsána.  

 
b) Výuka anglického jazyka na MFF UK: otevřena diskuse, vyvolaná vzrůstajícím počtem 

studentů majících problémy se složením zkoušky a následně žádajících o úlevu, často se 
zdůvodněním, že se u nich projevily dysfunkce. Nejsou výjimkou ani studenti domnívající 
se, že jejich znalost anglického jazyka jim dovoluje kursy AJ vynechávat, a pak na zkoušku 
nestačí. Vedení KJP se nebrání modifikacím výuky a zkoušek, ale podmínky a cílová 
úroveň musejí být zadané předem. Certifikáty svědčící o úrovni jazykových znalostí mají 
definovaný obsah a KJP ručí za jejich validitu.  Prod. M. Rokyta doporučil nejprve stanovit 
pravidla pro velkou/převažující skupinu studentů, pak se zabývat mimořádnými případy a 
kvalitou učitelů. Děkan dal k úvaze zmírnit požadavky na jazykovou zdatnost v případě 
budoucích učitelů, protože ti pravděpodobně nebudou ve své další kariéře vystaveni 
stejným nárokům jako studenti odborného studia, u nichž se předpokládá, že část studia 
stráví v zahraničí.  Je to otázka na garanty učitelského studia. Prod. P. Kolman se vyjádřil 
proti zavedení dvou různých úrovní zkoušky. Z: diskuse bude pokračovat, a to za účasti 
děkana, studijních proděkanů, garantů učitelského studia, sekčních proděkanů a vedoucí 
KJP.  

 
c) Dopis JM týkající se vymáhání poplatků spojených se studiem (čj. UKRUK/8034/2015 ze 

dne 22. 7. 2015): vyřídilo STUD.  
 

d) KREDO 
i) Vizitky pro KREDO: poslal e-mailem prod. F. Chmelík kolegiu 7. 8. 2015: vizitky 

prošly korekturou kateder, jde o splnění jednoho z bodů projektu KREDO. Jedná se 
o jakousi pilotní verzi katalogu, která bude v budoucnu rozpracována v projektech 
OP VVV. Výběr skupin byl limitován, nicméně byl dán rozhodnutím sekčních 
proděkanů na jaře 2015. V dané lhůtě do 31. 7. poslali podklady na RUK proděkani 
M. Vlach a F. Chmelík a dr. K. Šolcová Houžvičková.   

ii) Materiály k tematice horizontální prostupnosti: dopis pror. S. Štecha z 10. 7. 2015 
plus „Metodický pokyn pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných 
předmětů mezi fakultami UK v Praze“ budou pro informaci studentů umístěny na 
fakultním webu, vhodné místo vyberou proděkani M. Vlach a P. Kolman.   

iii) Dvě pozvánky na akce pořádané v rámci IPN KREDO: 
 „Alumni II – Jak motivovat absolventy“ (15. 9. 2015 v Praze). Zúčastní se 

zřejmě dr. K. Houžvičková Šolcová. 
 „Třetí role vysokých škol a její strategický potenciál pro konkurenceschopnost“ 

(8. 9. 2015 v Mladé Boleslavi). 
 

e) Přezkumné řízení na RUK: uskutečnilo se 24. 8. 2015, zúčastnili se prod. F. Chmelík a 
vedoucí STUD dr. D. Macharová. MFF UK bez závad, dodatečně je podrobován zkoumání 
další případ. 

 
f) Dopis pror. M. Králíčkové z 21. 7. 2015 – nabídka Kurzu Správní řád v praxi orgánů 

veřejných vysokých škol a orgánů jejich fakult: přeposláno vedoucí STUD a oběma 
studijním proděkanům. Čtyřdenní kurz (32hodinový) se uskuteční ve dnech 26. a 27. 10. a 
9. a 10. 11. 2015 na Právnické fakultě UK, při naplnění kurzu činí cena na osobu 2.500,- 
Kč. Za MFF UK se přihlásil prod. F. Chmelík.  

 
g) Schůzka inovačních skautů UK (organizuje CPPT) se uskuteční dne 16. 9. 2015 od 11:00 

hod. Za MFF UK se zúčastní dr. K. Houžvičková Šolcová a v souvislosti s OP VVV také 
doc. C. Matyska. Pozvánku s nástinem její programové náplně přeposlal prod. F. Chmelík 
pro informaci celému kolegiu.  
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h) Hodnocení kvality závěrečných prací: prod. F. Chmelík přeposlal kolegiu úvodní materiál 

k diskusi, vypracovaný prof. J. Marešem a zaslaný Mgr. V. Tomáškem ze studijního odboru 
RUK. Pracovní podskupina pro otázku možností hodnocení kvality kvalifikačních prací se 
plánuje sejít v září 2015 na RUK. 

 
i) Workshop o duálním studiu Evropského regionu Dunaj – Vltava (prod. F. Chmelíkovi 

poskytla dr. K. Šolcová Houžvičková).  
 

Prod. P. Kolman 
j) Návrh na zrušení Řádu CŽV MFF UK. Znění předpisu, který byl vydán v roce 1999 a od té 

doby překonán, je na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/cvrad.htm 
Prod. P. Kolman předběžně jednal s předsedou AS MFF UK doc. Z. Drozdem, oba sdílejí 
názor, že existence univerzitního předpisu je dostačující, MFF UK musí jen charakterizovat 
vlastní kursy CŽV. KD souhlasilo, aby děkan předložil fakultnímu senátu návrh na zrušení 
zmíněného vnitřního předpisu.  
 

k) KD souhlasilo s návrhem prod. P. Kolmana aktualizovat Směrnici děkana č. 3/2012, 
poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF. Důvodem je potřeba odlišit 
mimořádné studium v českém a v anglickém jazyce i fakt, že nepokračuje tzv. doplňující 
studium a rozšiřující studium. Návrh připraví prod. P. Kolman.  

 
l) Smlouva s českou zprostředkovatelskou agenturou Czech Universities: předběžně se 

uvažuje o prezentaci fakulty na veletrzích vzdělávání v Abú Dhabí a v Moskvě. Kontaktní 
osobou týkající se zprostředkování získání studentů je Bc. S. Veselý, kontaktní osobou pro 
přípravu podkladů pro zmíněné veletrhy je Mgr. L. Veverka. 

 
m) Akreditace: RUK postoupil dne 15. 7. 2015 na MŠMT žádost MFF UK o prodloužení 

akreditace na dostudování studijních programů a oborů a žádost o změnu názvu studijního 
oboru Matematické metody informační bezpečnosti. 

 
n) Orientační den pro zahraniční studenty se uskuteční v úterý dne 29. 9. 2015 od 10:00 hod. 

na Karlově. Zúčastní se děkan a oba studijní proděkani. V současném seznamu studentů 
anglického studia je 12 adeptů bakalářského studia a 8 navazujícího magisterského studia 
programu Informatika, 1 student magisterského programu Matematika.  

  
Děkan 
o) Děkan zaslal předsedovi fakultní disciplinární komise doc. F. Chmelíkovi podnět k zahájení 

disciplinárního řízení.   
 
p) Mezioborové závěrečné studentské práce a složení (kompetentnost) komisí pro státní 

zkoušku: na web a do karolinky bude umístěno upozornění studentům, že státní zkoušku 
musejí podstoupit ve svém studijním programu/oboru a že v případech, kdy si vyberou pro 
závěrečnou práci téma z jiného programu/oboru, je záhodno upozornit na to svého 
vedoucího.  

 
q) Dopis JM (čj. UKRUK/7830/2015-II) o podpoře uskutečňování mezinárodních studijních 

programů typu joint-degree a double/multiple-degree na fakultách MFF UK v roce 2015. 
Pro výpočet podpory pro jednotlivé programy schválilo kolegium rektora tyto principy: 
paušální podpora pro každý program ve výši 90 000 Kč 
+ částka dle počtu univerzit zúčastněných v konsorciu, a to 10 000 Kč za každou univerzitu 
+ částka dle počtu studentů UK k rozhodnému datu 31. 10., a to 7 000 Kč za studenta 
+ částka dle počtu absolventů za minulý rok, a to 7 000 Kč za absolventa. 
Rozhodné údaje byly převzaty z evidence meziuniverzitních studií v SIMS, po předchozí 
výzvě k jejímu doplnění. Případné rozdíly budou řešeny v rámci příspěvku, který bude 
poskytnut v roce 2016.  
Na MFF UK byla poskytnuta podpora studijnímu programu Informatics v rámci projektu 
„LCT: European Masters Program in Language and Communication Technologies", a to 
ve výši 250 000 Kč. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/cvrad.htm
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Na děkanovu otázku, zda s ohledem na výše uvedené principy nerozšířit akreditační 
žádosti fakulty např. o double-degree programy, doporučili proděkani F. Chmelík a O. 
Čepek zatím vyčkat, neboť procesní náležitosti se mohou změnit v souvislosti 
s institucionální akreditací. 

 
r) Dopis pror. J. Royta a M. Králíčkové (čj. UKRUK/7960/2015) týkající se stanovení 

podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2016/17 obdržel děkan a oba studijní 
proděkani. Požadavek od RUK: specifikovat podmínky pro každý obor. Podle prod. P. 
Kolmana jde pouze o technickou záležitost.  
 

s) Dopis pror. J. Royta a M. Králíčkové (čj. UKRUK/7856/2015) týkající se rozhodování 
o právech a povinnostech studentů obdržel děkan, předal jej studijním proděkanům. Prod. 
F. Chmelík k tomu uvedl, že STUD bude důsledně trvat na tom, aby všechny žádosti, 
k nimž se vydává rozhodnutí, byly podány ve výtisku a vlastnoručně podepsané.   

 
t) Přijímání uprchlíků a prominutí školného za případné studium v AJ (dotaz pror. M. Kováře): 

po diskusi a hlasování, ve kterém 6 členů KD hlasovalo pro (prod. J. Trlifaj svůj souhlas 
napsal e-mailem), 3 se zdrželi a 1 byl proti, přijalo kolegium usnesení, že MFF UK bude i 
v takovém případě postupovat jako u jiných zájemců o studium, tj. korektně posoudí žádost 
o přijetí a důvody pro prominutí školného.  

 
u) Natáčení přednášek 

i) Prod. M. Rokyta informoval, že na přelomu července a srpna bylo na dosti 
opožděnou žádost SKAS ještě operativně dohodnuto natáčení přednášky Lineární 
algebra a geometrie 1 - NMAG101, přednášejícím je doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D. O 
natočení přednášky doc. M. Pokorného (Matematika pro fyziky I) už bylo rozhodnuto 
dříve.  

ii) Tajemník projednal natáčení přednášek s Mgr. T. Drbohlavem a dr. M. Kekule, 
smlouvy s firmami připravuje k podpisu.  

iii) Prod. O. Čepek sdělil, že nedostal od SKAS žádný návrh na zaznamenání 
přednášky z informatiky.  

 
v) Vzniklo nové pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, na adrese: Hládkov 

682/9, Praha 6, které je otevřeno od 3. srpna 2015. Více na univerzitním webu v článku 
nadepsaném Zahraniční studenti vyřídí záležitosti k pobytu v prostorách UK: 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15715.html 

         Informace z RUK přeposlána na OVZS a STUD.  
 

w) Prod. M. Rokyta informoval, že na mezinárodní matematické soutěži IMC 2015 
v Blagoevgradu se tentokrát tým MFF UK neprezentoval v dobrém světle. Do první stovky 
se nedostal žádný student MFF UK, nejlépe se umístil Martin Hora (109. místo z 326 
účastníků), čtyřčlenný tým MFF UK obsadil 42. místo (ze 74 týmů). Jde o nejhorší umístění 
za posledních 5 let.  Podrobnosti jsou na webu, viz: 
http://www.imc-math.org.uk/.  
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Občanské sdružení Matfyzák požádalo vedení fakulty o příspěvek na pořádání plesu MFF 

UK v roce 2016.  Kolegium děkana tuto žádost projednalo a schválilo příspěvek ve výši 
100.000,- Kč z titulu spolupořadatelství plesu. Výše příspěvku je stejná jako v předchozích 
letech. Podpis smlouvy zajistí tajemník fakulty společně s náčelníkem spolku. Ples je 
plánovaný na 3. března 2016.   

 
b) Srdíčkové dny na UK: 23. 9. 2015, e-mail z Informačního, poradenského a sociálního 

centra UK: akce je zaměřena na podporu vážně nemocných dětí. Tajemník navrhl vytvořit 
na pracovištích knihovny (Karlov, Karlín, MS a Troja) prodejní místa symbolických srdíček 
a v předstihu dát upoutávku na webové stránky. KD návrh schválilo.  

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15715.html
http://www.imc-math.org.uk/
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c) Kolegium projednalo žádosti o zapůjčení či pronájem prostor fakulty, s tímto výsledkem. 

i) Refektář ve dnech 22. a 23. 10. 2015 pro slavnostní zasedání Výboru pro koordinaci 
spolupráce ČR s SÚJV Dubna (žádá ÚČJF) – schváleno za poplatek 1000,- Kč. 

ii) Posluchárny S5 a S6 ve dnech 11. až 15. 7. 2016 pro Letní školu evolučních rovnic 
(Nečasovo centrum) - schváleno bezplatné zapůjčení.    

iii) Refektář pro Den firem pro informatiku a matematiku (prod. M. Vlach) – bezplatně 
(jedná se o akci spolupořádající fakultou), schváleno. 

 
d) KD vzalo na vědomí sdělení tajemníka, že byl zdárně dokončen převod majetku slepecké 

Laboratoře Karolina z MFF UK na RUK a vybavení laboratoře bylo přestěhováno. Ke dni 
31. 8. 2015 byla celá akce dokončena kompletně i po stránce administrativní.  

 
e) Tajemník fakulty se pokusil, zatím bezúspěšně, zjistit bližší informace o výsledku 

výběrového řízení na dodavatele služeb mobilního operátora pro UK (organizoval RUK) 
resp. o získaných podmínkách. Podle děkanovy informace, sdělené na schůzi RKR, 
zvítězila firma Vodafone Czech Republic, a.s. 
Stalo se po KD: Univerzita Karlova uzavřela se společností Vodafone Czech Republic, a.s., 
smlouvu 31. 8. 2015.  
 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
a) VaVpI 

i) Kolaudace stavby Střecha pro informatiku úspěšně proběhla 1. 9. 2015. Kontrola 
z MŠMT, zaměřená rovněž na projekt VaVpI Střecha pro informatiku, se uskutečnila 
ve dnech 20. až 22. 7. 2015. Výsledek – pozitivní - je obsažen v protokolu, který byl 
získán 24. 8. 2015. Prod. L. Skrbek v této souvislosti vyjádřil poděkování vedoucí 
HOSP Ing. D. Lankové, za její přispění ke zdárnému výsledku kontrolního šetření. 
Stalo se po KD: MFF UK obdržela na stavbu kolaudační výměr.  

 
ii) Stavba v Troji: poslední dobou je situace zvláště komplikovaná.  

 
iii) Prod. V. Baumruk informoval o stavu projektu Modernizace vybavení pro fyzikální 

výzkum a výuku stav. Většina přístrojů už je na fakultu dodána.  
 

b) Prod. L. Skrbek upozornil vedoucí pracovišť v areálu Troja, že 23. 9. 2015 bude mezi 14. a 
18. hodinou přerušena dodávka elektřiny. Důvodem jsou montážní a servisní práce 
v trafostanici a v hlavní rozvodně areálu.  

 
c) Prod. L. Skrbek vyjádřil uznání za dosavadní úspěšné zvládání hlavně stavebních akcí, a 

to jak správě budov v čele s Ing. M. Novákem, tak kolegům prof. Z. Němečkovi a doc. A. 
Kučerovi.   

 
d) Výměna opláštění budovy tzv. těžkých laboratoří, úprava spojovacího krčku budov v Troji: 

v rámci OP VVV nelze uplatnit. Prod. L. Skrbek informoval, že jsou zkoumány možnosti 
připravit projekt, zahrnující event. i využití fotovoltaických článků, k podání na ministerstvu 
pro životní prostředí.  

 
e) Vyhlášení rozvojových programů pro roky 2016 až 2018: Ing. Jan Bělonožník, vedoucí 

odboru projektové podpory RUK, rozeslal dopis pror. J. Hály o vyhlášení a výši limitu pro 
jednotlivé fakulty/součásti a způsobu administrace projektů na UK (e-mail ze dne 29. 6. 
2015). Návrh projektu za fakultu zpracoval doc. P. Svoboda.  

 
f) Infotabule a redakční systém fakultního webu: bude součástí rozvojového projektu, a proto 

je odloženo do roku 2016. Nicméně ještě v průběhu letošního roku dojde k testování 
možného redakčního systému jedné inftabule (děkanát) a také budou provedeny ještě letos 
drobné strukturní změny fakultního webu v anglické části stránek týkajících se studia. 
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g) Kolegium schválilo vyhlášení vnitřní soutěže na realizaci TO (institucionální program pro 
veřejné vysoké školy pro roky 2016 – 2018). Více na webu: 
 http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm 
 

h) Prostory UK v Petrské ulici: dne 30. 6. 2015 se sešli děkan a prod. M. Rokyta s ředitelem 
Kolejí a menz UK Ing. J. Macounem, stručné shrnutí o tom poslal kolegiu prod. M. Rokyta.  
Pro využití ze strany MFF UK zůstaly k dispozici 2 apartmá a bezbariérový pokoj v 7. 
poschodí objektu. Členové KD se korespondenčně vyslovili pro variantu, aby tyto místnosti 
zůstaly ve správě KaM UK, včetně péče o ně. MFF UK bude mít předrezervační právo pro 
ubytování svých hostů, cena za noc by se měla pohybovat okolo 600,- Kč za osobu 
(srovnatelné s hostinskými pokoji v Karlíně, kde cena činí 500,- Kč). 
V následné e-mailové korespondenci potvrdil dne 9. 7. 2015 Ing. J. Macoun prod. M. 
Rokytovi, že správa KaM UK je připravena spravovat všechny ubytovací kapacity v 7. patře 
budovy s tím, že bude dohodnut mechanismus, na základě kterého by MFF UK měla "právo 
přednostní rezervace" těchto pokojů. 
 

i) Kampus Albertov 
i) Na 2. 9. 2015 svolala JM do Vlasteneckého sálu Karolina tiskovou konferenci, 

později byl termín posunut na 4. září 2015 od 10:00 hodin. Za MFF UK se zúčastní 
děkan a prod. V. Baumruk.  
Stalo se po KD - viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-09-albertov/ 
 

ii) Prod. V. Baumruk informoval o zasedání pracovní skupiny KA konaném dne 27. 8. 
2015. Středa 16. 9. 2015 bude věnovaná vyhlášení architektonické soutěže na 
Kampus Albertov – dopoledne za účasti potenciálních účastníků soutěže z kruhů 
architektů, odpoledne pro univerzitní veřejnost. Kampusu jsou věnovány speciální 
webové stránky:  
http://kampusalbertov.cuni.cz/ 

 
j) Webmailer, Verso: 31. 8. 2015 se konala prezentace na PřF UK, za MFF UK na ni byli 

vysláni zástupci PSíK a vedoucí HOSP. 
 
k) OP VVV – kolegium vyslechlo zevrubnou zprávu doc. C. Matysky o současném dění 

v přípravě projektů, o jednotlivých prioritních osách, o výzvách zveřejněných 
i očekávaných. Na administrativní zpracování projektů bude přijata RNDr. Helena Nyklová. 
Kolegium souhlasilo, aby interní termíny související s OP VVV vyhlašoval doc. C. Matyska.  

 
l)         Koordinace poradenských center (informaci poslal Petr Klapal, pracovník 

Informačního, poradenského a sociálního centra RUK): za MFF UK navržena RNDr. K. 
Houžvičková Šolcová z OVVP.  

 
m) Prod. M. Rokyta – informace o letních stavebních aktivitách v Karlíně: 

i) Byla dobudována 1. etapa klimatizace (financovaná z prostředků správy budov), po 
zkušebním provozu ve druhé dekádě srpna byl spuštěn ostrý provoz dne 27. 8. 2015. 

ii) Tři místnosti v suterénu pro doktorandy a postdoky byly kompletně zařízeny 
nábytkem a počítači (financováno z prostředků sekce M). Vzniklo 18 nových 
pracovních míst, která budou v průběhu října dána do používání. 

iii) Byla provedena akustická úprava poslucháren K4, K5, K6, K7, K8, K9 a K12 pomocí 
odrazy pohlcujících panelů (financováno společně z prostředků správy budov a 
sekce M). Následná měření ukázala, že délka ozvěny se v průměru zmenšila 4-5 
násobně.  

iv) Během září 2015 bude z finančních prostředků sekce dokončena přeměna 
posluchárny K4 v druhou počítačovou karlínskou učebnu. 

v) Byly provedeny úpravy v posluchárně K1 (osvětlení tabulí, nová katedra). 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-09-albertov/
http://kampusalbertov.cuni.cz/
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a) Prod. J. Trlifaj přeposlal kolegiu informaci Mgr. Mileny Lojkové z Technologického centra 
AV ČR, týkající se „problematiky způsobilosti osobního příplatku v programu Horizon 
2020“, příslušný odkaz je zde: 
http://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/informace/novinky/vyjadreni-evropske-komise-k-
problematice-osobniho-priplatku-v-cr  
Poznámka děkana, jak rozumí dokumentu EU: Pokud někomu bude navýšena mzda na 
základě připojení se k projektu Horizon2020, toto nayržení bude chápáno jako "additional 
remuneration", nikoliv "basic remuneration".  
 

b) Příprava konkursů: návrhy od sekčních proděkanů děkan očekává do 29. září 2015, aby je 
bylo možné projednat na schůzi KD 30. 9. 2015.  

 
c) Zatím neoficiální podnět člena VR MFF UK prof. P. Jungwirtha týkající se zvýšení role VR 

MFF UK při výběrovém řízení na místa odborných asistentů: obdržel p. děkan, k předběžné 
diskusi s autorem podnětu se sejdou děkan, prod. J. Trlifaj a sekční proděkani ve druhé 
polovině září 2015. 

 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Web – dlouhodobé problémy a možné řešení: své úvahy zaslal prod. M. Vlach kolegiu dne 

6. 7. 2015. Schůzka Pracovní skupiny pro web, kterou svolal prod. M. Vlach, se konala 20. 
7. 2015, zúčastnili se děkan, prod. P. Kolman, Mgr. T. Drbohlav, Mgr. P. Vlášek, Mgr. L. 
Veverka, Mgr. M. Mareš a Mgr. K. Kolář.  

 
b) Existují webové stránky mylně budící dojem, že patří pod MFF UK:  

www.matfyz.org (Matfyzův blog) 
www.mff.cz (stránky studentů MFF UK) 
www.matfyz.eu (RNDr. Čeněk Kodejška - Gymnázium Nový Bydžov). 

       Majitelé domén byli osloveni, zatím s nevýrazným úspěchem.  
 

c) Od 1. 7. 2015 vstoupila v platnost nová směrnice o ediční činnosti MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer12.htm 
Některé povinnosti přecházejí z kolegií sekcí na ediční komisi fakulty. Ta bude nově 
ustavena. Prod. M. Vlach urgoval SKAS o návrh na reprezentanta studentů v ediční komisi. 
Návrh doc. M. Zeleného na členy ediční komise projednají sekční proděkani M a F ve svých 
kolegiích, do 30. 9. 2015.  

 
d) Aktuality na webu: 

i) MatFFyzExpo: Deset dnů zábavy na Festivalu fantazie, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-ff/ 

ii) Video z návštěvy norské velvyslankyně v rotundě na MS, viz: 
https://www.youtube.com/watch?v=hVKVoCUmdzs&feature=youtu.be 

iii) České úspěchy na Science on Stage v Londýne, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-sons/ 

iv) Hra Československo 38-89 zvítězila v prestižní mezinárodní soutěži, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-cs/ 
ČT o tom odvysílala krátký šot.  

v) Veletrh nápadů učitelů fyziky, který organizuje KDF: zahájení akce se s krátkým 
úvodním slovem zúčastní/zúčastnil děkan, 28. 8. 2015 dopoledne. Více o akci viz: 
http://vnuf.cz/2015/cz/ 

vi) Zachovejte si radost s poznávání, radí oceněné učitelka fyziky: Konference GIREP-
EPEC, která se zaměřuje na fyzikální vzdělávání, přinesla dvě ocenění pro MFF UK. 
Dr. Irena Dvořáková získala cenu za přínos výuce na základních a středních školách 
a Mgr. Petr Kácovský převzal cenu za nejlepší studentský poster. Více viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-dvor/ 

vii) Anketa Mezi námi  - prof. J. Podolský: 

http://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/informace/novinky/vyjadreni-evropske-komise-k-problematice-osobniho-priplatku-v-cr
http://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/informace/novinky/vyjadreni-evropske-komise-k-problematice-osobniho-priplatku-v-cr
http://www.matfyz.org/
http://www.mff.cz/
http://www.matfyz.eu/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer12.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-ff/
https://www.youtube.com/watch?v=hVKVoCUmdzs&feature=youtu.be
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-sons/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-cs/
http://vnuf.cz/2015/cz/
http://girep2015.ifd.uni.wroc.pl/
http://girep2015.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-dvor/
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http://www.matfyz.cz/clanky/363-mezi-nami-jak-pozna-teoreticky-fyzik-zda-
vysledky-jeho-badani-jsou-spravne 
 
Prof. R.  Barták - rozhovor na: 
http://www.matfyz.cz/clanky/428-prof-roman-bartak-projekty-internet-org-a-loon-
jsou-spise-marketingova-akce 
 
Nové "hroby": 
http://www.matfyz.cz/clanky/409-zahranicni-putovani-po-hrobech-slavnych-
matematiku-fyziku-astronomu-xiii-italie-benatky 
 

e) Spot o sportu na MFF UK představí Katedra tělesné výchovy na besedách se studenty na 
Albeři. Prod. M. Vlach ocenil práci KTV na tomto propagačním spotu. Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-sport/ 

 
f) Rotunda sv. Václava 

článek v Blesku, 21. 7. 2015, viz: 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kultura/331930/na-zachranu-malostranske-
rotundy-poslali-darci-uz-1-3-milionu.html 
Kolegium vzalo na vědomí zprávu prod. M. Vlacha o přípravě výběrového řízení na 
stavební práce, o zahájení archeologických prací, o nových příspěvcích do finanční sbírky 
(např. spolek Lužických Srbů chce věnovat 6000,- Kč). Prod. M. Vlach bude ve spolupráci 
s prod. O. Čepkem pokračovat v jednáních o možné instalaci automatu na pamětní mince 
v blízkosti rekonstruované rotundy. 
 

g) Letní fotografická soutěž na fakultním facebooku: ještě běží.   
 

h) Cena Miloslava Petruska za prezentaci: Opatřením rektora UK č. 26/2015 se od 1. 6. 2015 
změnil Statut Ceny v tom smyslu, že zdůvodněné návrhy lze podávat do konce února 
běžného roku, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-6850.html 

 
i) Archivace webových stránek MFF UK „pro budoucí generace“ v Národní knihovně: členové 

KD se k věci vyjádřili e-mailem. 
 

j) Nabídka inzerce v Almanachu TOP fakult: MFF UK využije.   
 

k) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014 plus příloha E k ní obsahující seznam zaměstnanců 
fakulty v roce 2014 (vydány tiskem a současně uloženy na web, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2014.pdf 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vzf2013.pdf 
Výtisky obdrželi členové kolegia děkana MFF UK, KR UK, děkani fakult UK, členové AS 
MFF UK a VR MFF UK.  

 
l) Fakultní školy MFF UK: prod. M. Vlach poslal 12. 8. 2015 kolegiu návrh statutu Fakultních 

škol a vzor Dohody o spolupráci. Na zasedání kolovala ukázka cedule, označující fakultní 
školu. Na DOD 26. 11. 2015 odpoledne budou do refektáře pozváni ředitelé 17 
vytipovaných středních škol. Drobné připomínky k předloženým dokumentům předem 
poslal prod. P. Kolman. KD návrh statutu a vzor dohody schválilo.  

 
m) Efektivita propagačních akcí – přehled, který vypracovalo OVVP, dostalo kolegium e-

mailem 16. 8. 2015. Prod. M. Vlach, dr. A. Havlíčková a doc. M. Cieslar se sešli s vedoucími 
korespondenčních seminářů (KS), diskutována byla konsensuální změna ve financování 
(70 % z rozpočtu fakulty ve výši rozpočtu předchozího roku, 30 % „motivační“ část). S tímto 
návrhem přítomní zástupci korespondenčních seminářů vyjádřili předběžný souhlas. 

 
n) Den vědy – pořádají velké pražské univerzity (UK, CZU, VŠE, VŠCHT a ČVUT) – letos dne 

9. 9. 2015: s ohledem na časovou kolizi s Vědeckým jarmarkem, který pořádá UK, a na 
kapacitní možnosti fakulty schválilo kolegium děkana, že MFF UK na Dni vědy participovat 
nebude. 

http://www.matfyz.cz/clanky/363-mezi-nami-jak-pozna-teoreticky-fyzik-zda-vysledky-jeho-badani-jsou-spravne
http://www.matfyz.cz/clanky/363-mezi-nami-jak-pozna-teoreticky-fyzik-zda-vysledky-jeho-badani-jsou-spravne
http://www.matfyz.cz/clanky/428-prof-roman-bartak-projekty-internet-org-a-loon-jsou-spise-marketingova-akce
http://www.matfyz.cz/clanky/428-prof-roman-bartak-projekty-internet-org-a-loon-jsou-spise-marketingova-akce
http://www.matfyz.cz/clanky/409-zahranicni-putovani-po-hrobech-slavnych-matematiku-fyziku-astronomu-xiii-italie-benatky
http://www.matfyz.cz/clanky/409-zahranicni-putovani-po-hrobech-slavnych-matematiku-fyziku-astronomu-xiii-italie-benatky
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-sport/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kultura/331930/na-zachranu-malostranske-rotundy-poslali-darci-uz-1-3-milionu.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kultura/331930/na-zachranu-malostranske-rotundy-poslali-darci-uz-1-3-milionu.html
http://www.cuni.cz/UK-6850.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2014.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vzf2013.pdf
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o) Den otevřených dveří MFF UK se bude konat 26. 11. 2015, příslušný výnos děkana 

k zajištění akce je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prikaz04.htm 
Podrobnější organizační a technické pokyny poslala vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková. 

 
p) Podařilo se propojit web matfyz.cz a sociální sítě MFF UK s brněnskou hvězdárnou a nově 

také s Meteorologickou společností. Prod. M. Vlach jedná o částečném propojení 
s vesmir.cz a s Československým časopisem pro fyziku, možná se podaří propojení 
sociálních sítí se Světem techniky v Ostravě., s nímž prod. M Vlach jedná o vzájemné 
spolupráci. 

 
q) Svět techniky Ostrava: 8. – 11. 10.: v jednání je pořad a přímý přenos v České televizi. 

Stalo se po KD: Termín bude přesunut na listopad. 
 
r) Týden s aplikovanou fyzikou: akci svým finančním darem ve výši 200 tis. Kč 

pravděpodobně podpoří Nadace The Bakala Foundation.   
 
s) Podpora soutěží ze strany MŠMT: do kategorie „financovatelné“ se dostaly tradiční fakultní 

akce: Náboj, Fykosí Fyziklání, Fyziklání online a Česká lingvistická olympiáda. Nově se 
podporu podařilo získat pro Náboj Junior. 

 
t) První členská schůze spolku Matfyz Alumni je zorganizovaná na 2. 10. 2015 od 18:00 

hodin, děkan se osobně zúčastní.   
 

u) Internetová hra k 1. výročí portálu matfyz.cz se uskuteční zhruba za měsíc, vrcholí 
programovací práce.  

 
v) E-shop + platby kartou. Doména www.matfyzpress.cz je zaregistrována, přetrvávají potíže 

se zavedením platby kartou. Příčiny zjistí tajemník fakulty ve spolupráci s vedoucí HOSP. 
 

w) Kalendář MFF UK na rok 2016: tematicky bude čerpat zejména z oboru počítačové grafiky.   
 

x) Asociaci malých debrujárů před časem po doc. M. Rojkovi převzal čestné prezidentství 
doc. Z. Drozd. Výkonný ředitel asociace Mgr. Petr Zapletal nabídl fakultě spolupráci 
s Asociaci s vidinou možného budoucího oficiálního garantování odborné úrovně a 
generálního partnerství. Nabídka má své výhody (ministerské dotace, funkční organizace, 
3000 studentů ze základních a středních škol), ale MFF UK momentálně nemá vhodnou 
osobu, která by se debrujárství věnovala.  

 
y) Prod. M. Rokyta upozornil na skutečnost, že v nakladatelství MatfyzPress vyšel učební text 

s přiděleným ISBN, aniž prošel oficiální cestou zařazení do edičního plánu, recenzním 
řízením či jinou nezávislou kontrolou odborné správnosti. Prod. M. Rokyta podnítil debatu 
o ne/správnosti takového postupu, zejména ve světle nedávno schválené reformy 
fakultního nakladatelství a jejích cílů. Diskuse bude pokračovat. 

 
z) Fakultní web: KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o schůzce pracovní skupiny 

pro web, která se uskutečnila o prázdninách; další plánovaná schůzka skupiny musela být 
odročena, kvůli časové kolizi s jinou akcí. Kolegium probíralo současný stav (přinejmenším 
v očích matematické sekce je struktura webu velmi neuspokojivá; jedním z dalších důvodů 
pro kritiku je anglická verze stránek, propojení odkazů mezi českou a anglickou mutací). 
Prod. P. Kolman pošle kolegiu do příští schůze ideový návrh, jak by mohl vypadat 
rozcestník informací o studiu v jazyce českém a o studiu v jazyce anglickém. Dosud platná 
fakultní směrnice o webu zastarala, bude nahrazena novou. Bude vypsáno řízení na 
obsazení pozice technického redaktora webu na částečný úvazek, s předpokládaným 
datem nástupu od 1. 10. 2015. Ještě letos budou připravovány podklady pro výběrové 
řízení na firmu, která by redakční systém webu implementovala (zahájení práce na začátku 
roku 2016). Nedořešené zůstávají otázky řízení (vřazení redaktora webu do existující 
struktury, nebo změna struktury samotné a přesun kompetencí). 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prikaz04.htm
http://www.matfyzpress.cz/
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7. RŮZNÉ 
 

a) Informaci o stavu projednávání návrhu novely vysokoškolského zákona (tisková zpráva 
ČTK) přeposlal kolegiu prod. M. Vlach.  

 
b) Rektor UK dopisem ze 14. 7.2015 sdělil, že Dlouhodobý – strategický záměr Univerzity 

Karlovy 2016 – 2020 byl dne 26. 6. 2015 schválen Akademickým senátem UK. Dokument 
je na webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-6912-version1-dlouhodoby_zamer_uk_2016_2020.pdf 

 
Současně JM žádá o zaslání schváleného dlouhodobého – strategického záměru fakulty 
pro období 2016 – 2020, a to do 31. ledna 2016.  
Děkan stanovil pro přípravu dokumentu tento harmonogram: návrhy za své agendy pošlou 
členové kolegia děkana do 7. října 2015, koncept celého materiálu projedná kolegium na 
schůzi 18. 11. 2015, v pokud možno definitivní podobě, aby v prosinci bylo možné předložit 
návrh DZ ke schválení Akademickému senátu (termín jeho lednového zasedání zatím není 
znám). 

 
c) E-mail dr. C. Broma – žádost o připomínky k návrhu zákona o sběru vybraných dat pro 

účely monitorování a řízení veřejných financí: reagoval prod. P. Kolman, a to na požadavek 
podávat měsíční ekonomické výkazy. Taková frekvence výkazů nebyla dosud obvyklá.   

 
d) Institut výzkumu školy a zdraví, Katedra speciální pedagogiky a Katedra výchovy ke zdraví 

PdF MU zvou na konferenci Škola a zdraví v 21. století, která se bude konat na 
Pedagogické fakultě MU v Brně ve dnech 10. - 11. 9. 2015. Pozvánku přeposlal děkan 
celému kolegiu.  

 
e) Nejbližší zasedání Akademického senátu MFF UK je naplánované na 7. října 2015. 

 
f) Plán schůzí kolegia děkana do konce roku 2015:  

9. září  
30. září  
7. října  (od 14:00 zasedá VR MFF UK, od 18:00 AS MFF UK) 

21. října  
4. listopadu (od 14:00 zasedá VR MFF UK) 

18. listopadu  
2. prosince (od 14:00 zasedá VR MFF UK) 

16. prosince  
úterý 29. prosince  

 
g) Rozpis plánovaných termínů zasedání Rozšířeného kolegia rektora UK (RKR): 5. 10., 25. 

11. (středa) a 7. 12. 2015, 25. 1. a 22. 2. 2016, vždy od 10 hod. v Malé aule Karolina. 
 
h) Termíny zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy:  24. 9., 22. 10., 26. 11., 10. 12. v roce 

2015, 28. 1. a 25. 2.  v roce 2016, vždy od 13 hod. v Malé aule Karolina. 
 

i) Termíny VR MF UK jsou následující: 
7. října 2015 (Jarníkovská přednáška)  
4. listopadu 2015  
2. prosince 2015  
6. ledna 2016  
3. února 2016  
2. března 2016 (Strouhalovská přednáška)  
6. dubna 2016  
4. května 2016  
1. června 2016  
 
 

http://www.cuni.cz/UK-6912-version1-dlouhodoby_zamer_uk_2016_2020.pdf
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Lze nalézt také na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm 

 
j) Termíny fakultních koncertů v refektáři: 

3. 11. 2015 (Vlastimil Mareš a Wihanovo kvarteto), 18. 11. 2015 (Gaudium Praha). Je 
možné sledovat na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20150309.htm 
 

k) Kolegium vzalo na vědomí pozvánku na panelovou diskusi Učí školy myslet digitálně? 
organizovanou v rámci 19. výroční konference Forum 2000, a to 15. září 2015 ve 14:00 – 
15:30 v Rytířském sále paláce Žofín (přeposlal prod. M. Rokyta).  

 
 

 
Zasedání skončilo v 17:30 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

 

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20150309.htm


Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 9. září 2015 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj, F. Chmelík; 
na část jednání C. Matyska 
V. Baumruk, L. Skrbek 

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

Prod. J. Trlifaj  
a) Univerzitní post-docs: byla vyhlášena dvě témata (Material Research and Quantum 

Biology - garant T. Mančal, Randon graphs and hypergraphs, extremal combinatorics, 
inequalities for sums of random variables, concentration of measure - garant M. Loebl), 
na každé téma vybrán jeden uchazeč, na RUK odeslány v předepsaném termínu dva 
návrhy (Rajabi Sayeh, Šileikis Matas).  

 
b) Místa fakultních post-docs: na všechna fyzikální témata se přihlásilo dohromady 

37 uchazečů, zatím probíhá jednání s vybranou uchazečkou na téma doc. Langa, do 
užšího výběru na Centrum Alberta Einsteina se dostalo 5 uchazečů, výběr pokračuje.    

 
c) Výzvy k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo 

průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018 se z MFF UK zúčastní prof. J. Sgall, 
prof. J. Hajič (dva projekty), dr. P. Surynek. Izraelské spolunavrhovatelské instituce by 
bylo možné uvést do aktualizovaného přehledu spolupráce s izraelskými institucemi (prof. 
Hajič - Bar-Ilan University, Haifa University, prof. Sgall - Tel Aviv University, dr. Surynek - 
Ben-Gurion University, Negev) vyžádaného prod. J. Konvalinkou. Zájem projevil i dr. I. 
Procházka, návrh projektu dosud nedoručil. 

 
d) Akreditace oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem: prod. J. Trlifaj 

sdělil, že - podle zatím neoficiálních informací – byly fakultě obory schváleny, s výjimkou 
oborů didaktických. Bude předmětem dalšího řízení, jakmile MFF UK obdrží oficiální 
rozhodnutí Akreditační komise.  

 
e) Výsledky soutěže MŠMT VES15 (COST, INGO, EUPRO, EUREKA, KONTAKT): do 

soutěží podáno z MFF UK celkem 18 návrhů; 7 bylo podpořeno, ve dvou případech 
z nich byly zkráceny rozpočty, z toho u projektu INGO prof. R. Leitnera významně: místo 
požadovaných 19 300 tis. Kč činí přiznaná podpora MŠMT 5 698 tis. Kč. Dne 4. září 2015 
byl odeslán z RUK dopis s žádostí o zpřístupnění posudků, opatřenou vyjádřením z MFF 
UK. 

 
f) Nominace do panelů EP a OVHP RVVI: kolegium rektora UK schválilo návrh fakult 

v předloženém znění, navrženým odborníkům byl zaslán dopis s žádostí, aby vyplnili 
elektronický formulář RVVI. Termín: 13. 9. 2015. 

 
g) Systém Habilion: děkan obdržel podnět od prof. Pavla Lipavského, aby systém byl 

zrušen. Prod. J. Trlifaj získal vyjádření od pracovníka ÚVT UK dr. Maňáska. Vzhledem 
k tomu, že v současné době je v systému rozpracováno 18 řízení z MFF UK, přiklonilo se 
kolegium k tomu Habilion nerušit. Děkan požádal prod. J. Trlifaje o seznam 
rozpracovaných řízení.  

 
h) Vyhlášení podzimního kola pro podávání návrhů do Fondu mobility UK – termíny: na 

OVZS MFF UK do 9. 10. 2015, na RUK do 16. 10. 2015.  
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i) V souvislosti s vyhlášením 13. kola soutěže GA UK byly fakulty požádány o potvrzení 
výše doplňkových nákladů. MFF UK potvrdila výši 15 %, jako dosud (maximum, které GA 
UK dovoluje).  

 
j) Z 12 kandidátů navržených na ocenění Česká hlava navrhla Rada vlády překladatele 

prof. M. Hilského. 
 

k) Věcný návrh zákona o podpoře výzkumu: běží proces jeho přípravy. 
 

l) Informace: pror. J. Konvalinka by na MFF UK rád představil připravovaný pilotní projekt 
interního hodnocení vědy na UK. Pozvání na zasedání VR dne 7. 10. nemůže kvůli své 
zahraniční cestě využít, proto mu prod. J. Trlifaj nabídne jako další termín schůzi VR dne 
4. listopadu 2015. Členové kolegia děkana budou též pozváni.  
Prod. J. Trlifaj poslal sekčním proděkanům ke kontrole seznamy pracovníků a 
doktorandů, které si kvůli hodnocení vědy na UK vyžádal pror. J. Konvalinka.  

 
m) Nadační fond Neuron: do soutěže Expedice Neuron se mohou přihlásit jednotlivci i týmy s 

návrhem výzkumné expedice a získat čtvrt milionu korun na uskutečnění akce. Šanci na 
úspěch mají projekty s jasným vědeckým cílem a přínosem, přičemž není žádné omezení 
na obor, kterého se bude expedice týkat. Přihlásit se je možné do 30. září 2015 na 
www.expediceneuron.cz .  

 
n) Na program VR UK dne 24. 9. 2015, 14:30 hodin, je zařazen návrh na jmenování doc. 

Miloše Janečka profesorem. Děkana zastoupí prod. V. Baumruk 
 

o) Rektor UK jmenoval prof. RNDr. Jiřího Anděla, DrSc., emeritním profesorem Univerzity 
Karlovy. Dekret předá děkan dne 7. 10. 2015, po Jarníkovské přednášce.   

 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Albeř 

• Termín úvodního kursu v roce 2016 – kolize s Právnickou fakultou. Děkan bude 
jednat s děkanem PF UK prof. J. Kuklíkem 10. 9. 2015. Současně při vhodné 
příležitosti upozorní vedení UK na to, že postup Správy budov a zařízení UK při 
zavedení nového způsobu rezervace univerzitních sportovních středisek nepatřil 
k právě šťastným (informace v kolonce „Nabídka rekreací“, navíc bez předchozího 
upozornění, s platností od 1. 9.). 

• Výsledky albeřských testů - informace prod. M. Rokyty. Rychlý jednostránkový 
přehled kolegiu poslal prod. M. Rokyta e-mailem, na KD promítl grafy, současně 
připravuje podrobnější písemnou zprávu.  

 
b) Pracovní stáž v Irské republice - nabídka Bc. Michaely Kopanicové, MBA: děkan 

doporučil předat dr. K. Houžvičkové Śolcové, k případnému využití podle její úvahy.  
 

Prod. P. Kolman 
c) Návrh struktury anglických stránek o studiu na MFF UK (Academic Matters): základní 

nástin poslal prod. P. Kolman kolegiu e-mailem, s žádostí o komentáře. Stránky 
o českém studiu v anglickém jazyce budou zrušeny. Kolegium souhlasilo. Děkan 
považuje za správnou tu zásadu, že stránky o studiu v češtině budou na webu česky a 
stránky o studiu v angličtině budou na webu anglicky. Změny/úpravy provede podle 
pokynu prod. P. Kolmana odd. PSíK.  

 
d) Poplatky za mimořádné studium v AJ: prod. P. Kolman navrhne novelu Směrnice děkana 

č. 3/2012. 
 

e) Návrh na zrušení dvou výnosů - kolegium schválilo, aby byla zrušena Směrnice děkana 
č. 3/2003, elektronický zápis, protože její obsah je v jiném předpisu.  Dále schválilo 

http://www.expediceneuron.cz/
http://www.expediceneuron.cz/
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zrušení Příkazu děkana č. 1/1995, režim přístupu studentů do počítačových laboratoří 
(s návrhem ex post souhlasili všichni vedoucí počítačových laboratoří). Novelizaci/zrušení 
Směrnice děkana č. 4/2005, o vydávání interních předpisů, posoudí právnička.   

 
f) Aktualizace doktorské karolinky: prod. P. Kolman požádal sekční proděkany o návrhy na 

úpravy dokumentu.   
 

g) Zkouška z angličtiny při přijímání do doktorského studia: kolegium diskutovalo o tom, zda 
zkoušku zrušit a požadovat od uchazečů jen doklad o stupni znalostí AJ. Bude 
předmětem schůzky, kterou svolá prod. F. Chmelík a které se zúčastní kromě děkana, 
studijních proděkanů a sekčních proděkanů také vedoucí Katedry jazykové přípravy. 
K diskusi stále zůstává i výuka AJ na MFF UK jako taková.  
Stalo se po KD: Schůzka se uskuteční 7. 10. 2015 v 8:00 hodin v pracovně děkana.  

 
h) Prod. M. Vlach: smlouva o spolupráci s CzechUniversities je připravena k podpisu 

děkana.   
 

i) Prod. P. Kolman řeší s pror. M. Králíčkovou otázku podpory univerzitních aplikací, 
konkrétně uchazeči o studium v anglicky přednášených programech zatím dostávají 
rozhodnutí o přijetí vyhotovené ručně.  

 
j) Prod. P. Kolman dal jako člen univerzitní komise pro hodnocení kvality studia (komisi 

zaměřené na internacionalizaci) své připomínky k navrženým kritériím.   
  

Děkan 
k) Studentská anketa: dne 5. 9. 2015 děkan jednal s prod. F. Chmelíkem, doc. H. 

Valentovou a dr. P. Zakouřilem. Dohodli se na další schůzce, a to počátkem zimního 
semestru, kde se mj. rozhodne o způsobu provedení studentské ankety v akad. roce 
2015/2016.  
Stalo se po KD: Schůzka je svolaná na 6. 10. 2015.  

 
l) Nabídka stáže zaměřené na problematiku EU: cestou sekretariátu rektora UK obdržel 

děkan informaci, že na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí 
(o ministerstvu/zaměstnání, stáže) bude zveřejněna nabídka stáže na odboru pro 
všeobecné záležitosti EU v době od 1. 11. 2015. Nabídka je určena pro studenty 
vysokých škol bakalářského a magisterského studia se zaměřením na problematiku EU. 
Jak upozornila Jitka Větrovcová z MZV (tel.: 224 182 785), dříve se studenti vysoké školy 
hlásili přímo, podle nové směrnice je nyní třeba reagovat na zveřejněné nabídky. 
Studentů MFF UK se asi příliš netýká.  

 
m) Ředitelka Ústřední knihovny UK se prostřednictvím dr. C. Broma obrátila na MFF UK 

s žádostí o vytvoření SW pro repozitář a knihovní katalog. Podle názoru prod. M. Vlacha 
je toto úkol hodný Ústavu výpočetní techniky UK, nicméně pokud by ÚK zformulovala 
zadání, lze jej umístit na fakultní Facebook, zda by se nenašel ochotný programátor.  

 
n) Juniorská univerzita: byly zprovozněné webové stránky, viz: 

http://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-1.html 
Z fakulty participuje svou přednáškou z meteorologie Mgr. M. Žák, Ph.D. 

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) V červnu 2015 došlo v karlínské budově MFF UK k odcizení dvou jízdních kol 

zaměstnanců fakulty. Kola byla umístěna ve dvoře budovy na místě k tomu vymezeném 
a uzamčena. Fakulta je pro tyto případy pojištěna, a proto oba zaměstnanci obdrželi od 
pojišťovny pojistné plnění. 

 

http://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-1.html


Kolegium děkana MFF UK dne 9. září 2015 
 
 

4 
 

b) Vodafone Czech Republic, a.s., se stal vítězem výběrového řízení na dodavatele služeb 
mobilního operátora pro UK. Fakulty budou postupně dostávat potřebné dokumenty 
(ceníky, formuláře atd.) a rovněž proběhnou individuální jednání fakult s přiděleným 
manažerem společnosti Vodafone. 

 
c) RUK jako každoročně organizoval prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy 

Kladno výběr dodavatele elektrické energie a plynu pro rok 2016.  Z vysoutěžených cen 
se usuzuje na úsporu ve výši zhruba 10 mil. Kč v rámci celé UK.  

 
d) Pronájmy 

• Astronomický ústav UK pořádá mezinárodní konferenci The B(e) phenomenon ve 
dnech 27. 6. až 1. 7. 2016 a žádá o poskytnutí místností S9 a S10 v malostranské 
budově. Kolegium schválilo pronájem se slevou na nájemném ve výši 50 %. 

• ÚFAL pořádal ve dnech 2. 9. až 4. 9. 2015 konferenci SIGDIAL 2015, žádost byla 
již dříve schválena; pořadatel dodatečně žádá o slevu na nájemném. Kolegium 
schválilo slevu ve výši 50 %. 

 
e) Od 1. 1. 2016 by mohl - podle nově navržených pravidel UK - děkan fakulty podepisovat 

darovací smlouvy na částky do 300 tis. Kč (dosud to bylo jen do 100 tis. Kč).  
 

f) Webmailer, Verso: na žádost děkana bude začátek schůzky s ředitelem firmy BBM dne 
15. 9. 2015 posunut na 9:30.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Doc. C. Matyska 
a) RUK žádá dostat do 11. 9. 2015 stručnou zprávu o fakultních projektech VaVpI. Vyřídí 

tajemník fakulty a prod. L. Skrbek.   
 

b) OP VVV: RUK připravuje seminář k SPR, předběžně na druhou polovinu září.  
 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Podnět prof. P. Jungwirtha (zvýšení role VR MFF UK při výběrovém řízení na místa 
odborných asistentů): schůzka děkana, prod. J. Trlifaje a sekčních proděkanů s prof. P. 
Jungwirthem je dohodnutá na 5. 10. 2015.  

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava   

i) Podklady pro vyhlášení výběrového řízení na projekt budou do 11. 9. 2015 
předloženy Ministerstvu financí ČR. KD vzalo na vědomí další postup, jak jej 
nastínil prod. M. Vlach.   

ii) Automat na mince: KD nemělo námitky proti umístění malého závěsného automatu 
v blízkosti rotundy, vhodné místo pro něj najdou proděkani M. Vlach a O. Čepek.   

iii) Proběhl Den památek v Praze 1, MFF UK vyhověla přání Městské části a umožnila 
zájemcům nahlédnout do místa rotundy. Na základě smlouvy věnovala MČ 
Praha 1 dar ve výši 10 tis. Kč na projektovou spoluúčast fakulty.  

 
b) Infotabule: 9. 9. 2015 přijedou pracovníci ostravské firmy instalovat tabuli do budovy 

děkanátu, do pilotního provozu; současně s nimi prod. M. Vlach projedná konečné znění 
smlouvy o instalaci tabule v budově Ke Karlovu 5. Multifunkční redakční systém je zatím 
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odsunut do roku 2016 (z finančních důvodů – možná se jej podaří zahrnout do 
rozvojového projektu).  
 

c) MatfyzPress – pokračovala diskuse o případné nové, třetí, ediční řadě, dále o vydávání 
e-titulů (texty přednášek), o vydávání překladů. Prod. M. Vlach připraví na příští schůzi 
kolegia návrh, jak postupovat dál.  
 

d) DOD:  
i) Letošní hlavní přednáška trochu vybočí z tradiční podoby – bude ji prezentovat 

několik přednášejících. Téma spadá do informatických disciplín.  
ii) Kolegium nemělo námitky proti tomu, aby nakladatelství Prométheus nabízelo 

během DOD svou knižní produkci, prod. M. Vlach nabídne „nájem“ ve výši 4000,- 
Kč. Jednáním byla pověřena vedoucí OVVP. 

 
e) Spolupráce s ČSOB nese známky povzbudivého vývoje.   

 
f) Děkanský sportovní den 2015: KD schválilo rámec organizačního a finančního zajištění 

(nově zařazená disciplína: tenisová čtyřhra; pronájem haly zaplatí KTV, propagační 
předměty a malé občerstvení půjdou na vrub fondu proděkana pro PRopagaci a OMK, 
ceny pro vítěze na vrub střediska 901).  

 
g) Aktuální dění na fakultě se OMK snaží průběžně odrážet v novinkách na webu. 

 
h) Albeřské soustředění studentů nově nastupujícího prvního ročníku: prod. M. Vlach 

informoval, že letos byla prvně zařazena do dotazníku pro studenty otázka, jakou cestou 
k nim dospěly informace o MFF UK (formou tištěných materiálů rozesílaných poštou, 
formou informací na webu, jiným způsobem). Odpovědi zpracovává OVVP. Propagační 
předměty prodávané přímo na Albeři po besedě s proděkanem pro PRopagaci měly 
úspěch.   

 
i) Efektivita akcí zajišťovaných OVVP v porovnání s vynaloženými finančními náklady (např. 

jen cena poštovného na tzv. hromadnou korespondenci rozesílanou na základní a střední 
školy letos překročila sumu 100 tis. Kč): nedaří se vyhodnotit. Kolegium děkana navrhlo 
provést na OVVP interní audit. Zajistí tajemník fakulty; prod. M. Vlach vzal na vědomí.  

 
j) Juniorská univerzita: prod. M. Vlach informoval o postupu UK.   

 
k) Česká varianta Science on Stage: mohla by se konat na MFF UK dne 27. 10. 2015, KDF 

by zajistila pozvání finalisty loňské soutěže. Finanční náklady pro MFF UK nulové, záleží 
ale na tom, zda bude koncem října ukončena rekonstrukce posluchárny T1.  

 
l) OMK vyhoví požadavku Katedry tělesné výchovy MFF UK a nechá pro ni navrhnout logo.  

 
m) Přednáška/vystoupení Magická fyzika prof. P. Chvosty v poděbradské škole se setkala 

s kladným ohlasem – přišel děkovný dopis.  
 

n) Fakultní školy: vytipovaným školám byly rozeslány dopisy.   
 

o) Do ediční komise je jako reprezentant studentů navržen Mgr. Tomáš Masařík.   
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Návrhy změn univerzitních předpisů: připomínky lze poslat Legislativní komisi AS UK do 
9. 10. 2015, 12:00 hodin. KD projedná na schůzi 30. 9. 2015. Dokumenty jsou na webu: 
http://www.cuni.cz/UK-2132.html 

 

http://www.cuni.cz/UK-2132.html
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b) Slavnostní setkání pořádané u příležitosti konference Jan Hus a Pražská univerzita se 
uskuteční ve čtvrtek 17. září od 16.00 hodin ve Velké aule Karolina. Děkana na něm 
zastoupí prod. P. Kolman.   

 
c) Říjnové zasedání AS MFF UK – záležitosti, které předloží děkan:  

i) návrh na zrušení vnitřního předpisu Řád CŽV MFF UK (připraví prod. P. Kolman), 
ii) návrh novely směrnice o poplatcích (připraví prod. P. Kolman), 
iii) žádost o delegování zástupců senátu do konkursních komisí. 

 
d) Pozvánky 

i) Slavnostní otevření první budovy kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové dne 
6. října 2015 v 11:00 hodin: děkan se omluví.   

ii) Slavnostní předání diplomů vědeckého titulu doktor věd doc. Jiřímu Spurnému a 
doc. Stanislavu Henclovi dne 14. října 2015 od 15:00 hod. ve dvoraně Knihovny 
AV ČR: vedení fakulty budou reprezentovat proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj.   

iii) Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora informatiky Thomasi A. 
Henzingerovi dne 14. 10. 2015 v 10:00 hodin v Brně na MU: děkana zastoupí prod. 
O. Čepek.   

 
e) Smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi 

MFF UK a ÚTIA AV ČR: děkan se naposledy pokusí o smírné řešení a nabídne řediteli 
ÚTIA uzavřít jako kompromis další, třetí, dodatek ke stávající smlouvě. Dodatek by 
kodifikoval složení OR a RDSO, dále povinnost studentů uvádět na své publikace vzniklé 
s podporou školicího pracoviště jako afiliaci též toto školicí pracoviště; uvádění názvu 
školicího pracoviště na diplom se ani na opakovaný děkanův pokus nepodařilo na RUK 
prosadit, tedy ve smlouvě nebude. Pokud i tento návrh selže, bude smlouva ze strany 
MFF UK vypovězena. Text dodatku připraví prod. P. Kolman.  

 
 
Zasedání skončilo v 14:37 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 



 Zápis ze 3. schůze kolegia děkana konané dne 30. 9. 2015 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta (do 13:09), M. Vlach, J. Trlifaj, 
L. Skrbek, F. Chmelík, C. Matyska j. h., P. Svoboda j. h. na bod 1. a)  
V. Baumruk (v zahraničí) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin. 
 
Mimořádně bylo pozměněno obvyklé pořadí projednávaných bodů.  
 
 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Institucionální program pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 – 2018, tematicky okruh I: 

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních 
programů na úrovni předmětů/kurzů: kolegium děkana schválilo návrh, ke kterému po 
důkladné úvaze a po jednání s předkladateli požadavků - neobešlo se bez restrikce 
finančních nároků, protože téměř trojnásobě překračovaly dané finanční možnosti - 
dospěla komise vedená prod. L. Skrbkem. Doporučeno je celkem 11 projektů. 

 
b) Projekty VaVpI: KD vzalo na vědomí podrobnou situační zprávu prod. L. Skrbka a její 

doplnění ze strany tajemníka fakulty. Souhlasilo s návrhy na řešení problémů, které 
realizaci projektů provázejí.   

 
c) Stavební práce v karlínské budově jsou dokončené k všeobecné spokojenosti. 

 
d) Prod. L. Skrbek upozornil na havarijní stav komínů karlínské budovy a výtahů v trojské 

budově.  
 

e) Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2016: KD vzalo na vědomí, že byl 
doručen dopis JM datovaný 10. 9. 2015, čj. UKRUK/9525/2015. Na MFF UK věc sleduje 
doc. P. Svoboda. 

 
         Doc. C. Matyska 

f)         OP VVV: KD vzalo na vědomí informace týkající se aktualizace harmonogramu výzev OP 
VVV (posun termínů, změny objemu finančních prostředků), informaci o nové anotaci do 
Strategického plánu rozvoje UK (SPR UK), o aktuálním stavu přípravy SPR UK, přípravy 
strategických projektů UK v rámci Prioritní osy 2, o stavu přípravy projektu „Univerzitní 
inovační síť“ a uvažovaných nových excelentních týmech na MFF UK (zatím se z MFF 
UK nikdo nepřihlásil). Návrhy nastíněné doc. C. Matyskou akceptovalo. Dále vzalo KD na 
vědomí poznatky z „dvojschůze“ na RUK (CPPT - vizitky, projekt Univerzitní inovační síť).  
 

g) Operační programy mimo VVV: Praha pól růstu a program Ministerstva průmyslu a 
obchodu Trio. 

 
h) Opatření rektora UK č. 33/2015, nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na UK 

v Praze, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-6867.html 

 
i) Katalog UK – tzv. vizitky fakult: kolegium diskutovalo o tom, k jakému cíli mají vizitky 

skutečně sloužit, jak byly koncipovány a zda je otevřena možnost upravit je. Tvorbu 
vizitek provázelo nedorozumění. Doplnění je možné, zajistí to ve spolupráci se sekčními 
proděkany prod. M. Vlach; vizitky má na starosti dr. K. Houžvičková Šolcová jako 
inovační skaut CPPT. 

http://www.cuni.cz/UK-6867.html
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Prod. M. Vlach 
j)        Záchrana rotundy sv. Václava: KD vzalo na vědomí zprávu o aktuálním stavu, projektový 

tým a prod. M. Vlach se připravují k jednání na Ministerstvu financí, kvůli formulaci 
zadávací dokumentace. MF má výhrady k navrženým kritériím. KD podpořilo názor prod. 
M. Vlacha, že je třeba trvat, jako na jednom ze tří fakultou navržených hledisek, na 
kritériu odbornosti dodavatele.  

 
 
2. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výsledky soutěže MŠMT VES15 (COST, INGO, EUPRO, EUREKA, KONTAKT). Všechny 

vyžádané posudky budou k dispozici během středy 30. 9. Aktuálně je k dispozici posudek 
na projekt CERN (program INGO, zkrácení podpory). 

 
b) Dne 23. 9. se v AV ČR konal Národní informační den o grantech ERC, z MFF UK se 

zúčastnili prod. Rokyta a vedoucí OVZS. Na adrese: 
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/narodni-
informacni-den-o-grantech-evropske-vyzkumne-rady-erc 
jsou dostupné prezentace obsahující užitečné informace pro potenciální žadatele o grant. 

 
c) GA UK: standardním způsobem bylo pracovištím a studentům oznámeno vyhlášení 

13. kola soutěže GA UK, součástí fakultního vyhlášení je rovněž rozšiřující informace a 
interní instrukce k předkládání návrhů projektů. Interní termíny: 12. 11. 2015 (nové 
projekty), 14. 1. 2016 (pokračující projekty), 31. 3. 2016 (závěrečné zprávy). 

 
d) Den UK v Bruselu: do Bruselu a do Lovaně pojednou jako reprezentanti MFF UK děkan a 

prod. J. Trlifaj. Impulz k akci vyšel od vedení UK, praktickou stránku cesty a pobytu si 
musejí zajistit fakulty samostatně. O přípravu podkladů vztahujících se ke spolupráci 
s Univerzitou v Lovani a dalšími bruselskými univerzitami se stará OVZS.  

 
e) Tzv. vlajkové lodi: prod. J. Trlifaj předal kolegiu poznatky, které získal dotazem na RUK 

stran osudu materiálů z MFF UK: texty jsou nyní na RUK editovány, konečná verze 
materiálů by měla být k dispozici pro prezentaci UK v Bruselu (viz předchozí bod zápisu). 

 
f) Dne 15. 10. 2015 se v Praze koná závěrečná konference na téma IPN metodika 

hodnocení vědy.  Za MFF UK se zúčastní prod. J. Trlifaj.  
 

g) Pilotní hodnocení vědy na UK: prod. O. Čepek zpracuje podklady od pracovišť 
informatické sekce do konce týdne a zašle je prod. J. Trlifajovi. Konečnou korekturu 
podkladů ze všech tří sekcí provedou prod. J. Trlifaj a dr. J. Kuča. Pror. J. Konvalinka 
projevil zájem navštívit VR MFF UK a seznámit ji se zmíněným pilotním projektem. Kvůli 
časovému zaneprázdnění (zahraniční cestě) nepřijal pozvání na zasedání VR 7. 10. 
2015, na pozvání na schůzi 4. 11. 2015 dosud neodpověděl.  

 
h) Žádost MFF UK o reakreditaci oborů habilitačního a profesorského jmenovacího řízení: 

výsledek je zatím znám pouze neoficiálně, čeká se na zápis z jednání Akreditační 
komise.  
Stalo se po KD:  
Podle dostupných informací bylo žádosti vyhověno, a to v plném rozsahu (na osm let) ve 
všech oborech s výjimkou habilitačního řízení v oboru historie a didaktika matematiky a 
informatiky. V tomto případě bylo projednávání žádosti přerušeno a MFF UK musí 
upřesnit seznam pracovníků, kteří daný obor zabezpečují, a aktualizovat seznam 
řešených výzkumných projektů. Viz str. 52-53 zápisu z jednání Akreditační komise: 
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/zapisy-ze-zasedani.html 

 
 

 

http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/narodni-informacni-den-o-grantech-evropske-vyzkumne-rady-erc
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/narodni-informacni-den-o-grantech-evropske-vyzkumne-rady-erc
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/zapisy-ze-zasedani.html
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i) Univerzitní dokument Bibliometrické hodnocení vědecké činnosti UK … : připomínky 
může děkan sdělit na schůzi RKR 5. 10. 2015. Využije této možnosti a podá připomínku 
k textu na str. 5 dokumentu. Píše se tam, že „Průměrná citovanost všech tří institucí však 
nedosahuje světového citačního průměru, a to ani v celku, ani v rámci jednotlivých 
vědních oblastí (výjimku z tohoto pravidla představuje oblast matematika a informatika na 
Univerzitě Karlově, tj. obory, pro něž není citovanost nejtypičtějším měřítkem)." Podle 
děkanova mínění je dovětek před koncem závorky zavádějící. Citovanost konkrétních 
prací patří mezi zásadní kritéria kvality i v matematice a informatice. Nepatří tam hlídání 
impakt faktoru časopisů, ve kterých se publikuje, a - především v informatice - ani lpěni 
na publikacích v časopisech s měřeným IF. V tom je ale zásadní rozdíl, a proto děkan 
navrhne text „… tj. obory, pro něž není citovanost nejtypičtějším měřítkem" vynechat. 
Stalo se po KD: Protože uvedený bod byl z jednání RKR odsunut (kvůli nedostatku času), 
poslal děkan svou připomínku pror. J. Konvalinkovi e-mailem. 

 
j) Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici vydanou v roce 2014: sekční proděkani žádný 

návrh nepodali. Prod. O. Čepek navrhl, aby příště dostali sekční proděkani předem 
soupis knih, které byly vydány a přicházejí v úvahu, aby si v záplavě ostatních úkolů 
nemuseli opatřovat ještě tyto údaje.   

 
k) Cena ministryně ŠMT za vědu: z MFF UK nakonec nebyl připraven žádný návrh. 

 
l) Slavnostní zasedání v Karolinu, na němž bude udělen čestný doktorát UK prof. Ivanu 

Damjanovi a prof. Aharonu Orenovi, se koná dne 14. října 2015 od 14:00 hodin ve Velké 
aule Karolina. Děkana zastoupí prod. L. Skrbek.   

 
m) Prod. M. Vlach informoval, že spolupráce s firmou Preciosa pokračuje, připravuje se 

pokračování studentských grantů, v rámci smluvního výzkumu. Agenda smluvního 
výzkumu se rozvíjí, a tím je čím dál náročnější na pracovní kapacitu prod. M. Vlacha a 
jeho oddělení. Prod. M. Vlach odkazuje zájemce o vědeckou (smluvní) spolupráci na 
OVZS, pokud se netýká spolupráce v rámci Partnerského programu.  

 
n) Habilion: na dotaz prod. L. Skrbka odpověděl prod. J. Trlifaj, že obsah stížnosti prof. P. 

Lipavského nechal prověřit pracovníkem ÚVT UK dr. Maňáskem, který systém spravuje. 
Nelze popřít, že systém není uživatelsky přívětivý, ale ani zacházení s ním ze strany prof. 
P. Lipavského nebylo prosto chyb. ÚVT slibuje novou verzi, Habilion 2I, zatím stále bez 
možnosti elektronického hlasování. 

 
 

 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO: prod. F. Chmelík referoval o závěrečné konferenci, které se zúčastnil dne 24. 9. 

2015, přičemž zmínil některé z prezentovaných výstupů, např. zajímavé kvantitativní 
údaje (KREDO v číslech: 47 zpracovaných Strategických plánů rozvoje VŠ, 9 hlavních 
úkolů pro VŠ, 16 doplňkových úkolů pro VŠ, 28 GB dat zpracovaných monitorovacích 
zpráv, 3207 složek s 8075 soubory na portálu KREDO, 120 tis. listů kancelářského 
papíru A4, 1?8 m/75 kg všech proplacených výkazů práce). Sumář výstupů je zájemcům 
k dispozici u prod. F. Chmelíka.  

 
b) Schůzka k problematice výuky a kontroly znalosti anglického jazyka na MFF UK: termín 

byl přeložen na středu 7. října 2015, 8:00 hodin. Všichni pozvaní potvrdili účast.  
 

c) Ceny 
i) Cena děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci: do konce září mohou 

předsedové komisí pro SZZ poslat proděkanovi pro studijní záležitosti návrhy. 
Prod. F. Chmelík podá zprávu o návrzích po uzávěrce, tedy na příští schůzi KD.   

ii) Bolzanova cena: interní termín je stanovený na 30. 9. 2015. 
iii) Cena rektora a mimořádná cena rektora: termín pro návrhy vyprší 15. 10. 2015. 
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iv) Cena Wernera von Siemense 2015: prod. F. Chmelík vyhoví přání prod. M. Vlacha 
a nechá cestou studijního oddělení rozeslat, se svým krátkým průvodním dopisem, 
informaci o vyhlášení ceny.  

v) Cena za výzkum udělovaná společností ABB na počest Huberta von Grünberga 
bude prvně udělena v roce 2016, na podporu výzkumu v oblasti elektroenergetiky 
a automatizace a jejich užití v energetice, průmyslu, dopravě a infrastruktuře. 
Absolvent oceněný za nejlepší doktorskou práci získá osobní grant ve výši 300 tis. 
USD na realizaci výzkumu. KD vzalo na vědomí.  

 
d) Studentská anketa: na 6. 10. 2015, 11:00 hodin, je svolaná schůze fakultní komise pro 

studentskou anketu. Výsledky ankety za LS 2014/2015: jejich publikace proběhne 
obvyklým způsobem, nejlepší pedagogy děkan vyhlásí po Jarníkovské přednášce 7. 10. 
2015.  

 
e) Bakalářské promoce 11. 11. 2015: děkana zastoupí prod. M. Rokyta. Promotorem bude 

prof. M. Feistauer. Zajištění účasti dvou pracovníků v talárech je na prod. M. Rokytovi a 
prod. O. Čepkovi.  

 
f) Bakalářské promoce dne 12. 11. 2015: děkan se zúčastní osobně. Promotorem bude 

doc. M. Rotter. Důstojnou účast pracovníků fakulty v taláru zajistí sekční proděkani (na 
promoce absolventů programu Informatika to bude prod. O. Čepek, na promoce fyziků 
prod. V. Baumruk).   

 
 

Prod. P. Kolman 
g) Výhled akreditací na rok 2016 – žádost pror. J. Royta a prof. R. Wildové: vyřídí prod. P. 

Kolman na základě podkladů od sekčních proděkanů, T: 13. 11. 2015.   
 
h) Urgence z RUK, že MFF UK nereagovala na dopis prof. R. Wildové týkající se podpory 

nových studijních programů, které budou vzdělávat experty v oblasti kybernetické 
bezpečnosti (požadavek Národního bezpečnostního úřadu, který byl ustanoven gestorem 
problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro danou oblast). T: 
1. 10. 2015. Vyřídí prod. P. Kolman. 

 
i) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že odd. PSíK po urgenci splnilo jeho 

zadání a upravilo webové stránky týkající se studia v angličtině (včetně struktury). 
Instrukce k úpravě stránek o vědě a zahraničních styků na MFF UK připraví prod. J. 
Trlifaj. Postupně by měly projít úpravami i ostatní stránky webu pojednávající o hlavních 
agendách fakulty. Jako technicko-obsahový redaktor webu nastoupí 12. 10. 2015 Bc. Jiří 
Suchomel, na částečný úvazek. Jeho úlohou bude kromě jiného průběžně kontrolovat 
fakultní web a upozorňovat na potřebu úprav či změn.  

 
j) Školné studentů ve studijních programech v angličtině v situaci, kdy pouze dokončují 

závěrečnou práci a neplní jiné studijní povinnosti: KD vyjádřilo souhlas s návrhem 
zpravidla vyhovět v těchto situacích žádostem o snížení školného na 20 % s tím, že celá 
tato částka připadne ve prospěch děkanátu. O žádostech rozhoduje děkan. 

 
k) Doktorské studium 

i)      Přijímací zkouška z anglického jazyka: otázka, zda jí nadále uchazeče podrobovat, 
nebo ji nahradit jiným způsobem, bude předmětem jednání zástupců kolegia 
děkana s garanty a s vedoucí KJP dne 7. 10. 2015 ráno.  

ii)      Známky v SIS: KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že technický 
nedostatek v evidenci výsledků kontroly studia, který se projevil po sloučení 
příslušných databází, byl odstraněn.  

iii)      Evidence individuálních studijních plánů (ISP) studentů doktorského studia: 
počínaje prvním ročníkem studentů nastupujících v ak. roce 2015/2016 přechází 
evidence ISP na elektronickou formu. Všichni nastupující doktorandi budou mít své 
ISP v SIS, také roční zprávy budou primárně v SIS. Prod. P. Kolman na to studenty 
a učitele upozorní prostřednictvím STUD.  
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iv)      Nové Oborové rady doktorského studia na MFF UK: zatím je rektorem UK 
rekonstruována jen OR programu Fyzika. MFF UK předložila návrh na změny již 
19. 6. 2015. KD vzalo s  nespokojeností na vědomí korespondenci STUD s RUK, 
z níž vyplývá, že rekonstrukce OR programů Informatika a Matematika není dosud 
provedena v důsledku přemíry úkolů pro ÚVT UK a Odboru pro studium a 
záležitosti studentů RUK. Co se týče OR programu Fyzika, prod. P. Kolman 
dohodne s prod. V. Baumrukem další postup vedoucí k zahájení činnosti nové OR 
a ustavení nových RDSO.  

 
v)      Doktorská karolinka: prod. P. Kolman připomněl sekčním proděkanům svou žádost 

o podklady pro aktualizaci dokumentu – zejména o úvod týkající se jednotlivých 
oborů. T: 1. 11. 2015. Prod. M. Rokyta doporučil vzít v úvahu probíhající změny ve 
složení OR, a proto vydat aktuální znění dokumentu po 1. 1. 2016. 

 
l) KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o počtu studentů nově zapsaných do 

bakalářského a do navazujícího magisterského studia v českých programech. Počet 
studentů zapsaných do magisterského studia je ve srovnání s loňskem nižší, čísla však 
nejsou konečná, studenti se ještě zapisují.  

  
Děkan 
m) Imatrikulace 4. listopadu 2015: zúčastní se děkan a prod. F. Chmelík. Schůze kolegia 

děkana plánovaná na toto datum je proto zrušená. Pokud vyvstane potřeba svolat ji, 
bude se konat pokud možno v blízkosti Velké auly Karolina. Děkan požádal prod. F. 
Chmelíka, aby se STUD při plánování termínu imatrikulace příště vyhnulo středě.   

 
n) Prod. M. Rokyta vypracoval dva dokumenty: 

• Dvanáctibodový test středoškolské matematiky na Albeři – závěrečná zpráva 
(akademický rok 2015/2016), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2015.pdf 

• Úvodní kurz středoškolské matematiky, akad. rok 2015/16 – závěrečná zpráva, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_kurz_2015.pdf 
 

o) Albeř 2016: problémy s rezervací MFF UK na 4. – 13. září 2016. Na pátek 2. 10. 2015 je 
svolána porada zástupců RUK a některých fakult, právě kvůli novému rezervačnímu 
systému na využití univerzitních výcvikových středisek a kvůli vzniklým kolizím. MFF UK 
budou na jednání reprezentovat prod. F. Chmelík, Mgr. T. Jaroš a Mgr. J. Schwarzer.  
Stalo se po KD: Podle sdělení prod. F. Chmelíka byla na schůzce potvrzena předběžná 
dohoda vedoucích kateder tělesné výchovy PF, PřF, FF a MFF o termínech soustředění 
nastupujících studentů prvního ročník. Podle této dohody budou mít vždy 3 z těchto 4 
fakult k dispozici středisko na Albeři a čtvrtá fakulta středisko v Poříčí (buď na základě 
vzájemné dohody, nebo budou rotovat). V roce 2016 pojede do Poříčí Přírodovědecká 
fakulta. Albeř využijí – v tomto pořadí – PF, MFF a FF. MFF UK v žádaném termínu 4. až 
13. září.  

 
p) Univerzitní orientační týden se studenty: za MFF UK se zúčastnila vedoucí OVVP dr. A. 

Havlíčková, kolegium vzalo na vědomí její zprávu, jak ji ve stručnosti tlumočil prod. M. 
Vlach.  

 
q) České akademické hry 2015: Univerzita Karlova obsadila na celkové výsledkové listině 

zásluhou svých studentů první místo. Úspěch zaznamenalo např. univerzitní družstvo 
florbalistů, jehož členkou byla studentka MFF UK Mgr. Maria Zimina, a další studentka 
fakulty Jindřiška Vaněčková byla úspěšná v lukostřelbě žen. Prod. M. Vlach zajistí 
aktuální informaci na fakultním webu (prostřednictvím OMK), mř. stipendium pro nejlepší 
účastníky z MFF UK navrhne vedoucí KTV. Více o akci na webu, viz: 
http://ceskeakademickehry.cz/2015web/vysledky/ 

 
 
 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2015.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_kurz_2015.pdf
http://ceskeakademickehry.cz/2015web/vysledky/
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4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo následující rozpočtové úpravy: 

 
Odkud Kam Částka v Kč Fin.prostř. Poznámky 
RUK 115-04/110151 60 523 neinvestice bonifikace PRVOUK P02 
RUK 302-04/13021 60 981 neinvestice bonifikace PRVOUK P15 
RUK 700-01/PROVOZ 620 000 neinvestice školitelé mzdy 
RUK 700-01/PROVOZ 190 400 neinvestice školitelé pojištění 
RUK 207-01/PROVOZ 250 000 neinvestice Mezinárodní studijní programy – 

Informatics v rámci projektu LCT 
RUK Sekce fyziky 100 990 neinvestice monografie 
RUK Sekce matem.  75 140 neinvestice monografie 
 

b) MFF UK se připojila k výzvě Univerzity Karlovy v Praze a zapojila se do akce Srdíčkové 
dny. Akci zajišťovalo fakultní oddělení knihovny na všech svých pracovištích dne 23. 9. 
2015. Celkem bylo prodáno 104 kusů srdíček po 20,- Kč. 

 
c) Navazuje na bod 3. a) zápisu z porady kolegia děkana dne 3. 9. 2014, že pracovnice 

mzdové účtárny úmyslně poslala mzdu na jiný účet, než požadoval zaměstnanec: případ 
byl oznámen Policii ČR. MFF UK podala trestní oznámení a s pracovnicí byl okamžitě 
ukončen pracovní poměr. Protože se tato pracovnice dopouštěla podobných nezákonných 
skutků také u jiných zaměstnavatelů, došlo až po roce vyšetřování k podání žaloby 
Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 5 a teprve bude následovat soudní jednání. 

 
d) Pronájem, zapůjčení učeben: 

a)    Pěvecký sbor Sebranka požádal o bezplatné poskytnutí učebny S8 každé úterý od 
19.15 do 21.50 hodin za účelem hudebních zkoušek sboru: kolegium vyhovělo.  

b)    Organizátoři soutěže MaSo požadují bezplatné poskytnutí učeben S1, S3, S4, S5, 
S6 a S9 na 9. 11. 2015 (děkanský sportovní den) a 4. 5. 2016 (rektorský den), vždy 
od 7.00 do 14.00 hodin: kolegium vyhovělo.  

c)    Prod. M. Vlach požádal o bezplatné zapůjčení Malé auly v malostranské budově, 
pro Den firem (předsálí, k jehož zapůjčení už získal souhlas, nebude svou kapacitou 
pro akci stačit): kolegium vyhovělo.  

 
e) Informace z porady tajemníků na RUK konané dne 23. 9. 2015. 

a)    Bylo uzavřeno memorandum mezi UK a magistrátem hl. m. Prahy týkající se praxe 
studentů UK na magistrátu, případně městských částech. 

b)    V závěrečné fázi je výběrové řízení na bankovní služby. 
c)    Formou výběrového řízení byly vybrány dodavatelské firmy plynu a elektrické 

energie pro rok 2016. Z nabídnutých cen vyplývá úspora proti roku 2015 odhadem 
10 mil. Kč za celou UK. 

d)    Proběhla tisková konference Kampusu Albertov a vyhlášení architektonické soutěže. 
e)    RUK řeší otázku zřízení elektronické spisové služby pro celou UK. 
f)    Bylo vydáno Opatření rektora č. 49/2015, Zásady Univerzity Karlovy v Praze proti 

korupčnímu jednání. Viz: 
   http://www.cuni.cz/UK-7072.html 

g)    UK připravuje vydání opatření rektora k veřejným zakázkám, bylo dáno fakultám 
k připomínkám. Za MFF UK vyřídil tajemník fakulty, ve spolupráci s právničkou. 

 
f)      Vodafone – zaměstnanecký program: tajemník poslal kolegiu prezentaci, poskytnutou od 

RUK; na zasedání uvedl, že manažerkou pro MFF UK je v dané věci pí Růžičková, a 
připomněl, že předmětem výběrového řízení byly služby, nikoli hardware. Využití služeb 
firmy Vodafone na MFF UK - nejspíš ve formě zaměstnaneckého benefitu – je ve stádiu 
úvah.  

 
g) Webmailer a Verso: ředitel firmy BBM je srozuměný s tím, že MFF UK bude jednat s firmou 

DERS přímo (důsledek změny situace, kdy Webmailer bude nově programován, v rámci 

http://www.cuni.cz/UK-7072.html
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centralizovaného rozvojového projektu UK; přímý přístup do mzdové databáze není v 
plánu). 

 Stalo se po KD: Schůzka s reprezentací firmy DERS je dohodnuta na úterý 20. října 2015, 
14:00 hodin, do pracovny děkana. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Kolegium schválilo návrh na vypsání konkursů. 
Stalo se po KD: Se souhlasem děkana byl schválený inzerát rozšířen ještě o jeden návrh, 
ze sekce informatiky. Po uveřejnění v denním tisku budou texty inzerátů publikovány také 
na fakultním webu (na Úřední desce). 
 

b) Pracovní angažmá formou Dohody o pracovní činnosti RNDr. H. Nyklové na MFF UK při 
zabezpečení přípravy a administrace podávání projektů OP VVV (předběžně do 31. 3. 
2016, dočasně v rámci OMK): z děkanova pověření zajistí prod. M. Vlach, včetně 
formalit.   

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Kniha Rande s Fyzikou je vyprodaná, KD bylo zajedno v podpoře druhého vydání 

publikace. Příslušnou smlouvu s ČT dostane k posouzení tajemník fakulty. Časopis ABC 
zveřejní 13. 10. 2015 Soutěž s knihou. 

 
b) MatfyzPress: návrh na založení tzv. třetí řady. Výsledek svého jednání s vedoucím 

nakladatelství Ing. Z. Šedinou poslal prod. M. Vlach kolegiu e-mailem; stručně lze 
konstatovat, že pro zřízení třetí řady publikací vedou dobré ekonomické důvody a že 
nebude nutné výrazně měnit stávající fakultní pravidla, postačí upravit směrnici o ediční 
činnosti, jak to navrhl prod. M. Vlach. V tiráži bude kromě jiného uvedeno, že jde 
o neprodejný výtisk, že byl vydán pro potřeby daného pracoviště (bude konkrétně 
pojmenováno) a že text neprošel recenzním či lektorským řízením nakladatelství 
MatfyzPress. Publikace třetí řady se budou graficky výrazně lišit od titulů vydaných v řadě 
odborné či propagačně-popularizační. Je potřeba rozhodnout o tom, kdo bude oprávněn 
zamítnout publikaci k vydání. Svou předepsanou tiráž budou mít také publikace/tisky 
vydávané v reprografickém středisku fakulty; text napíše prod. M. Vlach, pokyn k jeho 
uvádění na publikacích/tiscích uloží vedoucímu reprostřediska tajemník fakulty. 
S návrhem na zavedení třetí ediční řady pak seznámí kolegium matematické sekce prod. 
M. Rokyta.  

 
c) Rotunda 

i) Video, jak rotunda asi vypadala, poslal kolegiu prod. M. Vlach, informoval i o 
dalších novinkách. Více je na webové stránce věnované projektu na záchranu 
rotundy, viz: 
http://projekt.nase-rotunda.cz/zpravy/ 
 

ii) Do sbírky na rekonstrukci přispěla například Malostranská základní škola. 
iii) Archeoložka dr. Čiháková přednese přednášku na FUUK (zajistí dr. I. Barvík).   
 

d) Konference HR v akademickém prostředí, téma Zamýšlené a nezamýšlené důsledky 
internacionalizace výzkumu v ČR, se koná 26. 11. 2015 v Brně. Pořádá CEITEC. 

 
e) Prod. M. Vlach informoval, že na prodej je doména astrofyzika.cz. Nabízená cena je pro 

MFF UK příliš vysoká, na nabídku ze strany fakulty se odmlčel majitel domény.  
 

f) Hra Československo 38-89: prod. M. Vlach informoval o záměru nakladatelství Karolinum 
vydat hru na DVD. Prod. M. Vlach věc sleduje, zejména z hlediska autorských práv a 

http://projekt.nase-rotunda.cz/zpravy/
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podílu MFF UK na případném zisku. Momentálně čeká na stanovisko spoluautora 
produktu, kterým je Filozofická fakulta UK.  

 
g) Pracovníci propagačních oddělení fakult a příslušní proděkani jsou svoláni prorektorem 

pro vnější vztahy prof. M. Kovářem na schůzku dne 8. 12. 2015. Cílem je zlepšení 
komunikace fakult směrem k RUK a další body. S ohledem na dlouhodobě plánovanou 
zahraniční cestu prod. M. Vlacha se schůzky zúčastní vedoucí OMK a OVVP. 

 
h) Jeden den s informatikou proběhl úspěšně, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-09-jdi/ 
 

i) Fakultní popularizační portál Matfyz.cz oslaví první výročí své existence: 
http://www.matfyz.cz/ 

 
j) Fakultní školy: ze sedmnácti oslovených škol zatím odpovědělo šest. Reakce jsou velmi 

pozitivní. Korespondenci vede RNDr. D. Mandíková, CSc., (KDF). 
 

k) Mezinárodní lingvistická olympiáda (International Linguistics Olympiad): děkan MFF UK 
podepsal žádost o zařazení projektu do dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/16.  

 
l) Asociace malých debrujárů České republiky a její zájem o spolupráci s MFF UK: prod. M. 

Vlach by se kooperaci nebránil, zatím ale nemá – s výjimkou Mgr. T. Bártlové za 
matematiku – osoby ochotné se této oblasti věnovat. Více o Asociaci: 
http://www.debrujar.cz/2010/ 

 
m) Prod. M. Vlach se zaobírá myšlenkou vybudovat na MFF UK malé science centrum 

(v rozsahu jedné až dvou místností), v časovém horizontu zhruba dvou let. Kolegium ideu 
podpořilo. Prod. M. Vlach sepíše koncepci a předloží ji kolegiu v dohledné době. Prod. L. 
Skrbek zjistí, kam by bylo možno centrum umístit (patrně v Troji, kde by se mohl uvolnit 
prostor, až bude stát Pavilon pro M a I).  

 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Výroční zpráva Univerzity Karlovy za rok 2014: výtisk plus CD jsou na sekretariátě 
děkana, zpráva je také ke stažení na webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-139.html 

 
b) Návrhy změn univerzitních předpisů: připomínky lze poslat Legislativní komisi AS UK do 

9. 10. 2015, 12:00 hodin.  
http://www.cuni.cz/UK-2132.html 
Vedení fakulty nemá k návrhu změn připomínky.   
 

c) Děkan obdržel pozvánku na slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor Evangelické 
teologické fakulty UK v pátek 2. října 2015 od 10:30. Kvůli pevně dohodnutým 
povinnostem na fakultě se akce nezúčastní.  

 
d) Pozvánka na panelovou diskusi Přímá demokracie, která se uskuteční 13. října 2015 od 

17:00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, je zájemcům z kolegia děkana k dispozici na 
sekretariátě děkana.  

 
e) Pozvánka na slavnostní konferenci k životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc., 

(koná se 15. a 16. října 2015) zůstane pravděpodobně nevyužita, neboť děkan a prod. F. 
Chmelík jsou v uvedenou dobu mimo Prahu.  

 
f) V průběhu zasedání KD obdržel děkan pozvánku a podklady k jednání Rozšířeného 

kolegia rektora UK svolanému na pondělí 5. 10. 2015. Nechal je přeposlat jak členům 
kolegia, tak doc. J. Dolejšímu a Mgr. C. Bromovi, zástupcům fakulty v AS UK. Své 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-09-jdi/
http://www.matfyz.cz/
http://www.debrujar.cz/2010/
http://www.cuni.cz/UK-139.html
http://www.cuni.cz/UK-2132.html
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poznámky či připomínky k návrhu Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě 
Karlově v Praze pro rok 2016 mohou členové KD poslat děkanovi do pátku 2. 10. 2015. 

 
 
 

Zasedání skončilo v 16:49 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 



Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 7. října 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj, 
L. Skrbek, F. Chmelík; C. Matyska j. h., T. Jančák j. h. (k bodu 3. a) od 11:16 hod.) 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:11 hodin. 
 
 
1) Závěry ze schůze RKR konané 5. 10. 2015: stručné shrnutí poslal děkan kolegiu e-mailem, na 

zasedání se k některým bodům vrátil. 
a) Trojročenka UK, v jazyce anglickém, za období 2012 až 2014: děkan požádal prod. M. 

Vlacha, aby zjistil bližší informace o přípravě publikace a zda MFF UK dostane příležitost 
vyjádřit se k těm částem textu, které pojednávají o MFF UK.  
Stalo se během KD: podle neoficiálně získaných informací padlo rozhodnutí vytvořit 
trojročenku velmi nedávno; lze se obávat, zda na důkladnější korektury – pokud vůbec 
nějaké – zbyde čas. Část publikace mají tvořit tzv. vlajkové lodi. Prod. J. Trlifaj se pokusí 
zjistit oficiální informace od vedoucí odboru pro vědu a výzkum.  

b) Finanční vyrovnávání za mezifakultní výuku: děkan písemně sdělí JM, že vedení fakulty 
nemá námitky proti Principům hrazení mezifakultní výuky, jak byly projednány na 
zasedání RKR, a že akceptuje tabulku, která byla jednou z příloh návrh.   

c) Vymáhání dlužných poplatků za studium - dotaz děkana, zda na MFF UK došlo 
k nějakému pochybení v nahlášení dlužníků. Podle informace prod. F. Chmelíka zatím 
nikoli: 28 dohledaných plateb ze 197 dluhů se týká vymáhání dlužných poplatků za rok 
2006 a není mezi nimi žádná dohledaná platba z MFF UK. Další roky jsou předmětem 
zkoumání. Prod. F. Chmelík zdůraznil, že např. uvedení nesprávného variabilního 
symbolu při platbě nebo platba neavizovaná třetí stranou (rodiči), může vést 
k nespárování s příslušným dluhem, tudíž nemusí vždy jít o selhání evidence.  
 

2) Kolegium souhlasilo, aby děkan jmenoval RNDr. Martina Vlacha, Ph.D., členem Kontrolní 
komise Spolku Matfyz Alumni.  Dalšími členy Kontrolní komise jsou RNDr. Miroslav Frost, 
Ph.D., a Mgr. Tomáš Jirotka. Více o členské schůzi viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-alumni/ 

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Fond mobility UK: interní termín pro podání žádostí o podporu z Fondu vyprší 9. 10. 

2015. OVZS dosud eviduje tři žádosti, všechny ze sekce M. 
 
b) Stipendia pro doktorandy či mladé post-docs na Univerzitu Vídeň (v rámci smluvní 

spolupráce): OVZS odeslalo na pracoviště informaci o nabídce pěti stipendií.  
 

c) Konference k 60. výročí založení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (Dubna, Ruská 
federace): pozvánka na konferenci a na Pracovní setkání českých firem se zástupci 
SÚJV (22. 10. 2015, 16:00 až 19:00) rozeslány na fyzikální pracoviště fakulty a sekčním 
proděkanům.   

 
d) Habilion: ÚVT UK připravuje aplikaci Habilion 2, za 14 dní se prod. J. Trlifaj sejde 

s příslušnými pracovníky ÚVT UK.  
 

e) PRVOUK: RUK se obrátil na koordinátory s žádostí, aby sdělili termíny jednání rady 
programů.   

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-alumni/
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f) Pilotní projekt vnitřního hodnocení vědy na UK: prod. J. Trlifaj poděkoval sekčním 
proděkanům za podklady (OBD). Scientometrické údaje už na odbor pro vědu a výzkum 
RUK poslal; po schůzce s dr. J. Kučou odešle ještě excelentní výsledky. 
Prorektor pro vědu UK doc. Jan Konvalinka potvrdil svou návštěvu na zasedání VR MFF 
UK dne 4. listopadu 2015.  
 

g) Žádost MFF UK o akreditaci oborů habilitačního a profesorského jmenovacího řízení: 
prod. J. Trlifaj tlumočil sdělení RUK ohledně výsledku. Návrh zdůvodnění týkající se 
nového oboru Matematika - didaktika a historie matematiky a informatiky připraví prod. J. 
Trlifaj po konzultaci se sekčními proděkany M a I.   

 
h) KD vzalo na vědomí děkanovu informaci o podnětu, který mu poslal prof. Pavel Jungwirth 

a který navrhuje posílit roli VR MFF UK pro zlepšení procesu přijímání nových asistentů 
na MFF UK. Tento námět se stane předmětem diskuse na zasedání Vědecké rady. Jeho 
jádro spočívá v mínění, že „pro dlouhodobé zlepšení kvality vědy i výuky na MFF je 
zásadní, aby VR nově získala pravomoci při přijímání nových asistentů, podobně jako je 
má při udělování docentur a profesur)“. Protože se jedná o poměrně radikální návrh, sešli 
se s prof. P. Jungwirthem dne 5. 10. 2015 děkan, prod. J. Trlifaj a sekční proděkani, aby 
věc probrali přinejmenším z hlediska předpisů, které platí na UK (Řád výběrového řízení). 
Prof. P. Jungwirth patrně sleví ze svého maximalistického požadavku, aby VR 
uplatňovala rozhodující vliv na obsazení místa odborného asistenta pro první období. 
Děkan je nakloněn zařadit posouzení VR do procesu prodlužování pracovní smlouvy 
odborného asistenta, a to před projednáním návrhu v kolegiu příslušné sekce. Možností, 
jak ovlivnit kvalitu výběrového řízení, může být jmenování člena VR fakulty do konkursní 
komise. Bude záležet na názoru VR. S ohledem na program zasedání VR dne 7. 10. 
2015 děkan nepředpokládá dostatek času pro diskusi, proto se pouze dotáže VR na 
názor ohledně členství v konkursní komisi (probíhá výběrové řízení a je třeba ustavit 
komise). Prostor pro důkladnější rozpravu děkan otevře na zasedání VR MFF UK dne 
4. 11. 2015.  

 
i) Spolupráce s Kazachstánem 

i) Prod. M. Vlach informoval o poznatcích doc. D. Stanovského z návštěvy veletrhu 
vzdělávání v Kazachstánu. Univerzita Karlova v Praze nepatří v Kazachstánu mezi 
školy, na jejichž studium lze dostat vládní Bolashakovo stipendium (the Bolashak 
International Scholarship). Prod. J. Trlifaj se pokusí zjistit bližší informace.  

ii) Návrh prof. L. Picka na navázání spolupráce s univerzitou v městě Astana 
přeposlal kolegiu prod. F. Chmelík. Prod. M. Rokyta uvedl, že kazašská strana 
velmi stojí o kooperaci s UK/MFF UK a už byla připravena vyslat do Prahy své 
studenty. Kvůli časové prodlevě v odpovědi od MFF UK k tomu nedošlo. Prod. J. 
Trlifaj se domnívá, že by bylo možné za fakultu vydat memorandum of 
understanding, ale to se ukáže po pečlivém prostudování návrhu.  

 
j) Děkan uvedl, že podle hodnocení vědeckých výsledků institucí za rok 2014, které se 

začíná zpracovávat, nabývá na významu Pilíř II. Excelentní. Začne se projevovat jeho vliv 
na rozpočet. (2000 bodů za každý přidělený ERC grant.) Roli hraje datum přidělení 
grantu, děkan konzultoval definici pojmu s vedoucí OVZS. K metodice hodnocení 
vědeckých výsledků: podle dostupných informací vláda rozhodla, že roky 2016 i 2017 se 
budou počítat podle stávající metodiky. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Komise pro studentskou anketu zasedala dne 6. 10. 2015, na část jednání byl přítomen 

děkan. Doc. H. Valentová, předsedkyně komise, připravila přes prázdniny podkladový 
materiál vycházející z cíle směřovat ke kvalitě modelu ankety FF UK, v rámci SIS. Dr. P. 
Zakouřil prověřil technické možnosti SIS a zjistil, že jsou dobré, jen momentálně 
opomíjené/nevyužívané. Pro potřeby ankety by některé drobné úpravy přesto byly 
potřebné; poptaly by se u firmy Erudio.  Komise hlasovala o způsobu provedení ankety 
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za ZS 2015/2016 s tímto výsledkem: z 12 přítomných se 8 vyjádřilo pro okamžitý přechod 
na elektronickou formu, 3 byli proti, 1 se nevyjádřil. Tím komise doporučila výlučně 
elektronickou podobu. Pracovní materiál připraví doc. H. Valentová a předá ho členům 
komise k připomínkám a poté k definitivnímu rozhodnutí. Anketa by měla začít 4. ledna 
2016, příslušný pokyn k provedení vydá prod. F. Chmelík dr. P. Zakouřilovi. Způsob 
propagování ankety dojedná prod. F. Chmelík a prod. M. Vlachem, na KD zaznělo 
několik námětů.  

 
b) Univerzitní Bolzanova cena: do soutěže se přihlásilo celkem šest absolventů MFF UK, 

prod. F. Chmelík odeslal jejich přihlášky na RUK. Tabulku poslal kolegiu.  
 

c) Návrhy na udělení ceny děkana za nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci: 
přehled návrhů poskytl prod. F. Chmelík kolegiu předem. Všechny budou dány na 
zvláštní elektronické úložiště a posouzeny (zajistí STUD). Výsledek předloží prod. F. 
Chmelík na listopadové schůzi KD. Ceny děkan vyhlásí na začátku jednání VR MFF UK, 
pravděpodobně 2. prosince 2015.   

 
d) Na dotaz prod. M. Vlacha sdělil prod. F. Chmelík, že vedoucí KTV navrhl udělit 

studentkám Marii Zimině (florbal) a Jindřišce Vaněčkové (lukostřelba žen) účelové 
stipendium za jejich mimořádný výkon na Českých akademických hrách 2015 
v Olomouci.  

 
Prod. P. Kolman 
e) Informace o počtu studentů zapsaných ke studiu do akad. r. 2015/2016 a porovnání se 

stavem v předchozích letech: přehled ukazuje na pokles počtu doktorandů, povzbudivý je 
naopak vzrůstající počet studentů bakalářského studia (rok 2015*: počty zapsaných 
nejsou konečné, zápisy probíhají). Stoupl také počet studentů zapsaných do Bc. a Mgr. 
Studia v anglickém jazyce (2013: celkem 10, 2014: 12, 2015: 13); i v tomto případě 
zápisy ještě běží.  

 
Ph.D. 

       Obor F I M Celkem 
   Rok 2015* 44 18 8 70 
   Rok 2014 49 28 16 93 
   Rok 2013 73 28 21 122 
   Rok 2012 66 28 23 117 
   Rok 2011 55 23 25 103 
   Rok 2010 86 42 27 155 
   Rok 2009 79 27 35 141 
   Rok 2008 71 24 31 126 
           

 
 

Nově zapsaní do 1. ročníku přísl. ak. roku (prezenční a kombinované studium) Bc. a 
Mgr. v českém jazyce 
 

 
Celkem 

Bc. 
Celkem 

Mgr. 
Celkem 

Rok 2015* 713 192 905 
Rok 2014 706 269 975 
Rok 2013 551 257 808 
Rok 2012 531 273 804 
Rok 2011 635 297 932 
Rok 2010 841 302 1143 
Rok 2009 1007 328 1335 
Rok 2008 962 375 1337 
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f) KD vzalo na vědomí informaci děkana o ranní schůzce týkající se výuky angličtiny na 
MFF UK, úrovni zkoušek z tohoto jazyka. Závěry: 
i) Studenti se zvláštními potřebami musejí být jako takoví, v souladu s univerzitní 

směrnicí, evidováni na STUD ještě před registrací na jazykovou výuku. Jedna 
z pracovnic Katedry jazykové přípravy je odborně kvalifikovaná k výuce právě 
těchto studentů. Dodatečně přinášená - často těsně před zkouškou nebo po 
selhání u zkoušky - potvrzení studentů, že nejsou disponováni pro běžnou výuku 
jazyků, lze pokládat za účelová. Prod. P. Kolman zajistí, aby jak karolinka, tak 
informace na webu obsahovaly obecný odstavec věnovaný studentům se 
speciálními potřebami.  

ii) Úroveň zkoušky z AJ pro studenty učitelského studia: přítomní garanti učitelských 
studií a zástupci didaktických kateder se jednoznačně vyjádřili pro stejnou úroveň 
jako je ve studiu odborném. Studenti učitelství musejí čerpat také z anglicky 
psaných materiálů, být připraveni cestovat do zahraničí na spolupracující školy a 
aktivně se dorozumět při jednáních. Z: úroveň zkoušky z AJ bude pro všechny 
studenty na MFF UK stejná.  

iii) Vlastní typ/pojetí zkoušky: vedoucí KJP je přístupna diskusi o formátu zkoušky 
(podíl gramatiky). 

iv) Přijímací zkouška pro uchazeče o doktorské studium: všichni tři sekční proděkani 
zastávají shodné stanovisko, že adept musí angličtinu ovládat už na začátku svého 
studia. Vedoucí KJP žádá o změnu organizace zkoušky (postup komisí). Prod. P. 
Kolman vyslechl diskusi a navrhne formulaci podmínek pro přijímání do 
doktorského studia včetně požadavků MFF UK na znalosti AJ a jejich prokázání.  

  
Prod. M. Vlach 
g) Zdravice děkana k novému akademickému roku je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-kratochvil/ 
 

 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) VaVpI: jednání se společností Granthelp, s.r.o., ohledně smluv administrátorů projektů 

vyústilo v závěr, že smlouvy s jednotlivými administrátory potrvají až do konce původně 
sjednané doby. 

 
b) Společnost DERS, zabývající se programovým vybavením k ekonomickým systémům, 

nabízí program VERSO (dokonalejší Webmailer), který již využívají některé vysoké školy. 
Úvodní jednání s touto firmou, jehož účelem je představit produkt vedení fakulty, se 
uskuteční 20. 10. 2015. 

 
c) Spolek Matfyzák pořádá dne 4. 11. 2015 setkání studentů Beánie. Tentokrát se akce 

uskuteční v areálu MFF UK v Troji (posluchárny T1, T2 a prostory vstupních vestibulů). 
Kolegium souhlasilo. 

 
d) Kolegium vyhovělo žádosti sekce informatiky o zapůjčení refektáře pro přednášku prof. 

G. Berryho dne 15. 10. 2015, za jednorázové nájemné 1.000,- Kč. 
 

e) Vedoucí zaměstnaneckého oddělení Mgr. T. Jančák seznámil kolegium se změnou 
v příspěvku na životní pojištění (změny v poskytování příspěvků resp. ve způsobu 
danění, což ve svém důsledku znamená pro fakultu vyšší finanční náklady). Po diskusi 
KD doporučilo, aby PERS jednalo o věci individuálně s každým ze zaměstnanců fakulty, 
kterých se věc týká (podle evidence jich je celkem 19) a nabídlo jim řešení cestou 
penzijního připojištění.  

 
f) Tajemník fakulty navázal na bod sub e) informací o vyplácení odměn školitelům, k němuž 

dává předpis RUK, děje se čtvrtletně. Interní zaměstnanci dostanou finance ve výplatě, 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-kratochvil/
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formou odměny. Ale externí školitelé jsou vypláceni na základě DPP a odvody na sociální 
a zdravotní pojištění, které při částkách nad 10 tis. Kč fakulta musí uhradit, RUK 
nerefunduje. KD pověřilo tajemníka, aby na věc upozornil kvestorku UK, tj. že RUK by 
měl refundovat úplné náklady na odměnění externích školitelů fakulty.  

 
g) Principy rozpočtu UK na rok 2016: děkan uvedl, že definice infrastruktur je pro příští 

kalendářní rok dána výčtem. Na schůzi RKR se vyjasnilo, že kromě akcí společných více 
fakultám (např. Kampus Albertov) budou zohledňovány i investiční akce jednotlivých 
fakult. Rozhodujícím faktorem je stavební zahájení akce. Děkan se poradí s prod. L. 
Skrbkem a tajemníkem, zda se pokusit prosadit do rozpočtu na 2016 žádost o příspěvek 
na trojský pavilon.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Podle názoru prod. L. Skrbka bude v roce 2016 potřeba zajistit tyto větší stavební akce: 

i) postavit pochozí lávku v malostranské budově (stavební povolení platí, na rok 
2016 se připravuje výběrové řízení); 

ii) dát do pořádku komínky karlínské budovy (dva jsou nahnuté, může jít o havarijní 
stav, bude objednána revize); počítá se s dokončením klimatizace budovy; 

iii) nechat provést generální opravu výtahů v KO v Troji. 
 

b) Institucionální plán: vše odesláno na RUK, bez připomínek přijato, z původních 13 je 
fakultou financováno 11, na rok 2016 činí objem financí 4,6 mil. Kč.   

 
c) VaVpI 

i) Zpráva o projektech VaVpI pro zasedání AS MFF UK 7. 10. 2015 je napsaná.  
ii) Projekt Střecha pro informatiku: stavba je dobře provedena, probíhá dokončení 

projektu po administrativní stránce.    
iii) Trojský pavilon a stavební část serverovny: problémy související s instalací 

chlazení serverovny se snad podaří zvládnout, všichni zainteresovaní pro to dělají 
maximum. 

iv) Oprava střechy a pláště VD: střecha je téměř hotová, připojují se klimatizační 
jednotky, dokončují se práce na východní stěně.   

v) Posluchárny T1 a T2: fungují, jsou velmi kvalitně technicky vybaveny, pěkně 
vypadají. Drobné nedodělky budou záhy odstraněny.  

vi) Kritický dopis dr. Kaňkovského týkající se budování serverovny a jejího účelu bude 
předmětem jednání AS MFF UK 7. 10. 2015. KD vzalo na vědomí podrobnější 
popis situace a komentář prod. L. Skrbka.  

 
Doc. C. Matyska 
d) KD vzalo na vědomí informace o zpracování anotací pro SPR UK; je provázeno 

technickými potížemi (nejednoduché vkládání – data „mizejí“). Termín je stanovený na 
19. 10. 2015. Do databáze projektů mají nastavený přístup všichni členové KD.  
Jako projekty v předaplikační fázi jsou vedeny projekty prof. J. Hajiče, prof. V. Matolína a 
projekt na mlžnou komoru, zatím v obrysech, protože scházejí dostatečné informace 
z MŠMT. Podle děkanových informací nebyly předem stanoveny žádné finanční proporce 
na strategické projekty VŠ v prioritní ose 2 OP VVV, všechny školy tedy mohou bez 
ohledu na svou velikost navrhovat jeden projekt do maximální výše 250 mil. Kč. Na 
úrovni UK by teprve nyní mělo dojít k výběru projektů z jednotlivých fakult. Co se týče 
velkých infrastruktur, tři projekty MFF UK koordinuje, u dalších spolupracuje s AV ČR. 
Prod. L. Skrbek doplnil, že jsou očekávány další výzvy, mezi nimi výzva na projekty, na 
nichž by případně spolupracovaly školy s AV ČR. V takovém případě by navázal na svá 
předběžná jednání s ředitelem FZÚ AV ČR ohledně projektu na zkapalňovač.  
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Prod. M. Vlach 
e) KD vzalo na vědomí, že RNDr. Helena Nyklová souhlasila s uzavřením termínované DPČ 

a s tím, že se postupně - po splnění úkolů spojených s OP VVV termínovaných do druhé 
poloviny října t. r. – seznámí s agendou smluvního výzkumu. 

 
f) Nabídka na umístění reklamních Wi-Fi laviček uvnitř budovy areálu Troja: KD doporučilo 

nabídku nepřijmout.   
 

g) Rotunda sv. Václava 
i) Podle nového manuálu k projektové dokumentaci mají být všechny větší mediální 

akce zveřejňovány měsíc předem prostřednictvím projektové aplikace, aby byla 
dopřána možnost zúčastnit se jich také příslušným úředníkům z Bruselu. Nově 
také platí, že případné výnosy z akcí, kde bude užit předmět řešení projektu (tedy 
rotunda sv. Václava), musejí sloužit výhradně tzv. udržitelnosti.  

ii) Prod. M. Vlach usiluje o schůzku na MF (hodnoticí kritéria v zadávací dokumentaci 
pro výběr dodavatele). 

iii) Dne 6. 10. 2015 navštívilo prostor rotundy osm poslanců, p. A. Anderle o tom učinil 
záznam na web, viz:   
http://www.augustinandrle.cz/615/ 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy - sekční proděkani navrhnou děkanovi složení komisí. 
Stalo se po KD: Inzeráty budou zveřejněny v deníku Lidové noviny, příloze Akademie, 
dne 13. října 2015. Termín pro podávání přihlášek vyprší dne 12. listopadu 2015 (při 
osobním doručení na zaměstnanecké oddělení v 16:00 hodin). Obsah inzerátů je také na 
fakultním webu, viz: 

     http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20151009.htm  
     http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20151013.htm 

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) MatfyzPress – 3. edice: příslušná směrnice bude upravena. Obecně je v kompetenci 

vedoucího MatfyzPress rozpoznat, co je a co není vhodné k vytištění; v případě nejistoty 
či rozpaků v souvislosti s odbornými texty se obrátí na proděkana pro vědu a zahraniční 
styky.   

 
b) Školení zaměstnanců PR evropských univerzit se zúčastnily dr. K. Houžvičková Šolcová 

a Bc. K. Linhardtová. Jejich podrobnou zprávu má prod. M. Vlach. Náměty: fakulta by 
měla mít své (charakteristické) heslo. Otázka na prod. P. Kolmana: zavést přípravné 
kursy pro studenty zajímající se o studium v AJ? Např. placené on-line kursy?   

 
c) Fakultní školy: probíhá jednání se školou v Lysé nad Labem. Podpis smlouvy 

s Wichterlovým gymnáziem v Ostravě – Porubě je předběžně dohodnutý na 13. 11. 2015, 
děkana zastoupí prod. M. Vlach, který shodou okolností v Ostravě bude na služební 
cestě. Cesty se zúčastní i RNDr. D. Mandíková, CSc., (předsedkyně Pracovní skupiny 
pro Fakultní školy). 

 
d) Platby kartou v e-shopu: v jednání. Firma, která programuje e-shop, by v dohledné době 

měla dostat podklady od banky.  
 

e) Na objednávku MFF UK vytvořil Zdeněk Netopil pamětní listy s motivem profesora Čeňka 
Strouhala a profesora Vojtěcha Jarníka. Grafiky jsou určeny autorům Strouhalovské a 
Jarníkovské přednášky na fakultě. Jako první dostane pamětní list za svou přednášku 
Tekutiny v pohybu dne 7. 10. 2015 prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.  

http://www.augustinandrle.cz/615/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20151009.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20151013.htm
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f) Firma Barklays: zájem o partnerský program. Prod. M. Vlach se již vyjádřil k návrhu 

smlouvy. Jednáním a dohodnutím možného termínu podpisu byl pověřen Mgr. M. Děcký, 
Ph.D. 

 
g) První rok portálu matfyz.cz: 

http://www.matfyz.cz/ 
 

h) Pracovní skupina pro web: kolegium schválilo návrh na změnu ve funkci předsedy, totiž 
aby děkan jmenoval místo RNDr. M. Vlacha, Ph.D., předsedou skupiny RNDr. Martina 
Děckého, Ph.D. Prod. M. Vlach současně přestane být členem skupiny.   

 
i) MFF UK podala žádost o registraci ochranné známky Π v O (řecké pí v písmenu O). 

 
j) Fakultní prázdninová facebooková fotosoutěž vyvolala zájem, sešlo se 25 fotografií, prod. 

M. Vlach dal některé z nich kolovat. Byly uděleny 3 ceny a Cena fanoušků (dle 
facebookové terminologie). Více na: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1065420653468249.1073741859.27560688
2449634&type=3. 
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Informační, poradenské a sociální centrum UK vydává newsletter, nové číslo je 
k dispozici na webu, viz: 
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_ipsc_2015_10.pdf 

 
b) Mgr. Tran Minh Hien, absolventka MFF UK z roku 1974, napsala děkanovi, že při 

příležitosti 65. výročí navázání diplomatických styků mezi ČR a Vietnamem přijede 
koncem října t. r. do Prahy jako vedoucí delegace Společnosti Vietnamsko-Českého 
přátelství. Ráda by navštívila fakultu, kterou vystudovala, a setkala se s bývalými učiteli.  
Stalo se po KD: Návštěva je dohodnutá na 27. 10. 2015, prohlídku fyzikálního praktika a 
posluchárny F1 povede doc. I. Stulíková.  
 

c) Děkan přijme studenty MFF UK, kteří fakultu letos výborně reprezentovali v různých 
soutěžích, ve středu 21. 10. 2015 v 8:00. Setkání se zúčastní členové kolegia.  

 
 

Zasedání skončilo v 13:52 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.matfyz.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1065420653468249.1073741859.275606882449634&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1065420653468249.1073741859.275606882449634&type=3
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_ipsc_2015_10.pdf


Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 21. října 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk (do 10:00 hod.), P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. 
Trlifaj (do 14:00 hod.), L. Skrbek, F. Chmelík; j. h. C. Matyska; k bodu 3. a) přizváni D. 
Lanková, P. Vlášek, P. Zakouřil; k bodu 4) g) iii) přizván pror. J. Hála 
M. Rokyta 

 
Děkan za přítomnosti některých členů KD přijal před schůzí kolegia studenty, kteří letos úspěšně 
reprezentovali MFF UK v různých soutěžích. Více na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-prijeti/ 
 
Děkan uvedl, že opakované vynikající soutěžní úspěchy studenta M. Olšáka v různých soutěžích a 
v různých oborech by si zasloužily zvláštní pozornost matematické sekce. 
 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
  
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Žádost MFF UK o akreditaci oborů habilitačního a profesorského jmenovacího řízení 

i) Tajemník Akreditační komise ve svém dopise rektorovi UK uvádí, že projednávání 
žádosti o udělení akreditace oboru habilitačního řízení Matematika – didaktika a 
historie matematiky a informatiky pro uskutečňování Matematicko-fyzikální fakultou 
UK bylo přerušeno s tímto odůvodněním: Akreditační komise požaduje upřesnit 
seznam pracovníků, kteří zabezpečují daný obor habilitačního řízení, a 
aktualizovat seznam řešených výzkumných projektů. O úpravu a upřesnění 
akreditačních materiálů žádá AK nejdéle do 25. 10. 2015. Žádané materiály 
připraví prod. J. Trlifaj ve spolupráci se sekčními proděkany M a I tak, aby mohly 
být ve čtvrtek 22. 10. 2015 předány na RUK.  
Stalo se po KD: Materiály byly včas na RUK odeslány.  

ii) Dne 20. 10. 2015 fakulta obdržela, zatím e-mailem, rozhodnutí o akreditovaných 
oborech.  
Stalo se po KD: Rozhodnutí bylo doručeno i v listinné podobě.  

 
b) Zasedání VR MFF UK 4. listopadu 2015: pror. J. Konvalinka potvrdil, že jednání navštíví 

a představí pilotní projekt hodnocení vědy na UK. Bude zařazeno na program po 17:00 
hod., předtím jsou ohlášena dvě habilitační a jedno profesorské jmenovací řízení. Dále 
VR prodiskutuje námět prof. P. Jungwirtha na posílení role VR při obsazování míst 
odborných asistentů. 
Stalo se po KD: Kvůli časově náročnému průběhu zasedání VR navrhl prof. P. Jungwirth 
přesunout „jeho“ bod na prosincové jednání.  

 
c) Bod 1. i) i) zápisu ze 7. 10. 2015: Stipendium Bolashak, Kazachstán: Univerzita Karlova 

je shledávána „elegible“ z roku na rok, nutno pravidelně ověřovat. KD vzalo na vědomí 
informaci o zkušenosti PřF UK.  

 
d) Laureátkou ceny Milady Paulové za rok 2015 se stala RNDr. Alice Valkárová, DrSc., 

z MFF UK. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a 
věda Sociologického ústavu AV ČR navázalo na sedmiletou tradici a vyhlásilo v roce 
2015 výzvu k podávání nominací na Cenu Milady Paulové. Tentokrát v oblasti výzkumu 
o fyzice (resp. astronomie, výzkum o vesmíru, fyzice, optice a dalších příbuzných 
oborech), a to mimo jiné s úmyslem připomenout vynikající osobnost české fyziky, 
profesorku Adélu Kochanovskou (1907 – 1985). Rok 2015 byl také organizací UNESCO 
vyhlášen rokem světla a technologií založených na světle. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-prijeti/
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e) Víza studenti/doktorandi/dohody o hostování. Množí se předkládání Dohod o hostování 
k podpisu děkanovi na období, které často až o několik týdnů předchází datu předložení 
Dohody k podpisu. Argumentem bývá, že osoby požadující vízum za účelem „výzkum“, 
zde již mají uzavřenu pracovní smlouvu. Podpis dlouhodobé pracovní smlouvy s osobou 
ze třetí země je možný teprve po získání víza za účelem výzkumu. Často se žádá toto 
vízum pro studenty doktorského studia. Zde je potřeba jednoznačně určit, zda je osoba 
studentem (pak má vízum za účelem studia), nebo vědeckým pracovníkem („vědecké“ 
vízum).  Kopie víza by měla být součástí spisu příslušné osoby (studenta, vědeckého 
pracovníka) vedeného na fakultě.  

 
f) GA UK - besedy se studenty k podávání návrhů projektů: matematika, 20. 10. 2015 od 

17:20 hod. v K1; informatika, 20. 10. 2015 od 17:30 hod. v S7; fyzika, 21. 10. od 17:00 
hod. v T8. 

 
g) Upozornění na Program Evropské komise na pomoc vědcům z řad uprchlíků: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-051015 
 

h) ERC StG: z fyzikální sekce zamýšlí podat návrh RNDr. Fr. Němec, Ph.D., (termín: 17. 11. 
2015, seznámen s konáním semináře 21. 10. 2015 na RUK).  

 
i) Výzva k nominacím do hodnoticích panelů GAČR, viz: 

http://gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-kandidatky-a-kandidaty-hodnoticich-
panelu-ga-cr-2/ 
Lhůta pro nominace skončí 30. 11. 2015, interní termín na OVZS fakulty je stanovený na 
23. 11. 2015. Vedoucí OVZS pošle sekčním proděkanům přehled o zastoupení fakulty 
v panelech a další související údaje.  

 
Děkan 
j) Změna ve financování cestovních nákladů studentů a akademických pracovníků, kteří 

vycestují do zahraničí v rámci programu CEEPUS (Central European Exchange 
Programme for University Studies), ke které dochází od akademického roku 2015/2016: 
dopis pror. J. Škrhy (čj. UKRUK/11098/2015 ze dne 8. 10. 2015) byl předán prod. J. 
Trlifajovi.  

 
k) Dny Spojeného ústavu jaderných výzkumu (SÚJV Dubna, Ruská federace) jsou 

pořádány při příležitosti výročí šedesáti let od založení této mezinárodní mezivládní 
vědeckovýzkumné organizace. Zahájení konference ve čtvrtek 22. října 2015 se zúčastní 
také zástupci vedení MFF UK.   

 
l)         Zasedání Mezinárodní rady Univerzity Karlovy je svoláno do Prahy na dny 16. a 17. 11. 

2015. 
Stalo se po KD:  
i) Děkan přijme pozvání na první část zasedání (16. 11. 2015 od 14:00 do 16:20 hod. 

v Karolinu). 
ii) Děkan vyhověl prosbě RUK, aby fakulta spolupracovala při péči o vybrané hosty, 

konkrétně při jejich vyzvednutí a odvozu na letiště a zajištění průvodce v době 
jejich pobytu v Praze. O prof. Rolfa-Dietera Heuera bude pečovat doc. RNDr. Jiří 
Dolejší, CSc., o prof. Mariu J. Esteban se postará prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, 
DrSc. Děkan při této příležitosti velmi ocenil ochotu jmenovaných pracovníků.  

 
m) Fakultní vizitky – dodatky: zájem o další vizitku má sekce M (název: Probability and 

Mathematical Statistics, kontaktní osoba: Michal Kulich). Za sekci F se počítá s přípravou 
vizitek: a) Konsorcium SW3D (pokročilé metody seismické prospekce pro  
ropný průmysl), b) Analýza seismického hazardu a vývoj systému včasného varování, 
c) Laboratoř magnetizmu a nízkých teplot, d) projekt Thales, e) Aplikace fyziky atmosféry 
a f) Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů. Je možné, že některé 
vizitky budou sdílené a ponesou jiný finální název. Prod. M. Vlach informoval, že dalšími 
kroky – zajištěním podkladů pro vznik vizitek atd. – je pověřena RNDr. K. Houžvičková 
Šolcová.  
Vizitky jsou na univerzitním webu, viz: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-051015
http://gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-kandidatky-a-kandidaty-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/
http://gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-kandidatky-a-kandidaty-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/
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http://www.cuni.cz/UK-7038.html 
 

n) Přednáška prof. Robina Grimese, hlavního vědeckého poradce britského ministra 
zahraničí Philipa Hammonda, na půdě AV ČR: pozvánku od ředitele ÚJF AV ČR dostal 
děkan, cestou prod. V. Baumruka ji dále předal fyzikální sekci fakulty. 

 
o) Prod. M. Vlach informoval o kontrole vyúčtování nadačního příspěvku na studentské 

výzkumné granty poskytnuté Nadací Preciosa. Nadace si vyžádala podrobnější rozklad 
a zdůvodnění některých položek. Prod. M. Vlach požádá A. Kotěšovcovou, aby záležitost 
pomohla ve spolupráci s HOSP dořešit, a tudíž aby nic nebránilo dalšímu uvolnění 
finančních prostředků pro MFF UK. Po odborné stránce neměla Nadace žádné 
připomínky k řešení projektů, zprávy o řešení (Mgr. P. Matvija – KFPP, dr. M. Veis – 
FÚUK) vyvolaly pozitivní odezvu. Kromě toho proběhlo 27. 10. 2015 jednání se zástupci 
firmy o další možné spolupráci v oblasti smluvního výzkumu s FÚUK (dr. M. Veis). 

 
p) Prod. M. Vlach informoval o předběžném zájmu dalších firem o vstup do Partnerského 

firemního programu fakulty – jsou to firmy Datlowe a GoodData. Obě firmy s fakultou již 
neformálně spolupracují či mají na fakultu vazbu prostřednictvím jejích absolventů. 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Podzimní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG): vyhlášku nechal rozeslat prod. 

F. Chmelík, termín pro podávání písemných žádostí na STUD (ref. L. Šimůnkové) vyprší 
16. 11. 2015. Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF UK, čl. 3, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2014stipprav.htm  
 

b) Návrh dalších úprav stipendijního předpisu předloží prod. F. Chmelík stipendijní komisi. 
 
c) Návrhy na udělení ceny děkana za nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci:  

prod. F. Chmelík poslal dne 20. 10. 2015 kolegiu úplný přehled s návrhy na ocenění 
prací. Organizační poznámka: ceny budou předány na začátku zasedání VR MFF UK 
dne 2. prosince 2015.  

 
d) Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského (druh ceny rektora, který je určený 

absolventům přírodovědných oborů): kolegium souhlasilo s podáním návrhu na ocenění 
bakalářské práce Bc. L. Folwarczného. Návrh zpracoval prof. J. Sgall, DrSc. 

 
e) Dodatečné pokyny k podávání Ceny Siemens v kategoriích 1 – 3, které se mu podařilo 

zjistit na RUK, poslal prod. F. Chmelík kolegiu elektronicky 15. 10. 2015. Navrhovatelem 
je rektor vysoké školy, na RUK vyřizuje odbor pro vědu a výzkum.  

 
f) Sebehodnotící zprávy doktorandů: KD vzalo na vědomí dvě ukázky svými autory 

poněkud zvláštně pojatých hodnocení.   
 

g) Slavnostní ceremoniály – role děkana 
i) Doktorské promoce: 4. 12. 2015 (9:00, 10:30), zúčastní se děkan. 
ii) Magisterské promoce: 10. 12. 2015 (9:00, 10:30 – děkana zastoupí prod. V. 

Baumruk; 12:00, 13:30 – děkana zastoupí prod. J. Trlifaj). 
 

h) KD vzalo na vědomí sdělení prod. F. Chmelíka, předsedy disciplinární komise fakulty, že 
prostřednictvím Vězeňské služby se podařilo doručit studentovi fakulty děkanův podnět 
na zahájení řízení, a tím disciplinární řízení ve smyslu platných univerzitních předpisů 
zahájit. Zasedání disciplinární komise předpokládá prod. F. Chmelík v časovém horizontu 
zhruba jednoho měsíce, patrně v prostorách MFF UK. O dalším vývoji situace bude 
průběžně informovat. 
 

http://www.cuni.cz/UK-7038.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2014stipprav.htm
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i) Restrukturalizace oborových rad doktorského studia: podle informací prod. F. Chmelíka 
dosud nedošlo ze strany RUK k pokroku, tudíž návrhy MFF UK nejsou po administrativní 
stránce vyřízeny. 
Stalo se po KD: členům OR programu Matematika již z rektorátu začaly v posledním 
říjnovém týdnu chodit dopisy o odvolání z OR, a to dva (odvolání z programu s českým 
názvem a odvolání z programu s anglickým názvem). Tyto dva dopisy jsou typicky 
opatřeny datem z konce srpna, resp. z počátku října. Ukazuje se, že někteří pracovníci, 
kteří neměli být z OR odvoláni, neboť v OR pokračují, tyto dopisy také dostali. Prod. M. 
Rokyta zjišťuje, o které pracovníky se jedná, a v koordinaci s prod. F. Chmelíkem se 
pokusí zajistit opětovné jmenování nesprávně odvolaných členů OR. 
 

j) Prod. F. Chmelík převzal zprávu o auditu stipendijní agendy. Podrobněji bude kolegiu 
referovat, až se s výsledky auditu sám seznámí.  

 
k) Nostrifikace středoškolského vzdělání získaného v zahraničí. 

Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík poslal kolegiu výsledek svého zjišťování, jaký zaujímá 
v této věci postoj RUK. Ukončené středoškolské vzdělání je coby základní podmínka 
k přijetí ke studiu uvedeno na webovské stránce UK zde: 
http://www.cuni.cz/UK-24.html  
Kromě jiného se zde uvádí, že „Ukončení požadovaného vzdělání prokazuje uchazeč 
odpovídajícím dokladem - vysvědčením, diplomem apod. Pokud byl doklad o ukončení 
středního nebo vysokoškolského vzdělání vydán zahraniční vysokou školou, je třeba 
předložit doklad o uznání zahraničního vzdělání nebo jeho části v České Republice, 
nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.“ 
Žádný vnitřní předpis UK ani vysokoškolský zákon tuto podmínku explicitně nestanoví. 
Patrně lze mít za to, že uvedená formulace je výsledkem výkladu zákona v tom smyslu, 
že za zakončené středoškolské vzdělání ve smyslu VŠ zákona se považuje to vzdělání, 
které odpovídá středoškolskému vzdělání v ČR. Podle sdělení vedoucí STUD byla 
nostrifikace od RUK vždy vyžadována, typicky ústním sdělením.  

 
Prod. P. Kolman 
l) Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia 2016: kolegium schválilo návrh 

zaslaný prod. P. Kolmanem a doporučilo předložit jej ke schválení senátu fakulty na jeho 
zasedání 11. 11. 2015. 

 
m) Study in Prague: prod. P. Kolman projedná s Mgr. L. Nachtigalem možnost finančního 

příspěvku ze strany RUK.   
 

n) Prod. P. Kolman informoval o prvních ohlasech na evidenci individuálního studijního 
plánu v SIS. 

 
o) Student VŠE projevil zájem o přístup k přednáškám natočeným na MFF UK. Děkan 

požádal prod. F. Chmelíka, aby prověřil možnost udělení takového přístupu individuálně, 
po zapsání zájemce do mimořádného studia na MFF UK. Obecně zpřístupnit natočené 
přednášky veřejnosti kolegium nedoporučilo, přinejmenším proto, že někteří 
z přednášejících souhlasili se záznamem své přednášky pod podmínkou, že nahrávky 
budou sloužit výhradně pro účely studentů MFF UK.  

  
Děkan 
p) Smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi 

MFF UK a ÚTIA AV ČR: dne 2. 10. 2015 podepsal ředitel ústavu prof. J. Flusser Dodatek 
č. 3 ke smlouvě, jak mu jej navrhl děkan fakulty. 

 
q) Mimořádné stipendium pro studenty, kteří se zapojí do pomoci uprchlíkům na Balkáně: 

z podnětu předsedy Sociální komise AS UK dala JM děkanům fakult UK k úvaze, aby 
takovéto aktivity studentů ocenili i tím, že jim poskytnou mimořádná stipendia částečně 
pokrývající vzniklé náklady, např. náklady na cestu do balkánských zemí. (Dopis ze dne 
14. 10. 2015 byl přeposlán studijním proděkanům a vedoucí STUD.)  

 

http://www.cuni.cz/UK-24.html
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r) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha, že agentura, která zastupuje MFF UK při 
získávání zahraničních studentů, se zúčastnila veletrhu vzdělávání v Moskvě a cíleně 
oslovila zhruba 120 studentů. Podrobná zpráva bude následovat.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Program VERSO od firmy DERS: za přítomnosti vedoucí HOSP a pracovníků odd. PSíK 

vyslechlo KD děkanovu informaci o závěrech jednání s firmou konaném 20. 10. 2015 
a následné cenové nabídce. Po diskusi děkan požádal tajemníka, aby s firmou jednal 
o slevě z nabízené ceny. 

 
b) Tajemník poslal členům KD zaměstnanecký program Vodafone pro UK. KD vzalo na 

vědomí informaci o schůzce tajemníka s Mgr. J. Caldou a zástupkyní firmy Vodafone, 
která se uskutečnila 19. 10. 2015 a měla za cíl zjistit možnosti, zda a jak využít výsledek 
univerzitní soutěže na mobilního operátora také pro fakultní „pevnou“ linku. Věc vyžaduje 
posouzení technikem firmy Vodafone, informace shromáždí Mgr. J. Calda a seznámí 
s nimi kolegium děkana na příští schůzi. Tajemník ve spolupráci s Ing. D. Lankovou a 
JUDr. M. Semíkovou prověří, zda by byla možná finanční spoluúčast zaměstnanců na 
úhradě nákladů za služby mobilního operátora (soukromé hovory).  

 
c) V návaznosti na bod 3. g) zápisu ze schůze KD konané  dne 7. 10. 2015 zjišťoval 

tajemník na RUK, zda by bylo možné uplatnit žádost o finanční bonus/příspěvek na 
trojský pavilon (serverovnu) jako na velkou investiční akci, a to v rámci principů pro 
rozpočet na rok 2016. Oslovení pracovníci odkazovali na JM. Podstatné ovšem je, že 
MFF UK očekává dostat stavební povolení na celou stavbu v prosinci 2015, tedy v době, 
když už budou principy rozpočtu UK na rok 2016 s největší pravděpodobností schváleny.   

 
d) LF UK v Hradci Králové nabízí, v souladu s vnitřními pravidly UK, nepotřebný majetek 

ostatním fakultám a součástem, konkrétně vůz Mercedes Benz Vito, rok výroby 2000. 
MFF UK nabídku nevyužije.  

 
e) Proběhlo finanční vyrovnání za výuku mezi MFF UK a FSV UK za letní semestr ak. roku 

2014/2015. Výuku pro FSV UK zajišťovala sekce matematiky, a proto celá fakturovaná 
částka ve výši 639.213,- Kč bude zaúčtována ve prospěch této sekce. 

 
f) Prod. P. Kolman dal podnět k tomu, aby se právnička vyjádřila ke Směrnici děkana 

č. 4/2005, o vydávání interních předpisů (např. kvůli pojmu vnitřní předpis). Výnos je na 
webu zde: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2005/smer04.htm 
Členové KD dostali výsledek revize JUDr. M. Semíkové, své případné poznámky mohou 
poslat do 4. 11. 2015.  

 
g) Tajemník fakulty předložil kolegiu návrh opatření děkana Organizační uspořádání 

děkanátu MFF UK v Praze, jehož vydání děkanovi ukládá Organizační řád MFF UK. 
Členové KD mohou k dokumentu zaslat své připomínky do příští schůze kolegia, 
tajemníkovi fakulty. 

 
h) Fakulta v současné době eviduje úraz studenta a jeden případ nemoci z povolání. Oba 

případy jsou ve fázi jednání s pojišťovnou. 
 

i) Ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 se připravuje oprava plotu mezi parkem 
Ztracenka a zahradou a kurty pod budovou MFF UK Ke Karlovu 3. 

 
j) Ministerstvo obrany ČR požádalo MFF UK o součinnost v rámci řízení o vydání 

osvědčení dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 
Protože tyto záležitosti vyřizuje za celou univerzitu Ústav dějin UK a Archiv UK, byla mu 
žádost MO postoupena.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2005/smer04.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 21. 10. 2015 
 
 

6 
 

k) Pronájmy, zapůjčení prostor 
i)      ÚFAL pořádá dne 15. 12. 2015 Workshop ELRC. Na akci není vybíráno vložné, 

proto kolegium odsouhlasilo slevu z nájemného za refektář ve výši 50 %.  
ii)      ÚČJF pořádá dne 20. 11. 2015 v posluchárně T1 Soutěžní přehlídku významných 

činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti. Kolegium schválilo zapůjčení posluchárny 
zdarma.  

iii)      ÚČJF pořádá ve dnech 6. až 10. 6. 2016 v posluchárně S9 mezinárodní workshop 
Kvantové fázové přechody v mnohočásticových systémech a jednu přednášku 
v refektáři. Protože většinu účastníků budou tvořit studenti, schválilo kolegium 
pronájem S9 za 25.000,- Kč a refektáře za 1.000,- Kč. 

 
l) Povinné finanční odvody vyplývající z odměn externím školitelům vyplácených cestou 

DPP: náklady, které fakultě vzniknou a které jí nejsou rektorátem UK refundovány, činí 
odhadem 100 tis. Kč. Tajemník fakulty se obrátí s písemnou žádostí o řešení na 
kvestorku UK.  

 
m) Stalo se po KD: Tajemník poslal kolegiu návrh závěrky hospodaření fakulty za 3. čtvrtletí 

2015. Dokument bude předložen, po projednání s Ekonomickou komisí AS MFF UK, ke 
schválení Akademickému senátu fakulty na jeho schůzi dne 11. listopadu 2015.  

 
Děkan 
a) Návrh opatření rektora UK Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze, který nechala na fakulty poslat 8. 10. 2015 pí 
kvestorka ke stanovisku (T: do 13. 10. 2015), předal děkan k vyřízení tajemníkovi fakulty. 
Tajemník doplnil informací, že na 5. 11. 2015 je na RUK svolaná porada/školení. 
Zúčastní se tajemník fakulty a vedoucí HOSP.  
Stalo se po KD: Opatření rektora č. 52/2015, Základní principy, zásady a pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze, bylo vydáno s účinností 
k 1. 11. 2015. Viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7117.html 
 

b) Děkan obdržel Usnesení 132. zasedání Pléna České konference rektorů (České 
Budějovice, 9. 10. 2015), vyjadřující, kromě jiného, zásadní nesouhlas s návrhem 
rozpočtu pro vysoké školy na rok 2016. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Projekty VaVpI: proběhly společné schůzky týmů nutné k úspěšnému dokončení obou 

stavebních projektů s administrátory, kde bylo jasně specifikováno, co je pro úspěšné 
ukončení obou projektů udělat, zejména administrativně. Na dokončení obou stavebních 
projektů VaVpI se intenzivně pracuje. 

 
b) KD schválilo nákup dodatečných komponent serverovny podle uvedeného seznamu, 

s tím, že nebudou-li tyto náklady uznány za způsobilé, uhradí je MFF UK ze svého 
rozpočtu.  

 
c) Byla zadána a vypracována studie „fotovoltaika“: uvažuje se o umístění fotovoltaických 

panelů na vhodná místa střech objektu těžkých laboratoří a objektu poslucháren v Troji 
při jejich případné rekonstrukci (MFF UK o ni usiluje).  

 
d) Trojský pavilon pro M a I: kontrolní den s firmou Technico Opava, s.r.o., původně 

naplánovaný na 20. 10. 2015, byl zrušen, neboť jednatel firmy Ing. Uličný sdělil, že dosud 
nemá k dispozici cenový rozpočet pavilonu, na základě čehož by mělo další jednání 
pokračovat. Zástupci fakulty navrhli, aby kontrolní den proběhl za účasti všech 
zainteresovaných dne 3. 12. 2015; firma tento návrh akceptovala a přislíbila poslat 
rozpočet v předstihu, e-mailem.  

 

http://www.cuni.cz/UK-7117.html
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e) Stavební část serverovny, součást projektu pavilon pro M a I, byla fakticky dokončena 
k datu 18. 10. 2015, jak bylo vysoutěženo. Kolaudace ale proběhne až 10. 11. 2015, 
neboť ji je možné provést teprve poté, kdy firma Autocont dokončí instalaci technologie. 

 
f)        KD schválilo zadání studie na rekonstrukci plášťů a střech zbývajících objektů ve 

fakultním areálu Troja.  
 
Doc. C. Matyska 
g) OP VVV 

i) Dr. H. Nyklová umístila na webový portál maximum požadavků/anotací z MFF UK.  
ii) Projekt UK Univerzitní inovační síť: doc. C. Matysku navštívili 27. 10. 2015 

pracovníci CPPT. Návrh rozpočtu zatím není znám. Kolegium velmi uvítá informaci 
o distribuci financí a o tom, kdo je bude spravovat.  

iii) Během zasedání KD byl z RUK doručen e-mail od Ing. A. Újhelyiové obsahující 
informace a pokyny k celouniverzitnímu projektu připravovanému do PO2 IP1 SC 1 
– 4 (ESF část) a týkající se dále komplementárních investičních projektů 
připravovaných do PO2 IP2 SC1 (ERDF část). Kolegium rektora UK schválilo dne 
12. 10. 2015 obsahové zaměření celouniverzitních projektů, ke kterým se budou 
připojovat jednotlivé fakulty a součásti UK. Tyto celouniverzitní projekty jsou 
vloženy v portálu pod čísly:  
 RUK-32-2015 „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby 

trhu práce“,  
 RUK-33-2015 „Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na UK“ a  
 RUK-34-2015 „Zvýšení účasti a studijní úspěšnosti studentů se specifickými 

potřebami na vysokoškolském vzdělávání“.  
KD se pozastavilo nad tím, že již 12. 10. 2015 bylo schváleno zaměření 
celouniverzitních projektů a přitom byly ponechány v platnosti instrukce i lhůta pro 
vypracování anotací fakultami stanovená na 19. 10. 2015; úsilí věnované 
vypracování 25 anotací se ve světle této informace jeví jako marné. Děkan požádal 
o bližší vysvětlení prorektora UK prof. J. Hálu, který se na zasedání kolegia osobně 
dostavil a přiblížil strategii jednání KR (uplatnit své anotace měly fakulty možnost, 
nikoli povinnost; instrukce od řídicího orgánu OP VVV čili MŠMT se v průběhu 
času upřesňovaly/měnily. Pror. J. Hála odkázal na materiál schválený kolegiem 
rektora. Protože dokument nebyl součástí zápisu z jednání KR UK, uveřejněného 
na webu, požádal děkan RUK o jeho poskytnutí.  
Doc. C. Matyska bude pokračovat v práci na podkladech, v intencích sdělení pror. 
J. Hály.  
Stalo se po KD: Dokument Návrh obsahového zacílení strategického 
celouniverzitního ESF projektu v rámci OP VVV poskytl Ing. J. Bělonožník 
z odboru projektové podpory RUK; děkan tento materiál poslal celému KD.  

iv) Stalo se po KD: na RUK proběhlo několik personálních změn, například MUDr. 
Milan Prášil, MBA, dosavadní ředitel Centra pro přenos poznatků a technologií 
(CPPT), převezme od 1. 11. 2015 funkci kancléře Univerzity Karlovy. Řízením 
CPPT bude ke stejnému datu pověřena Mgr. Hana Kosová.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursní komise: sekční proděkani navrhnou složení. 
Stalo se po KD: Komise jsou ustaveny.  

 
b) Rektor UK upozornil svým dopisem ze 13. 10. 2015 (čj. UKRUK/11197/2015) na změny, 

ke kterým dochází od 1. ledna 2016 v souvislosti s nařízením vlády č. 233/2015 (týká se 
minimální mzdy, nejnižších úrovních zaručené mzdy, vymezení ztíženého pracovního 
prostředí a výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí). K vyřízení 
převzal tajemník fakulty. Citovaným nařízením vlády dochází k 1. 1. 2016 ke zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 700,- Kč, tj. na 9.900,- Kč. 
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7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Prod. M. Vlach připravuje memorandum o spolupráci mezi MFF UK a firmou Znovín 

Znojmo. Naváže tím na nedávné osobní jednání zástupců fakulty s ředitelem firmy 
Znovín. Dokument by mohli reprezentanti obou stran podepsat koncem listopadu 2015. 
Stalo se po KD: Podpis memoranda je dohodnutý na 19. 11. 2015, uskuteční se v Praze.  

 
b) MatfyzPress: prod. M. Vlach připravuje návrh, jak co nejvhodněji rozšířit nedávno vydaná 

interní pravidla pro ediční činnost o třetí řadu; uvažuje o úpravě textu Statutu 
nakladatelství.  

 
c) E-shop fakulty – platba kartou: podařilo se přiblížit k cíli. Stínem na tomto úspěchu je, že 

pro každý typ platby kartou přes internet - např. pro účely konference - je potřeba zvlášť 
žádat o souhlas rektora UK a zúřadovat věc s bankou.   

 
d) Firma Avast finančně podpořila konání soutěže Náboj. Její dar umožní rozšířit prostor pro 

konání akce.  
 

e) Propagační akce - efektivita korespondenčních seminářů: prod. M. Vlach předložil kolegiu 
předběžný výsledek zkoumání dle připraveného modelu navrženého částí Propagační 
komise a zástupci seminářů, OVVP se v dohledné době bude ještě zabývat vzájemnou 
prostupnost řešitelů mezi semináři a dále např. to, zda studenti fakulty, kteří byli řešiteli 
úloh z korespondenčních seminářů, jsou kvalitativně lepší než ostatní, tzn., zda studium 
úspěšně dokončí. Děkan se pozastavil nad poměrně vysokými náklady na letní školy 
matematiky a fyziky; zajímalo ho to tím spíše, že dopad akce se neukazuje jako výrazný. 
Podle prod. M. Vlacha se do LŠMF promítají přímé náklady fakulty. Děkan doporučil 
v případě seminářů porovnávat absolutní rozpočty.   

 
f) Projekt Asociace mladých debrujárů: prod. M. Vlach vyjádřil za MFF UK podporu 

projektu, předloženého na MŠMT.   
 

g) Veletrhy vzdělávání: MFF UK měla zastoupení jak v Bratislavě, tak v Nitře. Akce 
koordinovala vedoucí OVVP, jejíž poznatky prod. M. Vlach přednesl kolegiu. 

 
h) Jeden den s Informatikou: náklady na akci byly o několik tisíc Kč vyšší, než bylo 

plánováno. Prod. M. Vlach na základě poznatků probíraných s organizátory dospěl 
k závěru, že počet lidí u stánků (především z matematické sekce) byl větší, než bylo 
nutné. Právě to vyvolalo vyšší náklady. Prod. M. Vlach věc probere s prod. M. Rokytou, 
zdá se však, že věc lze snadno vyřešit zefektivněním práce a zredukováním počtu 
organizátorů. 

 
i) Nový článek na Matfyz.cz  věnovaný matematice ve starém Egyptě, viz:  

http://www.matfyz.cz/clanky/447-univerzita-tretiho-veku-matematika-ve-starem-egypte 
 

j) Záchrana rotundy sv. Václava 
i) Bc. K. Linhardtová z OMK navštívila 21. 10. 2015 Malostranskou základní školu 

v Josefské ulici a udělala malou reportáž. Žáci prvního stupně a jejich rodiče 
přispěli do veřejné sbírky na obnovu a zpřístupnění rotundy. Děti malují obrázky 
s motivem rotundy, které chtějí vydražit, opět s úmyslem podpořit záchranu 
starobylé památky. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-dlazdice/ 
Prod. M. Vlach připraví děkovný dopis děkana ředitelce školy.  

ii) Stavební a restaurátorské práce: KD vzalo na vědomí zprávu prod. M. Vlacha 
o jednání na Ministerstvu financí ohledně zadávací dokumentace.  
Stalo se po KD: Dne 23. 10. 2015 informoval prod. M. Vlach kolegium, že zadávací 
dokumentace na stavební a restaurátorské práce byla po úpravách na základě 
jednání Ministerstvem financí schválena. Taktéž byla schválena 1. monitorovací 
zpráva za období do června 2015. Dotace za toto období by tak na fakultu měla 
přijít do několika týdnů.  

http://www.matfyz.cz/clanky/447-univerzita-tretiho-veku-matematika-ve-starem-egypte
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-dlazdice/
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k) Web 

i) Prod. M. Vlach informoval, že se připravuje souhrn a rešerše požadavků na 
redakční systém fakultního webu, který během letních prázdnin předložili členové 
skupiny pro web; seznámil kolegium s předběžným expertním komentářem, který 
podle něj ukazuje na naléhavou potřebu změn v organizaci a řízení pracovníků 
za web zodpovědných. Děkan doporučil svolat Pracovní skupinu pro web. Jako 
možný termín navrhl 3. 11. 2015, 11:15 hod. Z: prod. M. Vlach, dr. M. Děcký. 
Stalo se po KD: Mgr. M. Děcký obeslal Pracovní skupinu pro web s návrhem 
několika termínů na jednání skupiny. Kromě toho SKAS požádá v dohledné době 
o jmenování nového člena skupiny navrženého právě SKAS. 

ii) Děkan připomněl úkol vylepšit kvalitu anglických webových stránek 
pojednávajících o jednotlivých činnostech/agendách fakulty, na řadě jsou věda a 
zahraniční styky (Z: prod. J. Trlifaj). Nový technický redaktor webu Bc. Jiří 
Suchomel vytipuje další partie webu, které nejvíce žádají revizi, a své poznatky 
sdělí prod. M. Vlachovi.  T: 30. 11. 2015. 

 
l) Dopis pror. L. Rovné, který byl doručen e-mailem dne 20. 10. 2015: 

i) Oslava adventu na UK: akce naplánovaná na odpoledne 2. 12. 2015; zda a 
s jakým programem se zúčastní, má MFF UK sdělit nejpozději do 26. 10. 2015. 
Předáno prod. M. Vlachovi. Děkan upozornil na časovou kolizi se zasedáním VR 
MFF UK.  

ii) Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů: má se konat v sobotu 
16. dubna 2016. Prod. M. Vlach vede v patrnosti. Jako kontaktní osoba byla 
jmenována vedoucí OVVP. 

iii)  
 

m) Technologické centrum AV ČR - mise ICT firem z Arménie - nabídka mezinárodní 
spolupráce: akce se konala dne 13. 10. 2015, Mgr. O. Sláma, projektový manažer 
z CPPT, poslal Mgr. M. Děckému, Ph.D., informace získané během setkání s arménskou 
delegací. Na vědomí obdrželi též děkan, proděkan pro informatickou sekci a prod. M. 
Vlach. 

 
n) Zájem o spolupráci s MFF UK projevila SPŠE Ječná. Konkrétní podmínky jsou v jednání.  

 
o) Zájem o spolupráci vyjádřila také SPŠST Panská. Záležitostí se bude zabývat vedoucí 

OVVP. 
 

p) Dopis pror. M. Kováře, který byl doručen e-mailem dne 20. 10. 2015: Informační den UK 
2015 se bude konat 21. listopadu. Fakulta má sdělit kontaktní osobu a spolupracovat na 
„doprovodném programu, který by měl (například formou ukázek z oboru či workshopu) 
zájemce o VŠ studium zaujmout a ještě více nalákat“. Ve stanoveném termínu do 26. 10. 
2015 byla jako kontaktní osoba nahlášena vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková. MFF UK se 
s největší pravděpodobností účastnit doprovodného programu nebude. 
 

q) V přípravě kalendáře MFF UK pro rok 2016 - je zaměřený na počítačovou grafiku -
dochází ke zdržení, hlavně proto, že někteří z oslovených pracovníků fakulty dodali 
podklady později. Prod. M. Vlach kolegium ujistil, že i přesto bude kalendář do konce 
roku hotov.   

 
 
8. RŮZNÉ 
 

a) Příprava Dlouhodobého záměru MFF UK na léta 2016 – 2020: podklady napsali zatím jen 
tajemník a proděkani L. Skrbek a M. Vlach. Návrh dokumentu musí - vzhledem k termínu 
předložit DZ na RUK do konce ledna 2016 - projednat VR MFF UK nejpozději na svém 
zasedání dne 6. 1. 2016 a schválit AS MFF UK dne 13. 1. 2016.  

 
b) Kolegium vzalo na vědomí Prohlášení České konference rektorů k 28. říjnu 2015. 
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c) Mapa rizik Univerzity Karlovy: děkan obdržel žádost JM „vyplnit pravděpodobnost výskytu 
rizika a vnímaného dopadu u jednotlivých potenciálních rizik“ do speciálního dotazníku. 
Děkan seznámil s tímto požadavkem kolegium, věcí se bude zabývat.   

 
d) Plán schůzí AS MFF UK: 11. 11. 2015, 16. 12. 2015, 13. 1. 2016. Na listopadovou schůzi 

předloží vedení fakulty návrh závěrky k 30. 9. 2015. 
 

e) Pozvánky 
i) Výročí 25 let od vzniku Fakulty sociálních věd UK: na slavnostním zasedání dne 

21. 10. 2015 měl děkana zastoupit prod. M. Rokyta, ale kvůli akutním zdravotním 
potížím se musel omluvit.  

ii) Velký podzimní koncert Univerzity Karlovy dne 21. 10. 2015: vzhledem k tomu, že 
děkan se nemůže zúčastnit, nabídl pozvánku členům KD.  

iii) Slavnostní koncert pořádaný u příležitosti 17. listopadu (17. 11. 2015, 20:00, Velká 
aula Karolina): cestou tajemníka fakulty byla pozvánka doručena v elektronické 
podobě. Pozvánka byla, v souladu s přáním organizačního oddělení RUK, šířena 
dále: kolegiu děkana, předsedovi SKAS a předsedovi ZKAS. 

 
f) Jarní koncert MFF UK je naplánovaný na úterý 1. března 2016 (Velká aula Karolina).  

 
 
Zasedání skončilo v 15:20 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 6. schůze kolegia děkana konané dne 18. listopadu 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. 
Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek; H. Nyklová j. h. 
C. Matyska 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
 
K 17. listopadu 2015: 
 
prohlášení rektora UK a děkanů fakult UK sídlících na pražském Albertově: 
http://www.cuni.cz/UK-7204.html 
 
děkan MFF UK: 
http://www.matfyz.cz/clanky/505-pomohl-jsem-kvetine-nebo-zradil-studenty 
https://www.facebook.com/MFFUK/posts/1083976924945955 
 
zpráva ČTK: 
Rektoři několika vysokých škol převzali záštitu nad studentskou akcí „Skutečné uctění památky 17. 
listopadu 1939 a 1989“, která se má uskutečnit v neděli 22. listopadu na pražském Albertově. 
V tiskové zprávě o tom informovali organizátoři události. Akci zaštítil např. rektor Masarykovy 
univerzity v Brně Mikuláš Bek, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer, 
rektor ČVUT Petr Konvalinka, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller a rektor 
Ostravské univerzity v Ostravě Jan Lata. Plnou podporu studentům vyjádřil také rektor Univerzity 
Karlovy Tomáš Zima. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Přerušení 

projednávání akreditace oboru habilitačního řízení Matematika – didaktika a historie 
matematiky a informatiky: požadované úpravy byly provedeny a upravený materiál byl 
dne 22. 10. 2015 odeslán cestou rektorátu Akreditační komisi (AK). Administrativa AK si 
vyžádala 6. 11. 2015 ještě jednu formální opravu; ta byla obratem provedena. 

 
b) Nové projekty GA UK: přehled návrhů obdrželi sekční proděkani k vyjádření. Celkem bylo 

do stanoveného termínu podáno 124 návrhů (sekce F: 76, sekce I: 35, sekce M: 13). 
 

c) Výsledky soutěže GA ČR (česko-rakouské projekty na principu Lead Agency): z MFF UK 
byly podány tři návrhy, žádný z návrhů nezískal podporu. Celkem bylo vybráno 
k financování 9 projektů. 

 
d) Žádný z fakultních projektů podaných ve výzvě ERC AdvG nepostoupil do druhého kola. 
 
e) Tabulka H14 MFF – Hodnocení výsledků VaV, u RVVI vznesla MFF UK námitku proti 

nezapočítání ERC projektu CCOSA z důvodu „Instituce pouze spolupracuje na projektu, 
pracovník instituce nezískal ERC grant jako hlavní řešitel projektu“. Námitka byla 
projednána s pracovníky odpovědnými za přípravu tabulek (Ing. Matějka z RVVI a Mgr. 
A. Santus z MŠMT), byly jim zaslány podklady prokazující, že MFF UK byla v rozhodném 
období host institution tohoto projektu. Ze strany RVVI a MŠMT byla přislíbena náprava. 

 
f) Uskutečnila se schůzka k další verzi systému Habilion 2. Byly prezentovány připomínky 

k datům (a jejich formátu) dostupným ve stávajícím návrhu role “fakultní správce“. ÚVT 
UK byl požádán o dodání návrhu i pro role „uchazeč“ a „předseda habilitační komise“' 

http://www.cuni.cz/UK-7204.html
http://www.matfyz.cz/clanky/505-pomohl-jsem-kvetine-nebo-zradil-studenty
https://www.facebook.com/MFFUK/posts/1083976924945955
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Dokud nebude konzultováno zadání i pro tyto role, nemá smysl vypisovat výběrové řízení 
na realizaci systému externí programátorskou firmou. 

 
g) Vyhlášení soutěže SVV 2016: zatím není zřejmé, o jakou částku se lze ucházet. Sekčním 

proděkanům byl zaslán přehled rozložení finančních prostředků v roce 2015. Řešitelé 
a struktura projektů v  informatické sekci zůstávají beze změny, v sekci F bude nově 
místo doc. J. Brechlera řešitelem projektu Studentský výzkum v geofyzice a meteorologii 
Mgr. Peter Huszar, PhD. 

 
h) Dodatečná výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR (termín předání na 

GAČR je stanový na 30. 11. 2015): 
P202 Informatika 
P205 Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika 
P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie 
P303 Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie 
P305 Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika 
P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční 
ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii 
P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství 
P506 Botanika a zoologie. 
V oborech, které pro nominaci přicházejí v úvahu, má MFF UK zastoupení, navíc 
zůstávají v platnosti neuplatněné nominace z minulé výzvy (přehled členů a nominací 
z MFF UK byl zaslán sekčním proděkanům pro informaci). 
 

i) RNDr. F. Němec, Ph.D., z KFPP podal v aktuální výzvě návrh na Starting Grant ERC 
(akronym QPMODULATION). 

 
j) Podpora post-doc zahraničních pracovníků na UK: na základě doporučení univerzitní 

komise a z rozhodnutí JM byly Matematicko-fyzikální fakultě schváleny návrhy na pobyt 
vědeckých pracovníků Sayeha Rajabiho (Irán) a Matase Šileikise (Litva). V roce 2016 
bude pokračovat univerzitní finanční podpora pobytu Bruna Serra Loff Bareta (Nizozemí).  

 
k) Termíny podávání dílčích a závěrečných zpráv GA ČR: v návaznosti na konečné termíny 

stanovené GA ČR byly stanoveny termíny pro předložení dílčích zpráv na OVZS takto: 
dílčí zprávy do 11. 1. 2016, závěrečné zprávy do 25. 1. 2016. 

 
l) TC AV ČR uspořádalo dne 12. 11. 2015 informační den k výzvám 2016-17 v oblasti 

„Šíření excelence a podpora účasti" v programu Horizont 2020, prezentace a další 
informace, viz: 
http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-
ucasti/informace/novinky/prezentace-z-informacniho-dne-v-oblasti-widening 
 

m) Přírodovědecká fakulta UK, konkrétně Katedra učitelství a didaktiky chemie, se plánuje 
připojit k Noci vědců pořádané společností Techmania Science Center, o.p.s., v letech 
2016-2017. (Techmania nyní sbírá přihlášky od organizací, které se hodlají zapojit, a 
následně bude žádat o grant Evropské komise ve výzvě MSCA-night). Záležitost si za 
MFF UK vzal na starost prod. M. Vlach. 
Stalo se po KD: Probíhají jednání s PřF UK, která za UK účast garantuje. Získáním 
bližších informací byla pověřena Mgr. T. Bártlová. 
 

n) Den UK v Bruselu a v Leuvenu (10. 11. 2015): KD vzalo na vědomí poznatky děkana 
a prod. J. Trlifaje.  

 
o) Nabídka vzájemné spolupráce na bázi dohody mezi Univerzitou Karlovou v Praze a 

vědeckovýzkumnou vzdělávací institucí Korea Advanced Institute of Science and 
Technology (KAIST): děkan požádal prod. J. Trlifaje, aby na dopis JM odpověděl, že MFF 
UK má o tuto spolupráci zájem.  

 
 
 

http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/informace/novinky/prezentace-z-informacniho-dne-v-oblasti-widening
http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/informace/novinky/prezentace-z-informacniho-dne-v-oblasti-widening
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Prod.  M. Vlach 
p) Partnerský program a smluvní výzkum: KD vzalo na vědomí informace o současném 

vývoji.  
 

Děkan 
q) Děkan, na návrh sekčních proděkanů, schválil sjednocení pravidel ve všech sekcích tak, 

ze děkan bude k podpoře doporučovat projekty GAUK vedené interními doktorandy, kteří 
studují v prvním resp. druhém ročníku doktorského studia. Projekty vedené doktorandy 
studujícími ve třetím (resp. čtvrtém) ročníku studia budou podávány na dobu dvou let 
resp. jednoho roku.  

 
r) Děkan obdržel pozvání od ředitele Matematického ústavu AV ČR na interdisciplinární 

workshop Matematika a informatika v praxi konaný ve dnech 9. až 11. prosince 2015 
v ÚTIA AV ČR. Informace o workshopu byla postoupena dr. H. Nyklové, dále 
proděkanům O. Čepkovi, M. Rokytovi a M. Vlachovi.  

 
s) Děkanovi byly doručeny dvě pozvánky na přednášku prof. Camilla De Lillise z Universität 

Zürich (Regularity and singularity of area-minimizing surfaces). Přednášku pořádá MÚ AV 
ČR v rámci přednášek na počest prof. Eduarda Čecha, v pondělí 14. prosince 2015 od 
10:30 hodin ve velké posluchárně MÚ.  

 
t) Prezident republiky jmenoval univerzitními profesory, kromě jiných, pány Ondřeje Čadka 

a Petra Heřmana, dekrety mají být předány 11. 12. 2015. V souvislosti s ne/jmenováním 
profesorů viz: 
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/univerzity-a-nejmenovani-profesori-davaji-
zemana-k-soudu/1283621 

 
u) Prestižní ocenění pracovníků a studentů ÚČJF: cena The Breakthrough Prize in 

Fundamental Physics 2016 byla udělena za výsledky výzkumu oscilací neutrin. Získali ji 
prof. Rupert Leitner, Mgr. Viktor Pěč, Mgr. Bedřich Roskovec a Ing. Vít Vorobel, Ph.D. 
Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-daya/ 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Návrhy na Cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. Komise 

zasedala 13. 11., navrženy byly práce vynikající kvality, takže nebylo obtížné rozhodnout. 
Stalo se po KD: Ceny byly předány na zasedání VR MFF UK dne 2. 12. 2015, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-dekcen/ 
 

b) Smlouva o spolupráci ve výuce mezi MFF UK a FEL ČVUT byla podepsána 12. 11. 2015. 
Stanoví obdobná pravidla, jaká jsou ve smlouvách o spolupráci ve výuce, uzavřených 
s FIT ČVUT a FJFI ČVUT. Studenti se o možnostech otevřených touto smlouvou dovědí 
z oběžníku studijního proděkana.   

 
c) Komise pro doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertací: prod. M. Rokyta 

upozornil na nedostatky v údajích na webu. Prod. F. Chmelík vyložil, z jakých příčin 
k chybám v souborech zveřejněných na webových stránkách došlo (byly technického 
rázu a spočívaly v nastavení přístupových práv referentky STUD vedle přístupu RUK). 
Aktualizace seznamů probíhá.   

 
d) Studentská anketa 

i) Koncepce ankety na MFF UK, příprava ankety za ZS 2015/2016 (její zahájení je 
naplánované na 4. 1. 2016): KD se seznámilo jak s podklady zpracovanými 
předsedkyní komise pro anketu doc. H. Valentovou, tak se stanoviskem SKAS 
k předloženému návrhu. Po diskusi kolegium schválilo směr, který návrh doc. H. 
Valentové vytýčil, a svěřil prod. F. Chmelíkovi provedené drobných úprav (povinné 

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/univerzity-a-nejmenovani-profesori-davaji-zemana-k-soudu/1283621
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/univerzity-a-nejmenovani-profesori-davaji-zemana-k-soudu/1283621
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-daya/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-dekcen/
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hodnocení učitele – děkan uplatní výsledky při vyhodnocování studenty nejlépe 
vnímaných pedagogů). Cílem mj. je, aby „odpovídavost“ v elektronické anketě byla 
přinejmenším stejná jako při anketě papírové. Děkan plánuje pozvat členy SKAS 
a ZKAS na podvečerní čaj dne 25. 11. 2015 a využít tuto příležitost k diskusi o 
nově pojaté anketě.  

 
ii) Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty na MFF UK za ak. rok 2014/2015: 

členka KR UK prof. R. Wildová požádala děkana o poskytnutí informační zprávy do 
15. 12. 2015. Vyřídí prod. F. Chmelík. 

 
iii) Změna ve složení Komise pro studentskou anketu: Bc. L. Láska přerušil studium, 

byl děkanem z komise uvolněn; na návrh předsedy SKAS děkan jmenoval do 
komise Mgr. Jana Musílka.   

 
e) Stipendia 

Nový elektronický modul – závada v generování seznamu studentů s nárokem na 
stipendium za vynikající studijní výsledky a zjišťování jejích příčin: podklady kolegiu 
poslal prod. F. Chmelík. Studentům se dostalo vysvětlení, situace je stabilizovaná. Prod. 
V. Chmelík jednal s dr. P. Zakouřilem, byl přítomen zasedání AS MFF UK, na jehož 
zasedání se o problému rovněž jednalo. Náprava proběhne v příštích dnech.  
 

f) Potíže se SIS (sílí nespokojenost některých fakult UK s výsledky práce firmy Erudio, ÚVT 
UK i řízením IT na UK obecně). Prod. F. Chmelík poskytl kolegiu relevantní 
korespondenci s pí. děkankou FF UK. Týká se hlavně SW Uchazeč; konkrétně toto není 
na MFF UK palčivý problém, ale obecně nelze o práci ÚVT UK hovořit pochvalně.  

 
g) Směrnice děkana, stanovující výši úhrad od studentů a absolventů MFF UK: prod. F. 

Chmelík předložil návrh novely výnosu, který předpokládá sjednocení poplatků za 
dokumenty vydávané v českém a anglickém jazyce, a to na výši poplatků za dokumenty 
vydávané v češtině. KD tuto ideu schválilo.  

 
h) E-mail prof. D. Vokrouhlického ohledně školení doktorandů MFF UK v ústavech AV ČR: 

vyřizuje prod. F. Chmelík.  Prod. V. Baumruk k tomu uvedl, že ve fyzikální sekci se 
dodržuje úmluva, že doktorandi, kteří jsou školeni v AV ČR, uvádějí na svých článcích 
afiliaci ve prospěch AV ČR.  

 
i) Dne 1. 12. 2015 v 12:00 hodin se konají promoce absolventů rigorózního řízení, děkana 

zastoupí prod. F. Chmelík. 
 

j) KD vzalo na vědomí aktuální informaci prod. F. Chmelíka o přípravě disciplinárního řízení 
(předseda disciplinární komise F. Chmelík pozval studenta na jednání komise dne 7. 12. 
2015).  

 
k) Vypršela lhůta pro podávání studentských fakultních grantů, celkem je evidováno 

 67 žádostí.  
 
Prod. P. Kolman 
l) Prodloužení platnosti a rozšíření akreditace bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů akreditovaných na MFF UK: cestou RUK bylo na fakultu doručeno 
rozhodnutí MŠMT (čj. MŠMT-35033/2015 ze dne 19. 10. 2015). V souvislosti se změnou 
názvu bakalářského a navazujícího magisterského oboru Matematické metody 
informační bezpečnosti, resp. akreditací nového oboru Matematika pro informační 
technologie pověřil rektor UK funkcí oborových garantů doc. RNDr. Jiřího Tůmu, DrSc., 
(pro bakalářské studium) a prof. RNDr. Aleše Drápala, DSc., (pro navazující magisterské 
studium). KD vzalo na vědomí. 

 
m) Dotazníky k žebříčkům Nejlepší vysoké školy 2015: požadavek Z. Keményové, 

redaktorky Hospodářských novin, o podklady, byl děkanovi postoupeny prostřednictvím 
Odboru vnějších vztahů UK. Matematicko-fyzikální fakulty se týká Informatika. Termín pro 
zpracování je stanoven na 2. 12. 2015. Děkan věc předal k vyřízení prod. P. Kolmanovi. 
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Ten má hotové podklady za STUD, pošle je k doplnění na OVZS a ke konečnému 
zpracování na OMK.   

 
n) Doktorské studium a jeho evidence 

i) Přechod fakult UK na elektronický způsob evidence doktorských studií do konce 
roku 2015: pror. J. Royt svým dopisem datovaným 2. 11. 2015 oslovil děkana 
fakulty s žádostí o informace, jaké zkušenosti fakulta má s modulem v SIS či 
s dosavadním přechodem na nový systém atd. Prod. P. Kolman na základě 
připomínek ze sekcí a fakultního oddělení IT tlumočil zkušenosti a výhrady MFF 
UK.  

 
ii) Průběžné hodnocení studia v doktorských studijních programech: pror. J. Royt 

adresoval děkanovi žádost o vyplnění tabulek. Věc vyřídí STUD. T: do 8. 12. 2015. 
Výsledek předloží prod. F. Chmelík kolegiu děkana pro informaci. 

 
iii) AS MFF UK schválil dne 11. 11. 2015 podmínky pro přijímání do doktorského 

studia. 
 

o) Prod. P. Kolman informoval o schůzkách konaných na RUK a týkajících se přípravy UK 
na chystanou novelu vysokoškolského zákona zejména ve věci zajišťování a hodnocení 
kvality vzdělávací činnosti; kolegium akceptovalo kritický komentář k navrhovanému 
systému zajišťování kvality UK. 

 
p) Dále prod. P. Kolman informoval o schůzce ve věci projektu Study in Prague a přípravě 

zimního vzdělávacího veletrhu v Praze s tímto názvem; MFF UK není spokojena s tím, že 
řada problémů webového portálu Study in Prague, na které upozorňovala na jaře, stále 
přetrvává. 

 
q) Prod. P. Kolman referoval o schůzce se zástupci Komise J. W. Fulbrighta, která na jaro 

2016 připravuje v Praze krátký workshop usilující o představení českých vysokých škol 
americkým partnerům s cílem posílit studijní pobyty amerických "undergraduate" studentů 
na technických vysokých školách v ČR. 

 
r) MFF UK poslala cestou RUK Akreditační komisi kontrolní zprávu k některým oborům a 

programům.  
 

Prod. M. Rokyta 
s) Prod. M. Rokyta v krátkosti seznámil kolegium s výsledky ankety o úspěšnosti ve studiu 

matematiky, kterou prostřednictvím sociálních sítí provedla studentka 2. ročníku MFF 
UK Klára Sejková (v koordinaci s doc. J. Tůmou). Ankety byly dvě: první se uskutečnila 
před započetím výuky, druhá na přelomu října a listopadu 2015. KD vzalo na vědomí 
výsledky anket a iniciativu K. Sejkové ohodnotilo příznivě.   

 
t) Analýza úspěšnosti studia v bakalářských matematických oborech vypracovaná doc. M. 

Kulichem, garantem oboru Obecná matematika: prod. M. Rokyta dokument předem 
zaslal a na zasedání kolegia komentoval. Je patrná tendence klesající úspěšnosti ve 
studiu a dostudování. 

 
Prod. O. Čepek 
u) Dělení školného od zahraničních samoplátců: prod. O. Čepek se znovu vrátil k již 

dohodnutému rozdělení (1/3 pro děkanát, zbytek ve prospěch příslušné sekce), veden 
obavou, že když se finance vyplatí formou mzdy, dojde k dalšímu zdanění částky, ve 
prospěch děkanátu. Aby k takové situaci nedošlo, zajistí vedoucí HOSP zřízením 
speciálního podúčtu sekce (podobného jako pro bonusy za monografie).  

 
v) Projekt www.VSPrednasky.cz - natáčení přednášek konaných na MFF UK a jejich 

umístění na YouTube: kolegium se seznámilo s e-mailovou korespondencí mezi D. 
Handlem a prof. R. Bartákem, jak ji přeposlal prod. O. Čepek; souhlas k účasti v projektu 
nedalo. MFF UK má vlastní systém natáčení vybraných přednášek a jejich vystavení na 

http://www.vsprednasky.cz/
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fakultních serverech.  Nad tím, co je zveřejněno a jakému okruhu uživatelů, chce mít 
vlastní kontrolu.  

 
Prod. M. Vlach 
w) Veletrh v Abu Dhabi: fakultou najatá agentura poslala první zprávu o veletrhu, získala 12 

kontaktů a navštívila 8 středních škol. Prod. M. Vlach vyčká s hodnocením efektivity 
(a vyplacením finanční provize) takového zastoupení MFF UK do doby, kdy bude známa 
informace, zda některý ze získaných kontaktů měl za následek získání konkrétního 
studenta.   

 
Děkan 
x) Mgr. Vojtěch Vorel, student MFF UK, převzal v předvečer svátku 17. listopadu Cenu 

Josefa Hlávky, více na: 
http://cuni.cz/UK-7209.html 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) KD vzalo na vědomí Otevřený dopis zástupců veřejných vysokých škol představitelům 
vlády ČR vyjadřující zásadní nesouhlas s dosavadním průběhem přípravy státního 
rozpočtu na rok 2016 ve vztahu k položce financování veřejných vysokých škol. (Přišlo e-
mailem jako tisková zprávy z RUK.) 

 
Tajemník 
b) Tajemník předložil návrh opatření děkana Organizační uspořádání děkanátu MFF UK 

v Praze, odrážející připomínky členů KD. V tomto znění kolegium návrh schválilo. 
 

c) KD projednalo Příkaz tajemníka č. 2/2015, k zajištění zpracování roční účetní závěrky 
2015. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1502.htm 
 

d) Oddělení státní správy památkové péče magistrátu hl. m. Prahy vydalo souhlas 
s pokácením lípy velkolisté na dvoře u budovy Ke Karlovu 5.  Strom je podle expertizy 
silně proschlý a hrozí nebezpečí jeho pádu. MFF UK je povinna jako náhradu vysadit 
nový strom, bude to dub. 

 
e) Bylo provedeno vyúčtování náhrady za výuku pro PřF UK.  Z celkové sumy 1.349.521,- 

Kč připadá 966.130,- Kč ve prospěch matematické sekce a částka 383.391,- Kč ve 
prospěch sekce fyzikální.  

 
f) Nový plot mezi parkem Ztracenka a zahradou MFF UK: stavba probíhá podle předem 

zpracovaného projektu, financuje ji Městská část Praha 2; odbor výstavby RUK, za 
majitele příslušného pozemku, je v osobě Ing. Kubáskové plně informován. Plot má být 
hotový v polovině prosince 2016.  

 
g) Všem sekčním pracovištím byla rozeslána informace, aby nejpozději do 11. 12. 2015 

zaslali na HOSP k rukám pí P. Trojánkové požadavky na vyhotovení ročních karet 
k cestovnímu pojištění na rok 2016. 

 
h) Kolegium děkana schválilo tajemníkem předložený návrh „Plán krizové připravenosti 

Matematicko-fyzikální fakulty UK“.  
 

i)        Společnosti FILM MAKERS, s. r. o., bylo dne 31. 10. 2015 umožněno natočit krátký 
obrazový snímek The Last Visa před budovou Ke Karlovu 3 a v jejím vestibulu, 
za finanční úhradu.  

 
j) Oprávnění přidělovat přístup k zónám v systému Amoeba (čili oprávnění určitého 

pracovníka elektronicky nastavit jiným pracovníkům možnost vstoupit do zón na 

http://cuni.cz/UK-7209.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1502.htm
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pracovišti): kolegium potvrdilo dosavadní pravidlo, kdy je toto oprávnění svěřováno 
vedoucímu pracoviště, jeho zástupci a tajemníkovi pracoviště.  

 
k) Tajemník obdržel dotaz z KPMS, jak postupovat v případě žádosti o registraci České 

společnosti aktuárů na adrese MFF UK. Záležitost projedná tajemník s fakultní 
právničkou. 

 
l) Společnost DERS, s níž vedení fakulty jedná o dodávce programu VERSO, zaslala 

k posouzení návrhy dodavatelské a servisní smlouvy a upřesnila nejbližší možný termín 
dodání produktu, a to k 1. 3. 2016. Tento termín se výrazně liší od termínu přislíbeného 
během osobní schůzky. Jednání bude pokračovat, jakmile se podaří oboustranně 
dohodnout na textu smluv. 

 
m) Rektorát UK připravuje zpracování veřejných zakázek na nákup výpočetní techniky 

a kancelářského papíru. Výsledkem soutěže bude sepsání rámcových smluv s vybranými 
dodavateli a možnost jednotlivých fakult od těchto dodavatelů produkty odebírat. Fakulty 
si budou moci výběrové řízení zorganizovat samy ve vlastní režii, samozřejmě 
s povinností dodržet zákon o veřejných zakázkách a příslušné opatření rektora UK 
(Opatření rektora č. 52/2015, Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze, vstoupilo v účinnost dnem 1. 11. 2015). 
Tajemník navrhl, aby MFF UK měla v týmu, který výběrové řízení připravuje, své 
odborníky (1 až 2) z informatické sekce. Prod. O. Čepek takové odborníky poptá.  
Stalo se po kolegiu: s účastí v týmu, který výběrové řízení připravuje, souhlasil RNDr. 
Jakub  Yaghob, Ph.D. Ještě později se ukázalo, že případné zastoupení fakulty v týmu je 
bezpředmětné.  

 
n) Kolegium projednalo žádosti o pronájem/zapůjčení prostor MFF UK, s těmito výsledky. 

i) Pěvecký sbor Sebranka, koncert dne 15. 12. 2015, v refektáři: bezplatně, režijní 
poplatek ve výši 1.000,- Kč bude uhrazen z účtu 901. 

ii) Grantová agentura ČR, slavnostní předávání Cen předsedy GAČR dne 29. 9. 
2016, v refektáři, za režijní poplatek ve výši 1.000,- Kč. 

iii) Fond na podporu vědy Neuron, slavnostní předávání Cen Neuron 2015 dne 1. 12. 
2015, v refektáři, za režijní poplatek ve výši 1.000,- Kč. 

iv) KFPP MFF UK společně s Českou vakuovou společností, pro akci Pragovac ve 
dnech 8: a 9. 11. 2016, v refektáři, za režijní poplatek ve výši 1.000,- Kč 
(nevýdělečná akce, určená hlavně studentům). 

v) Nečasovo centrum pro matematické modelování, mzn. letní škola z evolučních 
rovnic EVEQ 2016, ve dnech 11. – 15. 7. 2016, v posluchárnách S9, S10 a S11, 
sleva ve výši 75 % z ceny nájemného.  

vi) Základní umělecká škola Praha 7, cyklus šesti instrumentálních a pěveckých 
koncertů v období od 22. 12. 2015 do 9. 5. 2016, v refektáři, sleva ve výši 25 % 
z ceny nájemného.  

vii) Žádost o poskytnutí posluchárny pro cyklus pěti přednášek v rámci akce 
Technosemináře, a to o sobotách, podala fyzická osoba; není zřejmé, za koho 
jedná, není známo, zda je akce zpoplatněna, kolik bude účastníků atd. Kolegium 
proto žádosti nevyhovělo.  

 
o) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o poradě u kvestorky UK. Co se týče vyplácení 

odměn externím školitelům, o náhradu za finanční odvody nemá smysl žádat.  
 
p) Metodická pomůcka pro postup stran odpisu pohledávek spojených s poplatky za 

studium: dokument poslaný panem rektorem děkanům a tajemníkům fakult byl přeposlán 
studijním proděkanům MFF UK, vedoucí STUD a vedoucí HOSP.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Kolaudace serverovny dne 10. 11. 2015 v Troji proběhla zdárně.  
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b) KD vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka o projektech VaVpI.  

 
c) Stavba pavilonu pro M a I v Troji: KD vzalo na vědomí informaci o současném stavu 

projektu a schválilo návrhy přednesené prod. L. Skrbkem (nákup výbavy v cenách 
přiměřených ministerské dotaci; vykácení dřevin na náklady fakulty, protože se musí 
provést v době vegetačního klidu, a proto ho nelze odkládat). 
 

d) KD vzalo na vědomí informaci prod. L. Skrbka o problémech s dopravou, který vyvstal 
v areálu Troja v důsledku otevření tunelu Blanka a nového dopravního značení (zákaz 
odbočení vlevo). V součinnosti s prof. M. Tichým a kvestorkou UK usiluje tajemník 
o nápravu situace.   

 
e) Schůzka prod. L. Skrbka, tajemníka a vedoucího SB, konaná 18. 11. 2015, byla 

věnovaná pronájmům fakultních prostor a řešení do budoucna.  
 

f)        Prod. L. Skrbek informoval, že je hotovo zadání na „fotovoltaiku“ i na opláštění budovy 
v Troji.  

 
g) Plán oprav 2016: vedoucí správy budov požádal pracoviště fakulty o zaslání požadavků 

na opravy, investice, modernizaci a další stavební úpravy, a to do 27. 11. 2015. 
Požadavky už nyní přesahují možnosti fakulty.  

 
h) Po studentské Beánii konané dne 4. 11. 2015 v nedávno rekonstruovaných prostorech 

v Troji zůstaly druhý den ráno tak znatelné stopy, že tajemník fakulty musel sdělit svou 
nespokojenost náčelníkovi Spolku Matfyzák jako organizátorovi akce.  

 
i) Prod. M. Rokyta sdělil, že byla odstraněna havárie v prostorách karlínské budovy, 

nedávno nově vybudovaných pro doktorandy.  
 

j) Prod. V. Baumruk informoval, že v souvislosti s „přístrojovým“ projektem OP VaVpI 
očekává dne 9. 12. 2015 monitorovací návštěvu na Karlově, případně v Troji.  

 
          Doc. C. Matyska poslal informaci e-mailem: 

k) Univerzitní inovační síť (UIS) - informace o závěrech návštěvy pracovníků Centra pro 
přenos poznatků a technologií Mgr. Hany Kosové a Mgr. Jiřího Valacha, konané 27. 10. 
2015: jednání se zúčastnili doc. C. Matyska a dr. H. Nyklová. Klíčové jsou následující 
skutečnosti:  
i) bude možné žádat o projektovou podporu pouze do výše 40 mil. Kč, tj. 10 mil. Kč na 
rok na celou UK při čtyřletém projektu. 
ii) Není možné podporovat konkrétní komerční, technologickou a podobnou aktivitu, 
výzva bude zaměřena na vytváření systému organizace přenosu technologií, 
poradenství, školení, budování kontaktů atd. Z toho vyplývá, že na MFF UK se explicitně 
počítá jen s vytvořením zhruba 1,5 úvazku, který by měl být dělen mezi „senior“ a „junior“ 
inovačního skauta s celkovými osobními náklady (bez odvodu) do 50 tis. Kč měsíčně. Na 
centrální úrovni budou požadovány prostředky na SW, vybavení skautů (počítače, 
software apod.), poplatky za přístup do patentových databází, služby nejrůznějšího 
charakteru (právní, obchodní, technické, propagační, auditorské, marketingové, …).  

 
l) Podávání projektů na nové excelentní týmy: děkan bude zmocněn rektorem UK, aby 

v jeho zastoupení podepisoval návrhy projektů. Musí si pro tento účel zřídit elektronický 
podpis. 
Stalo se po KD: Děkan MFF UK má v souladu s pokynem RUK zřízen elektronický 
podpis.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
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a) Děkan vyhověl žádosti RNDr. Miroslava Bulíčka, Ph.D., z MÚUK a udělil mu tvůrčí volno 
na LS 2015/2016. 

 
b) Prod. L. Skrbek informoval o přípravě inzerátu na místo budoucího vedoucího serverovny 

v Troji. KD jím navržený postup schválilo.  
 
 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 
a) Rotunda sv. Václava: KD vzalo na vědomí aktuální informace. Týkaly se automatu na 

pamětní mince (jeho umístění je dohodnuto s prod. O. Čepkem), výběrového řízení na 
stavební archeologické práce, monitorovací zprávy. Zároveň prod. M. Vlach informoval, 
že podal na MF ČR žádost o prodloužení doby řešení projektu do října 2016 s tím, že 
stavební a restaurátorské práce musejí být hotovy do května 2016. O výsledku podá 
zprávu na příštím KD. Toho se týká i slavnostní otevření rotundy, které by mohlo být pro 
dárce zorganizované na 28. 9. 2016, a závěrečná konference pak v polovině října 2016. 
Kromě uvedeného jsou vedena jednání s Katolickou teologickou fakultou UK o možném 
připojení se k edukativním aktivitám spojeným s rotundou. Jednání se zástupcem vedení 
KTF UK proběhne 27. 11. 2016. 
 

b) Návštěva zástupců MFF UK v Ostravě – autoři knihy Rande s Fyzikou v pořadu Dobré 
ráno České televize a podpis smlouvy s Wichterlovým gymnáziem jako Fakultní školou. 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-rande/ 

 
c) Prod. M. Vlach připravuje návrh na ustavení nové ediční komise fakulty. Za SKAS přijal 

nominaci Mgr. Tomáš Masařík. Nejasný je ještě jeden zástupce z fyzikální sekce. Na věci 
se dohodnou proděkani V. Baumruk a M. Vlach. 

 
d) Spolek MATX spojený s Univerzitou Komenského v Bratislavě projevil zájem o spolupráci 

MFF UK v oblasti propagace (slovenská verze korespondenčních seminářů). Výzvu 
fakulta pravděpodobně nevyslyší. 

 
e) CZ.NIC a UPC.CZ: žádost o návštěvu rotundy sv. Václava. Jednání, které by mělo vést 

k oboustranné spokojenosti, vede prod. M. Vlach. 
 

f) Fakultní školy MFF UK. Setkání se zástupci fakultních škol a slavnostní podpis dohod 
o spolupráci se bude konat dne 26. 11. 2015 od 13:30 v refektáři na MS. Pozvánky 
rozeslala Dr. D. Mandíková, předsedkyně Pracovní skupiny pro fakultní školy.  
Stalo se po KD: viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-fs/ 

 
g) Proběhl MatfyzFeat, viz:  

http://www.matfyz.cz/clanky/491-fyzikalni-pokusy-rozkmitaly-poslucharnu 
 

h) Studentská recese (gymnázium Na Vítězné pláni) k oslavě 100 let obecné teorie 
relativity, viz:  
http://www.matfyz.cz/clanky/486-einsteinuv-svejk-a-svejkuv-einstein 
 

i) Katedra tělesné výchovy: nové logo katedry v duchu tzv. doplňkového propagačního 
loga. Prod. M. Vlach vyzdvihl spolupráci s pracovníky KTV, kteří pravidelně zveřejňují 
články na matfyz.cz. 

 
j) Blíží se den 26. 11. 2015 a s ním Den otevřených dveří na MFF UK. Na víkend 21. 11. 

2015 je též naplánovaný Informační den UK (proběhne na Albertově).  
 

k) Fakultní kalendář na rok 2016 bude průřezem fotografiemi z výstav v Malé galerii 
vědeckého obrazu. Původní ideu vytvořit kalendář na téma počítačové grafiky se 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-rande/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-fs/
http://www.matfyz.cz/clanky/491-fyzikalni-pokusy-rozkmitaly-poslucharnu
http://www.matfyz.cz/clanky/486-einsteinuv-svejk-a-svejkuv-einstein
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nepodařilo uskutečnit, protože kolegové z informatické sekce nedodali podklady 
v dohodnutých termínech. Vydání kalendáře na rok 2016 tak bude mít mírné zpoždění, 
ale vše by se mělo stihnout zhruba do 20. 12. 2015. Prod. M. Vlach poděkoval prof. J. 
Valentovi za rychlou přípravu podkladů. OMK připraví v duchu kalendáře PF 2016 
(novoročenky budou k dispozici odhadem ve druhém prosincovém týdnu). 

 
l) K rukám prod. M. Vlacha bylo doručeno poděkování za prezentaci projektu Fyzika do 

vlastních rukou (aktivita Ph.D. studentů FU UK) ze ZŠ F. Křižíka v Bechyni. 
 

m) Studentka MFF UK RNDr. Jana Šmilauerová získala ocenění za výzkum titanových slitin. 
Více na: http://www.matfyz.cz/clanky/493-prestizni-oceneni-za-vyzkum-titanovych-slitin 

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) KD vzalo na vědomí děkanovy informace o závěrech zasedání AS MFF UK konaného 
dne 11. 11. 2015. 

 
b) Systém zajišťování kvality na UK: návrh k diskusi. Komentář poslal kolegiu prod. P. 

Kolman, členové KD jej akceptovali a děkan poslal v předepsaném termín 16. 11. 2015 
na RUK jako stanovisko vedení fakulty.  
Stalo se po KD: Na zasedání RKR dne 20. 11. 2015 poděkovala doc. R. Wildová za 
doručené připomínky a informovala, že materiál bude výrazně přepracován a znovu 
předložen, po projednání v Kolegiu rektora UK, k vyjádření fakultám.  

 
c) Návrh Harmonogramu naplňování DZ UK 2016-2020: přišel děkanovi e-mailem 16. 11. 

2015, náměty k dokumentu lze posílat na RUK do 27. 11. 2015.  
 

d) Podklady pro jednání RKR 20. 11. 2015 poskytl děkan celému kolegiu děkana. 
 

e) Dlouhodobý záměr MFF UK na léta 2016-2020: návrh zatím není kompletní.  
 

f) Opatření děkana Organizační uspořádání děkanátu MFF UK: další verzi dokumentu, 
zahrnující poznámky některých členů KD, poslal tajemník. KD schválilo tuto verzi jako 
konečnou. Dokument je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer15.htm 
 

g) Revidovaná fakultní směrnice o výnosech: své připomínky k revizi poslal prod. P. 
Kolman, byly předány paní právničce.  

 
h) Prod. O. Čepek navrhl, aby evidence docházky zaměstnanců, sloužící jako podklad pro 

mzdovou účtárnu při výpočtu měsíční mzdy, byla prováděna elektronicky, namísto 
současného způsobu papírových výkazů.  

 
i) Pozvánky na akce 

i) Neformální setkání s předními odborníky na Technology Transfer TT Round Table 
pořádá 19. 11. 2015 od 10:00 ve Vzdělávacím centru Národní technické knihovny: 
děkan se nemůže zúčastnit.  

ii) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR pořádá dne 19. 11. 2015 slavnostní 
odpoledne při příležitosti znovuotevření hlavní části historické budovy ústavu. 
Děkana zastoupí prod. V. Baumruk.  

iii) Slavnostní večer při příležitosti 70. výročí založení Lékařské fakulty v Hradci 
Králové dne 19. 11. 2015 od 18:00 hod.: děkan se pro pracovní zaneprázdnění 
omluvil. 
 

j) Výnosy rektora UK účinné od 1. 11. 2015: 
Opatření rektora č. 50/2015, Sledování splatnosti závazků vůči vybraným subjektům, viz:  
    http://www.cuni.cz/UK-7115.html  
 

http://www.matfyz.cz/clanky/493-prestizni-oceneni-za-vyzkum-titanovych-slitin
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer15.htm
http://www.cuni.cz/UK-7115.html
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Opatření rektora č. 51/2015, Statut Stipendia Václava Havla, viz:  
    http://www.cuni.cz/UK-7116.html  
 
Opatření rektora č. 52/2015, Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze, viz:  
    http://www.cuni.cz/UK-7117.html  
 
Opatření rektora č. 53/2015, Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy 
v Praze, viz:  
    http://www.cuni.cz/UK-7121.html 
 
Opatření rektora č. 54/2015, Vyhlášení 7. kola Projektů specifického vysokoškolského 
výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2016), viz: 

http://www.cuni.cz/UK-7125.html 
 

 
 
Zasedání skončilo v 16:35 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-7116.html
http://www.cuni.cz/UK-7117.html
http://www.cuni.cz/UK-7121.html
http://www.cuni.cz/UK-7125.html


Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 2. prosince 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
 
 
Vzhledem k tomu, ze doc. C. Matyska se z pracovních důvodů mohl zasedání KD zúčastnit jen 
dopoledne, projednalo kolegium jeho body na počátku schůze. Šlo jednak o probrání situace týkající 
se přípravy Strategického plánu rozvoje UK (SPR UK), jednak o aktuální informace o postupu práce 
na přihlášce dvou projektů OP VVV na nové vědecké týmy. Jsou podniknuty kroky k tomu, aby děkan 
fakulty mohl k přihláškám připojit elektronický podpis.  

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) KD vzalo na vědomí neoficiální zprávu, že Akreditační komise udělila fakultě čtyřletou 

akreditaci habilitačního oboru Matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky. 
 

b) Výsledky soutěží GA ČR 2016 ke dni 25. 11. 2015: 
 
Návrhy projektů soutěží GA ČR 2016

sekce přiděleno

podáno 

návrhů 2016 přiděleno

podáno 

návrhů 2016 přiděleno

podáno 

návrhů 2016

Fyzikální sekce 1 4 18 30 2 2 21 36

Informatická sekce 1 2 7 15 1 1 9 18

Matematická sekce 0 0 1 5 2 2 3 7

MFF celkem 2 6 26 50 5 5 33 61

úspěšnost soutěže standardních projektů GA ČR celkem: 27,1%

úspěšnost soutěže juniorských  projektů GA ČR celkem: 26,5 %

MFF úspěšnost standardní: 52%

MFF úspěšnost juniorské: 33%

MFF úspěšnost mezinárodní: 100%

Juniorské Standardní Mezinárodní
celkem přiděleno celkem podáno

 
Z 21 evidovaných žádostí, na kterých byli pracovníci MFF spolunavrhovateli (12 ze sekce F, 1 ze 
sekce I, 2 ze sekce M) bylo úspěšných 10 (8 sekce F, 2 sekce I). 
 

 
V komentáři k výsledkům KD konstatovalo, že MFF UK si v úspěšnosti stojí mírně nad 
celostátním průměrem, že rozvrstvení není uspokojivé – žádoucí je větší podpora střední 
generace pracovníků. Opět bylo konstatováno, že přestože to není ze strany GA ČR 
zapovězeno, vedení fakulty nepokládá za etické, když si podává žádost o podporu 
projektu člen panelu. Děkan požádal, aby KD a doc. C. Matyska dostali od OVZS přehled 
o přidělených projektech GA ČR včetně konkrétních údajů, kdo žádal (jako hlavní řešitel, 
jako spoluřešitel), komu a v jaké výši agentura vyhověla.   

 
Stalo se po KD: Po posouzení zahraniční stranou nebyl fakultě udělen žádný ze dvou 
podaných mezinárodních projektů, čili v příslušné kolonce má být správně uvedeno 0. 
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c) Fond mobility UK – výsledky podzimního kola: podporu získalo všech devět žádostí 
z MFF UK; celkem fakulta požadovala 907 984,- Kč, dostala přiděleno 774 000,- Kč 
(z toho 102 tis. Kč na rok 2015 a 672 tis. Kč na rok 2016).  

 
d) Habilion 2: uskutečnila se další schůzka prod. J. Trlifaje a pracovnic OVZS dr. M. 

Stiborové a J. Formánkové s odborníkem delegovaným z ÚVT UK.   
 

e) KD konstatovalo, že MFF UK v blízké době nepočítá s podáním návrhu na udělení 
univerzitní čestné vědecké hodnosti doktora věd (reakce na dotaz od RUK).  

 
f) Administrování smluv a další agendy programu Erasmus. Prod. J. Trlifaj navrhl, aby 

veškerá agenda, včetně podepisování rámcových smluv a prováděcích smluv, spadala 
pod koordinátora programu na MFF UK. Původní uspořádání navazovalo na úkol 
proděkana pro zahraniční styky, totiž schvalovat fakultní smlouvy se zahraničními 
institucemi a zejména pak schvalovat a podepisovat výjezdy pracovníků do zahraničí. 
Jen fakultní koordinátor má přehled o smlouvách a na ně navazujících přidělených 
finančních prostředcích, takže cesta dokumentů přes proděkana pro zahraniční styky je 
formální. Navrhované uspořádání (veškerá agenda Erasmus v rukou fakultního 
koordinátora) je obvyklým uspořádáním na ostatních fakultách UK. KD přijalo tento návrh 
bez námitek.  

 
g) Indian Institute of Technology Madras – Memorandum of Understanding (návrh 

memoranda předložil prof. J. Málek): KD nemělo námitky proti předložení memoranda 
(po drobných úpravách textu) k podpisu zahraniční straně.  

 
h) Výzva RUK k vyjádření zájmu o spolupráci s European Molecular Biology Laboratory 

Heidelberg (společné PhD programy): MFF UK sdělila cestou OVZS informaci o možném 
budoucím zájmu v oboru bioinformatika. 

 
i) Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky 

Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok. Cena je udělována za původní 
knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice 
v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech vědních oblastech: společenské vědy, 
vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařské vědy. Nominace je třeba zaslat na 
Odbor vědy RUK ve formě: samotná publikace, max. 1 stránka zdůvodnění nominace 
(pouze pro potřeby Kolegia rektora, stačí emailem) nejpozději do 15. ledna 2016.  
Budou-li mít sekce nějaké návrhy, předloží je cestou sekčních proděkanů do KD 
konaného 29. 12. 2015, aby vznikla časová rezerva na případnou kompletaci návrhů.  

 
j) Uzavření smlouvy mezi UK v Praze a univerzitou v oregonském Eugene: děkan MFF UK 

by dal přednost slavnostnímu podpisu smlouvy v USA. Termín je třeba podřídit časovým 
možnostem JM.  

 
k) Kolegium vzalo na vědomí alarmující zprávu vedoucí knihovny o nedostatku financí RUK 

na nákup odborné literatury, ÚK UK se v tomto ohledu nedostává zhruba 2,5 mil. Kč. 
Vedení podpořilo pokus získat společně s dalšími blízkými fakultami UK prostředky na 
on-line přístup k časopisu Oxford Journals, pokud se ovšem nepodaří získat Univerzitě 
jiný vhodný zdroj.  

 
l) Prod. J. Trlifaj se dne 1. 12. 2015 zúčastnil slavnostního vyhlášení Ceny Neuronu. Více 

na webu, viz:   
http://www.cuni.cz/UK-7245.html 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-neuron/ 

 
m) KD vzalo na vědomí, že MŠMT nevyhlásí v roce 2016 soutěže na projekty typu 

KONTAKT, COST, INGO, HURÉKA. Naopak vypsána bude soutěž na projekty ERC.CZ.  
 

n) RVVI zveřejnila na webu své priority, s jejími hlavními body kolegium seznámil prod. J. 
Trlifaj.   

 

http://www.cuni.cz/UK-7245.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-neuron/
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o) Fulbright Distinguished Chair 2016 - předběžná informace: slibně se jeví prof. K. H. 
Novotný z Mississippi, uchází se o možnost nastoupit od září 2016, na jeden rok. 
Fyzikální sekce (Rada PRVOUK) jeho přijetí podporuje. Schůzka děkana a prod. J. 
Trlifaje s reprezentací Komise J. W. Fulbrighta v Praze je dohodnuta na 14. 1. 2016. 

 
 
Děkan 
p) Návrh struktury programů na podporu vědy na UK (PRVOUK) od roku 2017: připomínky 

za MFF UK pošle pror. J. Konvalinkovi, na základě názorů členů KD, děkan dne 4. 12. 
2015.   

 
q) Děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci se na děkana MFF UK 

obrátil s návrhem „na spolupráci při utváření nové oblasti studií teorie a dějin umění a 
architektury, kterou je topologie“. Z MFF UK je předběžně angažován prof. J. Nešetřil. 
Jestliže další jednání ukáží, že má smysl dát rodící se spolupráci smluvní rámec, děkan 
je připraven předložit návrh od FUA kolegiu děkana MFF UK.   

 
r) Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR ve spolupráci s Akademií věd 

ČR uspořádal dne 1. 12. 2015 seminář a diskusi na téma Národní a mezinárodní 
srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů ČR, přednášejícími jsou (bez titulů) 
Štěpán Jurajda a Daniel Münich. Z fakulty se zúčastnili děkan a vedoucí OVZS, která 
připravuje písemnou zprávu pro prod. J. Trlifaje. Zprávu pak obdrží i členové KD.   

 
s) Technologické centrum AV ČR organizuje informační den Výzkumné infrastruktury 

v programu Horizont 2020, a to 15. 12. 2015 od 10 hodin v konferenčním centru TC AV 
ČR. Cílem informačního dne je představit nový pracovní program Výzkumné 
infrastruktury na roky 2016 -17 a zprostředkovat zkušenosti úspěšných řešitelů projektů 
H2020. KD delegovalo vedoucí OVZS dr. M. Stiborovou.  

 
t) Děkan obdržel ze sekretariátu ředitele Národní technické knihovny prezentace 

přednášejících z uskutečněného setkání Technology Transfer Round Table, které se 
konalo 19. 11. 2015 v NTK. Na základě sdělení ze společnosti EcoMole Ltd. je možné 
prezentace dále šířit v rámci fakulty, ale nikoli formou zveřejnění on-line.  

 
u) KD nedoporučuje pracovníkům fakulty (řešitelům projektů) platit vědeckým časopisům za 

publikování článků on-line first nebo open access. KD se také shodlo na stanovisku 
neplatit open access z centrálních prostředků (odpověď na dotaz z matematické sekce).  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Vymáhání poplatků spojených se studiem: pan rektor poslal děkanovi přípis čj. 

UKRUK/13708/2015, o zavedení nových postupů v souvislosti s očekávanými změnami 
v agendě vymáhání poplatků spojených se studiem.  MFF UK musí do 15. 1. 2016 sdělit, 
které pohledávky mají být vymáhány. Na MFF UK byla vytvořena pracovní skupina (bez 
titulů: F. Chmelík, A. Líska, D. Macharová, D. Lanková, P. Zakouřil), která ve spolupráci 
s právničkou připraví návrh řešení. 

 
b) Problémy se SIS – návrh dopisu pro JM, který formulovala děkanka FF UK. Tři příklady 

za MFF UK poslal kolegiu prod. M. Rokyta, další stanovisko poslal prod. P. Kolman.  
 

c) KD vzalo na vědomí, že student fakulty pozvaný před disciplinární komisi požádal 
o náhradní termín, 18. 1. 2016.  

 
Prod. P. Kolman 
d) Podoba nové doktorské karolinky je zamýšlena tak, aby dokument podával o každém 

studijním oboru informace o výuce, doporučené literatuře apod. Prod. P. Kolman požádal, 
aby sekce do poloviny ledna 2016 editovaly návrh do konečného znění.  
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e) Elektronická aplikace pro individuální studijní plány doktorandů byla v části určené 

k popisu plánu rozšířena, tedy poskytuje dost prostoru pro text.  
 

f) Dotazníky k připravovaným žebříčkům Hospodářských novin o vybraných studijních 
programech: RUK připomínal termín odevzdání, kterým je 2. 12. 2015. MFF UK se týká 
Informatika. Údaje vztahující se ke smluvnímu výzkumu operativně zajistí SEKR a HOSP, 
ve spolupráci s prod. O. Čepkem.  

 
Děkan 
g) Studentská anketa: po setkání se členy fakultního AS při čaji dne 25. 11. 2015, což 

děkan coby hostitel chápal jako otevřenou příležitost zejména pro zástupce SKAS 
k diskusi o modelu ankety, na základě připomínek SKAS a stanoviska fakultní komise pro 
anketu vznikl finální návrh. Vypracovala ho předsedkyně anketní komise doc. H. 
Valentová. Děkan kolegium seznámil s hlavními znaky tohoto návrhu a s časovým 
harmonogramem pro provedení ankety za ZS 2015/2016. Prod. M. Rokyta informoval o 
kritickém názoru pedagogické rady matematické sekce na anketní otázky obsažené 
v návrhu; prod. F. Chmelík uvedl, že návrh byl od doby jednání pedagogické rady znovu 
překonán. Prod. F. Chmelík pošle KD momentálně poslední verzi návrhu. Kolegium 
rámcově schválilo návrh vypracovaný doc. H. Valentovou včetně toho, že doc. H. 
Valentová ještě může některé otázky přeformulovat/opatřit vysvětlujícím komentářem. 
Prod. F. Chmelík upozornil, že anketa musí být vyhlášena 4. ledna 2016, takže diskusi 
nad dalšími a dalšími připomínkami není užitečné prodlužovat.   

 
h) Novela směrnice o úplatách od studentů za pořízení kopií dokumentů aj.: prod. F. 

Chmelík uvedl, že záležitost vyžaduje širší a komplexnější řešení, a proto připraví ve 
spolupráci s vedoucí STUD nový návrh.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Finanční situace fakulty: protože úhrady faktur v rámci projektů VaVpI doznaly ze strany 

MŠMT zpoždění, využila MFF UK příslib rektora UK poskytnout půjčku z Fondu 
provozních prostředků UK, ve výši 80 mil. Kč.  S žádostí o půjčku vyjádřil souhlas 
Akademický senát MFF UK. Rektorátu byly poskytnuty všechny potřebné údaje a žádost 
bude předložena ke schválení Akademickému senátu UK. 

 
b) V souvislosti s otevřením tunelu Blanka v září 2015 došlo v blízkosti areálu MFF UK 

k dopravním změnám, které velmi výrazně omezily dopravní dostupnost areálu. Proto 
děkan fakulty požádal svým dopisem ředitele odboru dopravních agend magistrátu HMP 
o úpravy v dopravním značení. 

 
c) Česká společnost aktuárů, IČO 49276034, v níž je zastoupeno několik členů KPMS MFF 

UK, požádalo vedení fakulty o souhlas k registraci sídla spolku na adrese MFF UK, 
Sokolovská 83, Praha 8. Kolegium vyjádřilo souhlas. Vzhledem k tomu, že vlastníkem 
budovy je Univerzita Karlova v Praze, dojedná další administrativní záležitosti tajemník 
fakulty s kancléřem UK. 

 
d) Kolegium děkana schválilo tajemníkem předložený návrh Příkazu děkana č. 6/2015, 

dislokační výměr. Obsahem dislokačního výměru je přesné vymezení a označení nových 
prostor v budově na Malostranském nám. č. 25, Praha 1, které vznikly půdní vestavbou 
v rámci projektu VaVpI. 

 
e) Ze Správy budov a zařízení UK přišla na MFF UK nabídka k bezúplatnému převodu 

jedné poloviny klavíru, který byl pořízen v roce 2013 (tehdy byl podle pokynu RUK 
majetkově evidován polovinou na UK a polovinou na MFF UK). 
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f) MFF UK nechala zveřejnit inzerát na vedoucího serverovny v areálu Troja. Lhůta pro 
podání přihlášek je 21. 12. 2015. Přihlášky posoudí komise ve složení prod. L. Skrbek, 
prof. V. Baumruk, L. Forst, P. Vlášek a L. Šubr.   

 
g) V návaznosti na předchozí jednání se spol. DERS (zájem MFF UK o dodání prohlížeče 

VERSO) byly firmě zaslány připomínky k dodavatelské a servisní smlouvě, které navrhla. 
 

h) Zapůjčování či pronajímání fakultních prostor 
i) KD stanovilo nájemné ve výši 50 % z plné ceny za pronájem refektáře a malé 

zasedací místnosti firmě Profinit, a to na konání soutěže o nejlepší diplomovou 
práci ACM SPY dne 2. 12. 2015.  

ii) Česká televize bude dne 1. 1. 2016 vysílat v přímém přenosu „Novoroční 
ekumenické setkání“ z kostela na Karlově. V této souvislosti požádala o možnost 
využít bufet v budově Ke Karlovu 3. Kolegium souhlasilo, podrobnosti dojedná 
tajemník fakulty. 

iii) KD souhlasilo s 20minutovou návštěvou p. L. Peprného z Magistrátu dne 5. 12. 
2015 v malostranské budově fakulty. Cílem jel ukázat skupině rodičů s dětmi 
refektář. Skupinu doprovodí vrátný fakulty.   

iv) Prod. O. Čepek informoval o následcích, které byly v malostranské budově znát a 
cítit po účinkování cateringové firmy zajišťující pohoštění při příležitosti předávání 
Ceny Neuron. Tajemník požádá správkyni budovy a pí A. Krškovou o písemný 
popis škod, aby bylo možné žádat od nájemce náhradu. Prod. O. Čepek doporučil 
přesněji formulovat v písemném ujednání, co je předmětem pronájmu.  

 
i) Děkan po projednání v KD schválil převod veškerých přečerpaných zdrojů na vrub sekcí, 

pokud řešitelé neuvedou jiný zdroj. 
 

j) Tajemník připomněl v minulosti již jednou probíraný námět uvádět v zápatí každého 
z fakulty odesílaného e-mailu text navržený rektorátem UK: 
„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 v Praze 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.“ 
 
Děkan po projednání v KD rozhodl, že na MFF UK zatím nebude toto upozornění v e-
mailech povinné.   
  

Děkan 
k) Projekty GA ČR – finanční náhrady za dovolenou: na doporučení kolegia děkan rozhodl, 

že pokud řešitel neurčí jinak, budou všechny přečerpané zdroje hromadně přeúčtovány 
na vrub rozpočtů sekcí (čili všechny přečerpané mzdy sahající nad mzdový tarif plus 
osobní ohodnocení budou převedeny k tíži sekce; další řešení v rámci sekce záleží na 
sekčním proděkanovi). 
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4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) Prod. L. Skrbek konstatoval, na základě podrobného odborného posudku, že obavy 

pracovníků, sídlících v malostranské budově, z účinků zařízení společnosti O2 jsou liché 
(směrové antény jsou namířené vně, takže nemohou ohrozit zdraví osob dlících uvnitř). 

 
b) Projekty VaVpI: kolegium vzalo na vědomí informace, že MŠMT vydalo rozhodnutí 

o dotacích, tj. které výdaje uznává jako způsobilé.  
 

c) Serverovna: dne 3. 12. 2016 otisknou noviny inzerát na místo správce.  
 

d) Obnova pláště a střechy VD včetně renovace poslucháren T1 a T2: výdaje ve výši zhruba 
700 tis. Kč na pořízení audiovizuální techniky (dva monitory, vizualizér) musí nést MFF 
UK.  

 
e) Trojský pavilon 

i) V blízkých dnech se lze dočkat stavebního povolení. Připravuje se projekt. Je 
nezbytné pokácet několik dřevin, ještě v době vegetačního klidu. 

ii) Serverovna: kolaudace pro stavební část - technická část kolaudaci nepodléhá – 
proběhla dne 18. 11. 2015, beze ztráty kytičky, protokol je k dispozici.   

 
f)         Kontrola z MŠMT ohlášená na dny 14. až 17. 12. 2016: kontrolní tým přijme děkan, 

zahájení kontroly se zúčastní prod. L. Skrbek, tajemník fakulty a vedoucí HOSP.   
 

g) Požadavky na stavební akce či opravy a rekonstrukce k zařazení do plánu na rok 2016: 
SB připomněla pracovištím termín pro sdělení návrhů.  

 
Tajemník 
h) Prezentace projektu VaVpI, na kterou přišla e-mailem pozvánka z FTVS UK: tajemník 

fakulty i prod. L. Skrbek se pro pracovní zaneprázdnění omluví.   
 

i)        O podpisu memoranda mezi MFF UK a firmou Znovín, viz:   
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-znovin/ 

 
Prod. M. Vlach 
j)         Rotunda sv. Václava: Česká televize a dotyková prezentace, spolupráce s KTF UK – KD 

vzalo na vědomí.  
 
k) Infotabule: KD vzalo na vědomí informaci o závěrech jednání z 1. 12. 2015. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst v sekcích M a F dostali členové 
KD předem. Děkan přijal všechna doporučení příslušných komisí. Komise dále 
doporučily, aby děkan jmenoval do funkce vedoucí Katedry jazykové přípravy dr. Milušu 
Bubeníkovou, Ph.D., a do funkce vedoucího KDF doc. RNDr. Leoše Dvořáka, CSc. 
Děkan předložil oba návrhy k projednání Vědecké radě MFF UK dne 2. 12. 2015.  

 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) 100 let od Obecné teorie relativity Alberta Einsteina: úspěšná akce. Informoval např. 

Technet.cz:  
http://technet.idnes.cz/obecna-teorie-relativity-100-let-albert-einstein-praha-pcx-
/veda.aspx?c=A151112_135427_veda_pka 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-znovin/
http://technet.idnes.cz/obecna-teorie-relativity-100-let-albert-einstein-praha-pcx-/veda.aspx?c=A151112_135427_veda_pka
http://technet.idnes.cz/obecna-teorie-relativity-100-let-albert-einstein-praha-pcx-/veda.aspx?c=A151112_135427_veda_pka
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b) Prod. M. Vlach promýšlí možnost zřídit na MFF UK Science Centrum: podle vyjádření 
prod. L. Skrbka by na to bylo možné v horizontu zhruba dvou let vyčlenit místnost v Troji, 
v souvislosti se stavbou pavilonu pro M+I.     

 
c) MatfyzPress: e-shop, pokus/test vydávání překladů knih do češtiny v popularizačně-

propagační edici.  
 

d) DOD se prvně konal v Kongresovém centru (KC), zúčastnilo se odhadem 700 
návštěvníků, zhruba 300 zájemců se přišlo podívat na program v malostranské budově, 
asi 250 jich zavítalo na Karlov. Přednášku za informatické obory lze hodnotit jako velmi 
zdařilou. Náklady na akci byly oproti loňsku zhruba o 40 tis. Kč vyšší, kvůli požadavkům 
na technické vybavení, které nebyly předem nijak omezované. Nicméně do původních 
prostor by se takovýto počet návštěvníků nevešel. Prod. M. Vlach prodiskutuje příští 
týden s předsedou fakultní propagační komise doc. M. Cieslarem a s vedoucí OVVP dr. 
A. Havlíčkovou koncepci příštího DOD a otázku, zda propagačních akcí cílených na 
potenciální uchazeče o studium nepořádá fakulta příliš (vedle DOD jsou to akce 
zaměřené na jednotlivé studijní programy - Jeden den s …). Více o DOD na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-dod/ 
 

e) Katedra tělesné výchovy MFF UK má nové logo v duchu propagační grafiky. Logo bude 
zahrnuto do připravovaného nového vizuálního manuálu. 

 
f) Kolovala propagační brožurka Proč studovat matematiku na Univerzitě Karlově? 

sestavená matematickou sekcí v duchu nové grafiky fakulty.  
 

g) Rotunda sv. Václava 
i) Jeden z dílů pořadu Křesťanský magazín byl natáčen v budově na MS, pojednává 

také o rotundě. Více na:  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-
magazin/215562215600012/obsah/438225-rotunda-sv-vaclava 

ii) Dne 6. 12. 2015 se sejde komise pro výběrové řízení na dodavatele 
restaurátorských a architektonických prací.   

 
h) Prod. M. Vlach nechal kolovat ukázku z fakultního kalendáře na rok 2016.  

 
i) Slavnostní podpis smluv mezi MFF UK a řediteli Fakultních škol proběhl velmi důstojně.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-fs/. 
 
j) Study in Prague - veletrh pražských veřejných vysokých škol: koná se dne 14. 1. 2016, 

MFF UK na něm bude reprezentovat Bc. S. Veselý ze STUD. K dispozici budou 
i pracovníci OVVP. 

 
k) Spolupráce s Wichterlovým gymnáziem v Ostravě – video: 

http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/wichterlovo-gymnazium-zahajuje-
spolupraci-s-uk.html 
 

l) Spolupráce MFF UK s vedením UK týkající se absolventů: pror. L. Rovná se sejde 
s děkanem a prod. M. Vlachem dne 3. 12. 2015. 

 
m) Fakultní web: KD vzalo na vědomí závěry schůzky Pracovní skupiny pro web. 

 
n) Podpis Partnerských smluv mezi MFF UK s firmami Barclays a Datlowe je naplánovaný 

na 7. 12. 2015. 
Stalo se po KD: Smlouva s firmou Barclays byla podepsána za osobní účasti 
reprezentantů obou stran dne 7. 12. 2015. Zástupci firmy Datlowe se kvůli nenadálé 
záležitosti na 7. 12. omluvili, smlouva bude uzavřena náhradním způsobem. Více na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-barclays/. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-11-dod/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/215562215600012/obsah/438225-rotunda-sv-vaclava
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/215562215600012/obsah/438225-rotunda-sv-vaclava
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-fs/
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/wichterlovo-gymnazium-zahajuje-spolupraci-s-uk.html
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/wichterlovo-gymnazium-zahajuje-spolupraci-s-uk.html
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o) Během zasedání kolegia děkana 2. 12. 2015 obdržel děkan e-mail od pror. M. Kováře, 
žádajícího obratem odpověď, zda si MFF UK přeje být zahrnuta do projektu univerzitního 
e-shopu. Dostal k vyřízení prod. M. Vlach.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Etický kodex UK – návrh znění dostal děkan dne 25. 11. 2015, připomínky k návrhu lze 
na RUK poslat do 4. 12. 2015.  

 
b) Návrh harmonogram naplňování DZ UK 2016-2020: stanovisko za vedení fakulty odeslal 

v předepsaném termínu 25. 11. 2015 děkan na adresu RNDr. V. Šťastné, vedoucí 
Oddělení analýz a strategií RUK. 

 
c) Události letošního 17. listopadu: prod. J. Trlifaj položil ve svém e-mailu otázku, zda by KD 

nemělo iniciovat návrh na podání trestního oznámení Univerzity Karlovy ve věci 
omezování svobody shromažďování ve smyslu komentáře bývalé ústavní soudkyně 
JUDr. E. Wagnerové, viz: 
http://www.lidovky.cz/albertov-bez-studentu-jednani-policie-je-dost-divne-melo-by-se-
proverit-rika-wagnerova-gle-/zpravy-domov.aspx?c=A151118_150741_ln_domov_sk 

 
     Další zajímavý odkaz, viz např.: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1624077-priznivce-zemana-vzaly-do-prahy-i-
autobusy-mynar-zajistil-vip-prohlidku-hradu 

 
d) Kolegium schválilo plán svých schůzí na první pololetí roku 2016. 

 
 
Zasedání skončilo v 13:59 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.lidovky.cz/albertov-bez-studentu-jednani-policie-je-dost-divne-melo-by-se-proverit-rika-wagnerova-gle-/zpravy-domov.aspx?c=A151118_150741_ln_domov_sk
http://www.lidovky.cz/albertov-bez-studentu-jednani-policie-je-dost-divne-melo-by-se-proverit-rika-wagnerova-gle-/zpravy-domov.aspx?c=A151118_150741_ln_domov_sk
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1624077-priznivce-zemana-vzaly-do-prahy-i-autobusy-mynar-zajistil-vip-prohlidku-hradu
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1624077-priznivce-zemana-vzaly-do-prahy-i-autobusy-mynar-zajistil-vip-prohlidku-hradu


Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 16. prosince 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta do 15:00 hodin, M. 
Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek, F. Chmelík do 11:00 hodin, C. Matyska j. h., H. Nyklová j. h. 
do 10:39. 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Univerzita Karlova podepsala smlouvu s KAIST (Korea Advanced Institute of Science and 

Technology). 
 
b) Způsob projednávání návrhů z MFF UK na Cenu Josefa Hlávky za uplynulý rok odeslala 

T. Pávková sekčním proděkanům: návrhy ze sekcí připravit k projednání na KD 29. 
prosince 2015, poté kompletní návrh z MFF UK dodat na OVZS k předání na RUK, a to 
nejpozději do 13. ledna 2016. 

 
c) Seminář TC AV ČR Velké infrastruktury v H2020: otevřené výzvy viz:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.htm
l#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3
./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.
1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t
/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&lev
el3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&leve
l4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&lev
el3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasFor
thcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+P
ublicationDate/desc 
 
Nejbližší termín otevřených výzev je 30. března 2016. TC AV ČR avizuje všestrannou 
pomoc při přípravě a koordinaci návrhů, stejně tak kancelář CZELO. 
 

d) Smlouvy se zahraničními institucemi – prod. J. Trlifaj seznámil kolegium s návrhy, které 
jsou v jednání buď na úrovni UK, nebo zatím na MFF UK (Manila, Filipíny; Teherán, Írán; 
Oregon, USA; Madras, Indie; Lovaň, Belgie).  

 
e) Den UK ve Švýcarsku (14. a 15. března 2015, Ženeva a Lausanne): vedení fakulty bylo 

osloveno s nabídkou k účasti. OVZS mapuje fakultní kontakty. ETH, s níž MFF UK 
pěstuje odbornou spolupráci, mezi univerzitou vytipovanými místy k návštěvě schází.   

 
f) Akreditační komise schválila žádost MFF UK o udělení akreditace pro obor habilitačního 

řízení Matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky, na 4 roky.  
 

g) V Radě vlády pro výzkum vědu a inovace došlo k personálním změnám (od 30. 11. 
2015), aktuální složení viz:  
http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662 
 

h) Kolegium vzalo na vědomí poznatky prod. J. Trlifaje ze zasedání Akademického sněmu 
AV ČR, který se uskutečnil 15. 12. 2015.  

 
i) Analýza Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České 

republice zpracovaná pány (bez titulů) Š. Jurajdou a D. Münichem je na webu, viz: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./1/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/0/1/0&+PublicationDate/desc
http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662
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http://idea.cerge-
ei.cz/files/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl/IDEA_Studie_2015_Publikacni_
vykonnost_intl.html#p=1 
Prod. V. Baumruk dohodl s ředitelem ÚČJF doc. J. Dolejším pozvání doc. D. Münicha na 
seminář pracoviště (způsob hodnocení vědeckých výsledků z jaderné a subjaderné 
fyziky).  
 

j) Kolegium diskutovalo o kauze Strielkowski (FSV UK) a o tzv. predátorských časopisech, 
píše se o nich například zde: 
https://zaetickepublikace.wordpress.com/2015/11/24/fakta-o-kritice-problematicke-
publikacni-cinnosti-na-iksz-fsv-uk/  
http://zaetickepublikace.webnode.cz/  
 
Stalo se po KD: Podle informace Mgr. C. Broma, Ph.D., přijala Ediční komise 
Akademického senátu UK usnesení v tomto smyslu:  
"Ediční komise AS UK se domnívá, že všichni členové akademické obce Univerzity 
Karlovy by se ve vlastním zájmu měli seznámit s problematikou predátorských časopisů, 
obzvláště pak s možnostmi jejich identifikace. Ediční komise AS UK se domnívá, že není 
eticky přijatelné publikovat v těchto časopisech a/nebo s nimi jakkoli spolupracovat."  
"Ediční komise AS UK upozorňuje, že počet RIV bodů získaný konkrétním akademickým 
pracovníkem není automaticky odrazem kvality jeho vědecké práce - při hodnocení 
kvality práce je nutné brát v potaz i další aspekty jeho odborné a vědecké činnosti."  
Na webu UK k tomuto tématu patrně vznikne zvláštní stránka s podrobnějšími 
informacemi, prozatím je tam toto:  
http://knihovna.cuni.cz/open-access/zakladni-informace/predatori/  

 
Prod. M. Vlach 
k) Prod. M. Vlach informoval o přípravě dalšího smluvního výzkumu na fyzikální sekci 

(FUUK) a o otázkách vykazování a publikování výsledků ze smluvního výzkumu (dotaz 
z matematické sekce od dr. I. Hnětynkové). Kolegium se po diskusi shodlo na názoru, že 
je žádoucí najmout pracovní sílu, která bude mít na starosti smluvní výzkum, věcně a 
organizačně by nejspíš spadala na OVZS, kdežto tzv. Partnerský program je podle 
děkanova mínění agenda patřící do oddělení propagace. Závěr debaty shrnul děkan do 
konstatování, že organizační záležitosti zaměstnanců děkanátu jsou v gesci tajemníka 
fakulty.  

 
l) Prod. M. Rokyta informoval o stanovisku RUK týkajícím se podmínek pro jmenování 

garantů (členství v OR) a současném stavu návrhů z MFF UK. Prod. M. Rokyta předloží 
návrh, aby VR MFF UK na svém lednovém zasedání projednala změnu ve složení 
oborové rady doktorského studijního programu Matematika.  

 
m) Prod. V. Baumruk informoval o úspěchu studentů fakulty v soutěži prací Best Master 

Student Paper Award vyhlášené na akademický rok 2014/2015 (organizuje studentská 
kapitola SPIE/OSA). Ceny budou předány před zasedáním KD v lednu 2016.  

 
Děkan 
n) Materiál pror. J. Konvalinky Návrh struktury programu na podporu vědy na UK od roku 

2017: děkan poslal připomínky k návrhu ve stanoveném termínu pror. J. Konvalinkovi. 
Kolegium dostalo text pro informaci na vědomí.   

 
o) Vlajkové lodi, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-7114.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl.html#p=1
http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl.html#p=1
http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl/IDEA_Studie_2015_Publikacni_vykonnost_intl.html#p=1
https://zaetickepublikace.wordpress.com/2015/11/24/fakta-o-kritice-problematicke-publikacni-cinnosti-na-iksz-fsv-uk/
https://zaetickepublikace.wordpress.com/2015/11/24/fakta-o-kritice-problematicke-publikacni-cinnosti-na-iksz-fsv-uk/
http://zaetickepublikace.webnode.cz/
http://knihovna.cuni.cz/open-access/zakladni-informace/predatori/
http://www.cuni.cz/UK-7114.html
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentské fakultní granty (SFG): prod. F. Chmelík poslal členům KD seznam žádostí a 

komentoval jej. V několika případech požádá žadatele/vedoucí o doplnění. Další 
informaci podá prod. F. Chmelík kolegiu po jednání Rady pro udělování SFG.   

 
b) Prod. F. Chmelík připravil návrh novely stipendijního předpisu a po projednání v Radě pro 

udělování SFG ho poslal kolegiu. Jestliže návrh kolegium schválí - je zařazeno na 
program KD 29. 12. 2015 – předloží děkan tento návrh Akademickému senátu MFF UK 
na jeho lednové zasedání.  

 
c) Studentská anketa: prod. F. Chmelík informoval o nových návrzích ohledně ankety.  

Bude po jednom číselném a jednom slovním hodnocení předmětu, obdobné bude 
hodnocení vyučujícího. Dr. P. Zakouřil zjistí, zda je v SIS možné vytvořit technické 
předpoklady pro rozšíření množství slovních otázek. Návrh na rozšíření otázek podala 
SKAS a anketní komise ho podpořila. Studentům bude otevřena možnost komentovat 
celý předmět jako takový. E-mail o zahájení ankety ke dni 4. ledna 2016 studentům pošle 
prod. F. Chmelík. Na potřebných překladech do AJ bude s doc. H. Valentovou 
spolupracovat Bc. S. Veselý.  

 
d) Disciplinární komise má další jednání naplánované na 18. ledna 2016 v 10:00 hodin 

v zasedací místnosti na Karlově.  
 

e) KD vzalo na vědomí, že hodnocení doktorského studia bylo v termínu odesláno na RUK.   
 

          Tajemník 
f) Vymáhání poplatků za delší studium: pracovní skupina rozšířená o právničku předložila 

návrh na řešení neuhrazených poplatků za rok 2006. Na základě informací JUDr. D. 
Macharové z porady vedoucích studijních oddělení na rektorátu a v souladu s Opatřením 
rektora č. 16/2006 (následně změněno Opatřením rektora č. 12/2011) bylo děkanovi 
fakulty doporučeno vymáhat z celkového počtu 37 případů 6 případů neuhrazených 
poplatků. 

 
Prod. P. Kolman 
g) Informace o hodnocení univerzit podle jejich vlivu a 34. místo Univerzity Karlovy 

v žebříčku. Zdroj: Wikipedia, viz:  
http://www.technologyreview.com/view/544266/wikipedia-mining-algorithm-
reveals worlds-most-influential-universities/ 

  
  http://perso.utinam.cnrs.fr/~lages/datasets/WRWU/theta_PR.php 

 
Prod. M. Vlach a M. Rokyta  
h) Český bridžový spolek navazuje s MFF UK spolupráci, rád by zavedl výukový kurs 

v matematické sekci. Věc posoudí prod. M. Rokyta, na základě sylabu kursu a finančních 
nároků spolku. Výsledek projedná s prod. M. Vlachem.  

 
Děkan 
i) Informace dr. C. Broma o jednání AS UK dne 11. 12. 2015 

i) Doporučení Legislativní komise AS UK k návrhům na výklad vnitřních předpisů 
Univerzity Karlovy: 
A) K čl. 4 odst. 2 Rigorózního řádu UK: 
Legislativní komise AS UK doporučuje senátu přijmout tento výklad: 
„Předmět ústní zkoušky, která je částí státní rigorózní zkoušky, může být 
charakterizován i jako více „předmětů“ coby tematických okruhů nebo ústních částí 
státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky skládané na příslušné 
fakultě, pokud obsahově odpovídá absolvovanému studijnímu programu nebo 
oboru. Ústní zkouška, která je částí státní rigorózní zkoušky, je vždy hodnocena 
pouze jako celek“. 
B) K čl. 6 odst. 6 Stipendijního řádu UK: 

http://www.technologyreview.com/view/544266/wikipedia-mining-algorithm-reveals%20worlds-most-influential-universities/
http://www.technologyreview.com/view/544266/wikipedia-mining-algorithm-reveals%20worlds-most-influential-universities/
http://perso.utinam.cnrs.fr/~lages/datasets/WRWU/theta_PR.php
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Legislativní komise AS UK dospěla k následujícímu závěru a předkládá senátu ke 
zvážení přijmout jej jako výklad: 
„Ustanovení čl. 6 odst. 6 Stipendijního řádu UK nemůže být právním základem pro 
odnětí doktorandského stipendia studentovi, který podle závěru pravidelného 
hodnocení nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu.  Po schválení 
hodnocení oborovou radou vydá děkan příslušné fakulty bezodkladně rozhodnutí 
podle § 68 odst. 3 písm. g) zákona o vysokých školách. Je namístě zvážit, zda 
četnost a závažnost komplikací řízení ve věci ukončení studia, způsobených 
zejména problémy s doručováním, vyžaduje přijetí obecného řešení v podobě 
doplnění citovaného vnitřního předpisu“. 
 

ii) AS UK dne 11. 12. 2015 schválil návrh na zrušení Řádu CŽV MFF UK. 
 

j) E-mailem přišla pozvánka na Veletrh Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční 9. - 11. 3. 
2016 v Brně. 

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 
Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 

RUK 700-01/PROVOZ 840 000 neinvestice školitelé mzdy 
RUK 700-01/PROVOZ 193 800 neinvestice školitelé pojištění 

 
b) Žádost o registraci sídla České společnosti aktuárů na adrese MFF UK, Sokolovská 83, 

Praha 8: tajemník informoval, že obdržel kladné odpovědi jak od kancléře UK (souhlas 
JM), tak od Akademického senátu MFF UK. ČSpA tak obdržela souhlas s uvedením sídla 
podle žádosti.  
 

c) Po projednání v KD děkan vydá, v souladu s článkem č. 48 Statutu UK, Příkaz děkana 
č. 6/2015, rozpočtové provizorium. Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 a 
pozbude platnosti dnem schválení rozpočtu fakulty Akademickým senátem MFF UK. 

 
d) Rozdělení zisku 2014 – návrh předložený ke schválení AS MFF UK dne 16. 12. 2015: 

v souladu s Opatřením rektora č. 47/2015 projednalo vedení fakulty návrh na rozdělení 
zisku za rok 2014 takto: z úhrnu 10 465 727 Kč převést ve prospěch Fondu reprodukce 
investičního majetku částku 7 965 727 Kč a ve prospěch Fondu provozních prostředků 
sumu 2 500 000 Kč.  

 
e) Dne 14. 12. 2015 byla na MFF UK zahájena kontrola projektu VaVpI „Rekonstrukce 

budovy dílen a zřízení IT centra“. Kontrolní skupina MŠMT prověřovala veškerou 
dokumentaci k projektu. Výsledek kontroly byl na místě projednán s tajemníkem fakulty 
a vedoucí HOSP. Bylo zjištěno několik drobných administrativních nedostatků, které 
v žádném případě nebudou mít vliv na uznatelnost nákladů. 

 
f) Externí audit všech tří projektů VaVpI provede Ing. E. Špaňárová, po dokončení projektů. 

 
g) RUK poslal nabídku na využití Sportovní haly BIOS  Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav, Fakultní ul. č. p. 1864, kterou má ve správě Pedagogická fakulta. Pedagogická 
fakulta UK nemůže objekt využívat z důvodu zjištěného havarijnímu stavu. MFF UK 
nabídku nevyužije.  

 
h) Zapůjčení/pronájem prostor 

i) KD schválilo změnu termínu pro zapůjčení refektáře Grantové agentuře ČR (místo 
původně schváleného 29. 9. 2016 bude refektář využit 27. 9. 2016).   

ii) KD vzalo na vědomí vyjádření prod. O. Čepka k akci ACM Spy (refektář 2. 12. 
2015), které dostalo e-mailem a které na zasedání prod. O. Čepek ještě 
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komentoval. Zůstává v platnosti úzus, že proděkan pro informatiku povoluje 
bezplatné využití malé auly na MS k neziskovým vědecko-pedagogickým akcím.  

 
i) Informace z UK 

i) UK ukončila první část výběrového řízení na bankovní služby týkající se platebního 
styku. Vítězem výběrového řízení se stala Česká spořitelna, a.s. Druhá část VŘ 
týkající se depozitních služeb bude vyhodnocena později. 

ii) UK připravuje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodávku 
kancelářského papíru, obálek a tubusů na diplomy. 

iii) Proběhla jednání mezi vedením Univerzity Karlovy a zástupci odborových 
organizací ve věci nové kolektivní smlouvy. 

iv) UK hodlá zřídit s firmou GEMIN jednotný profil zadavatele.  
 
j) AS UK schválil dne 11. 12. 2015 půjčku ve výši 80 mil. Kč na předfinancování projektů 

VaVpI, a proto mohla být dne 14. 12. 2015 podepsána Dohoda mezi RUK a MFF UK, 
upravující využití prostředků ve Fondu provozních prostředků Univerzity Karlovy v Praze.  

 
k) Víkendové sportovní akce KTV v roce 2016: žádost vedoucího pracoviště o finanční 

podporu na zakoupení cen pro vítězná družstva dostali členové KD předem, na základě 
jejich souhlasu ji děkan schválil.    

 
l) Metodická pomůcka pro postup stran odpisů pohledávek spojených s poplatky za 

studium: dne 4. 12. 2015 bylo z RUK doručeno děkanovi aktuální znění. I v tomto případě 
bylo přeposláno vedoucím STUD a HOSP.  

 
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Protokol o kolaudaci serverovny ze dne 10. 11. 2015 přišel prostřednictvím datové 

schránky, byli s ním obeznámeni všichni členové KD. Prod. L. Skrbek jej následně zaslal, 
spolu se všemi zápisy z kontrolních dnů ze stavby serverovny, poskytovateli dotace, 
konkrétně Ing. V. Pavlíkové na MŠMT.  

b) Na místo správce serverovny se zatím přihlásil jen jediný uchazeč. Není vyloučené, že 
MFF UK vydá inzerát znovu.   

c) Trojský pavilon 
i)  MŠMT schválilo dne 10. 12. 2015 žádost MFF UK o uvolnění finančních 

prostředků ve výši 2 630 188,50 Kč ze státního rozpočtu na akci „UK MFF – 
Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji“ na dofinancování letos provedených 
stavebních prací v serverovně a převedlo je na účet UK v Praze. 

ii) Úřad Městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, vydal dne 2. 12. 
2015 stavební povolení na stavbu "UK - MFF - výstavba objektu M a I pracovišť 
v Troji" a následně dne 10. 12. 2015 na stavbu: „Univerzita Karlova Matematicko-
fyzikální fakulta - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji - zpevněné plochy a 
komunikace“. 

iii) Dne 15. 12. 2015 proběhl kontrolní den s projekční firmou Technico Opava, kde byl 
na základě těchto skutečností upřesněn rozpočet a harmonogram dalšího postupu 
vedoucímu k dokončení projektové dokumentace a následného vysoutěžení 
dodavatele a stavebního dozoru.  

d) MŠMT vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně změn navržených ze strany MFF 
UK, na projekty  VaVpI „Střecha pro informatiku" v celkové výši 53 720 324,70 Kč a 
„Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra“ v celkové výši 104 634 273,01 Kč. 
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) je však doplnění 
„Podmínek a pokynů pro další přípravu, zadání projektu a čerpání prostředků státního 
rozpočtu" a aktuální "Technický popis projektu“; na tomto se dále průběžně pracuje. 
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e) Děkan po projednání v KD souhlasil s tím, že dodávka technologie (audiovizuální 
technika v rekonstruované posluchárně T1) bude uhrazena z rozpočtu správy budov, na 
základě samostatné smlouvy s firmou Auböck. Jde o zhruba 2 mil. Kč, bez DPH. 
Uvedené náklady nejsou uznatelné v rámci projektu VaVpI.  

f) Prod. V. Baumruk informoval, že MFF UK už byly převedeny finance na „přístrojový“ 
projekt VaVpI (přes 100 mil. Kč). Fyzikální sekce nese 15 % z celkových nákladů. 

 
g) Tajemník informoval o krocích učiněných ve prospěch zlepšení funkčnosti technického 

zázemí v malostranském refektáři (mixážní pult potřebuje vyměnit, jsou problémy 
s mikrofony).  

 
h) Stavební akce – plán na rok 2016: sešlo se velké množství požadavků, vedoucí SB 

nechá vypracovat finanční odhad nákladů; jako havarijní jsou vedeny opravy výtahů 
v Troji a komínů v Karlíně.  

 
i) Studie na opláštění budovy TL a objektu poslucháren v Troji je hotová včetně do ní 

zapracované fotovoltaiky. Děkan po projednání v KD souhlasil se zadáním výběrového 
řízení na prováděcí projekt a dokumentaci pro opláštění obou uvedených objektů, aby 
dokumentace byla připravená na dobu vhodné projektové výzvy. Z: prod. L. Skrbek.   

Doc. C. Matyska a prod. L. Skrbek     
j)        Informace o projektech OP VVV: podklady k diskusi dostalo KD e-mailem 10. a 11. 12. 

2015. 
i) Parametry výzvy "Excelentní výzkum" v PO1 a jejich důsledky (potřeba vytvořit 

výzkumný tým okolo nových infrastruktur - nanolaboratoře a kryo. Spolupráce 
s FZÚ AV ČR je ve stádiu úvah a jednání. 

ii) Výběr projektů do celouniverzitního projektu v PO2, SC1-4.  
iii) Parametry didaktických výzev v PO3.  
iv) Informace z jednání svolaného CPPT k projektu "Univerzitní inovační síť".  
v) Režie na projektech OP VVV. 
vi) Proděkani M. Rokyta a L. Skrbek stručně informovali, že prof. J. Málek se osobně 

zúčastnil jednání kolegia fyzikální sekce, začlenění jeho týmu do spolupráce 
s fyziky je dohodnuto.  

 
Prod. M. Vlach 
k) Rotunda sv. Václava 

i) KD vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na stavební a restaurátorské 
práce ze dne 6. 12. 2015 i další informace prod. M. Vlacha.   

ii) Suma darovaných částek překročila výši 1,5 mil. Kč, viz: 
http://www.nase-rotunda.cz/ 
 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Jmenování vedoucích: po projednání ve VR MFF UK děkan jmenoval PhDr. Milušu 
Bubeníkovou, Ph.D., do funkce vedoucí Katedry jazykové přípravy (od 1. ledna 2016) 
a doc. RNDr. Leoše Dvořáka, CSc., do funkce vedoucího Katedry didaktiky fyziky (od 
1. února 2016). Ve výběrovém řízení na funkci ředitelky Ústavu formální a aplikované 
lingvistiky byla příslušnou komisí doporučena doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., 
děkan předloží návrh k projednání VR MFF v lednu 2016.  

 
b) Prod. O. Čepek konstatoval, že svá doporučení již děkanovi předložila také komise pro 

konkursy v informatické sekci. 
 

c) Děkan vyhověl žádosti prof. RNDr. Jana Krajíčka, DrSc., o tvůrčí volno na období od 
1. srpna 2016 do 31. ledna 2017.  

 
d) P. Jan Hladký podal žádost o informace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Žádá o dokumentaci konkursních řízení, která na MFF UK 

http://www.nase-rotunda.cz/
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proběhla v období od 6. 9. 2012 do 3. 12. 2015. Bude vyřízeno v souladu s citovaným 
zákonem.  

 
e) Děkan požádal tajemníka fakulty, aby na PERS zajistil číslování dodatků k pracovním 

smlouvám (upozornění právničky, že dodatek ke smlouvě je rovněž smlouvou).   
 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) KD vzalo na vědomí aktuální informace o rozvíjejícím se Partnerském programu fakulty 

s firmami (Crytur – FUUK, KFPP a CleverDecision - KSI). 
 
b) Prod. M. Vlach komunikoval se zástupcem RUK, který se omluvil za nedostatky 

v postupu při přípravě veletrhu Study in Prague; reagoval tak na výhrady MFF UK. Děkan 
v dané záležitosti napsal pror. M. Králíčkové: vyjádřil jistou nespokojenost s tím, že 
informační leták o MFF UK, který zaslal RUK na fakultu ke schválení, neobsahuje téměř 
žádné faktické informace, a ty údaje, které leták uvádí, nejsou správné (7 z 19 
bakalářských oborů je uvedeno chybně). Ani telefonické dorozumívání mezi RUK a 
fakultním oddělením mediální komunikace nevedlo ke zlepšení situace (jestliže se do 
letáku - mimochodem údajně ho vytvořila k tomu najatá firma - nevejdou všechny údaje 
o MFF UK, je prý závada na straně fakulty). Paní prorektorka vyjádřila ve své odpovědi 
politování nad stavem věci. Nová verze letáku, definitivní, už uvádí jen programy M, F a I.  
V souvislosti s veletrhy ještě prod. M. Vlach sdělil, že vedení UK uvažuje o tom, že by 
univerzita mohla opustit rodinu veletrhů Gaudeamus, namísto toho UK a VŠE plánují 
uspořádat vlastní veletrhy. Prod. M. Vlach míní, že i v případě odchodu UK z těchto 
veletrhů by se fakulta účastnila. Také se zmínil o budoucí ne/účasti fakulty na Vědeckém 
jarmarku, donedávna tradiční akci, kterou MFF UK před lety sama organizovala.  

 
c) Fakultní školy a Československý časopis pro fyziku – spolupráce je možná, zejm. 

v oblasti tzv. Fakultních škol. 
 
d) Další úspěch hry Československo 38-89: 

http://www.matfyz.cz/clanky/523-interaktivni-pribeh-z-obdobi-protektoratu-slavi-dalsi-
uspech 
U odborné poroty v letošních cenách Eduina, které jsou určeny pro inovativní vzdělávací 
projekty, zvítězila výuková simulace z období protektorátu Československo 38-89: 
Atentát.  
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/novinky-cz-studenti-soutezi-o-nejlepsi-vzdelavaci-
projekt-interaktivnim-pribehem-ceskoslovensko-38-89/ 

 
e) Dar od firmy IBM: potřebný dokument podepsaný děkanem byl postoupen na RUK.  
 
f) E-shop UK a e-shop MFF UK: KD vzalo na vědomí, jaké připomínky sdělil v dané věci 

prod. M. Vlach kol. Mgr. V. Hájkovi.  
 

g) Advent na Univerzitě Karlově: MFF UK se jedním stánkem zúčastnila propagační akce 
konané dne 2. 12. 2015. Fakultu reprezentovaly dr. K. Šolcová Houžvičková, dr. N. 
Žaludová a Mgr. T. Bártlová. Stánky na nádvoří Karolina byly krásné, avšak již hodinu po 
začátku jejich estetický účinek zeslábl, neb se setmělo.   
 

h) Příprava Výroční zprávy MFF UK za 2015: podklady vyžádá vedoucí OMK.   
 

i) KD vzalo na vědomí informaci o výsledku jednání, které vedla pror. L. Rovná s děkanem 
a prod. M. Vlachem ohledně možného průniku univerzitního spolku Alumni a spolku 
Matfyz Alumni. První schůze fakultního spolku se už sešla, další je plánovaná na leden 
2016. Předsedou výboru je prof. Zdeněk Němeček.  

 

http://www.matfyz.cz/clanky/523-interaktivni-pribeh-z-obdobi-protektoratu-slavi-dalsi-uspech
http://www.matfyz.cz/clanky/523-interaktivni-pribeh-z-obdobi-protektoratu-slavi-dalsi-uspech
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/novinky-cz-studenti-soutezi-o-nejlepsi-vzdelavaci-projekt-interaktivnim-pribehem-ceskoslovensko-38-89/
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/novinky-cz-studenti-soutezi-o-nejlepsi-vzdelavaci-projekt-interaktivnim-pribehem-ceskoslovensko-38-89/
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j) OVVP připravuje žádost o dotace MŠMT v rámci Programu státní podpory práce s dětmi 
a mládeží. 

 
k) Spolupráce s firmou Znovín nalézá na fakultě i mimo ni dobrou odezvu. 

 
l) Noc vědců: Mgr. T. Bártlová zjistila potřebné informace, MFF UK o účasti vážně uvažuje, 

ale ve spojení s další propagační akcí. 
 

m) Česká lingvistická olympiáda – smlouvou s FF UK je pro MFF UK dán závazek starat se 
o data z minulých ročníků soutěže (kalendář, účastníci). Prod. O. Čepek požádá vedení 
ÚFAL o nalezení vhodného organizátora, který by věc zajistil, protože propagační dopad 
olympiády není zanedbatelný.  

 
n) Veletrh Gaudeamus (26. a 27. 1. 2016): účast MFF UK zajišťuje vedoucí OVVP dr. A. 

Havlíčková. Na veletrhu SŠ a VŠ v Košicích (ProEduco) zastupoval vedení MFF UK 
prod. M. Rokyta. 

 
o) Děkan podepsal žádost k MŠMT o dotaci na podporu nadaných studentů a žáků 

(především pro korespondenční semináře, sepsali vedoucí OVVP a Mgr. K. Kolář). 
V případě získání dotace půjdou finance ve prospěch rozpočtu OVVP, neboť jiné aktivity 
(např. KPC) s sebou nesou vyšší finanční nároky.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Dlouhodobý záměr MFF UK na období let 2016-2020, Aktualizace DZ MFF UK na rok 
2016, zpráva o plnění Aktualizace DZ MFF UK na rok 201: dokumenty jsou ve stádiu 
dokončování.   

 
b) Mapa rizik UK – podklad pro RUK: kolegium bez připomínek schválilo návrh, 

vypracovaný děkanem a tajemníkem fakulty. 
 
c) Etický kodex Univerzity Karlovy: děkan poslal ve stanoveném termínu připomínky JUDr. 

J. Wagnerovi, vedoucímu právního odboru RUK.  
 

d) Příští schůze kolegia děkana se bude konat mimořádně v úterý 29. prosince 2015 od 
10:00 hodin, v pracovně děkana na Karlově.  

 
 
Zasedání skončilo v 15:32 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 



Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 29. prosince 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. 
Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek; D. Lanková, T. Jančák j. h. k bodu 3. a) a b). 
 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:05 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Návrhy z MFF UK na Cenu Josefa Hlávky za rok 2014 – prod. J. Trlifaj připomněl, že 

termín předání kompletního návrhu na OVZS vyprší 13. ledna 2016. Z fakulty patrně 
žádný návrh nevzejde.  

 
b) Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve VaV NAKI (Ministerstvo kultury). MFF UK podala 

do soutěže dva návrhy (řešitelé: prof. Jan Hajič, dr. Kateřina Rysová, oba z ÚFAL), na 
jednom byla fakulta v roli dalšího účastníka projektu (řešitel z MFF UK: prof. J. Hajič, 
ÚFAL). Všechny tři návrhy získaly v soutěži podporu. 

 
c) V soutěži GAMA (TA ČR) získal podporu projekt podaný Ústavem pro studium totalitních 

režimů, v němž MFF UK figuruje v roli tzv. dalšího účastníka projektu (řešitel RNDr. T. 
Holan, Ph.D., KSVI). 

 
d) V návaznosti na vyhlášení výsledků soutěží GA ČR obdržela MFF UK cestou RUK 

smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouvy byly obratem odeslány řešitelům ke kontrole a 
odsouhlasení. Smlouvy podepsané statutárním zástupcem je třeba vrátit na GA ČR 
nejpozději do 15. ledna 2016. S ohledem na nové znění smluv bylo zadáno vytvoření 
nového vzoru smlouvy mezi příjemcem a spolupříjemcem dotace. Jakmile bude vzor 
smlouvy k dispozici, předá jej OVZS těm řešitelům, kteří mají v projektu spoluřešitele. 
Dokud nebude mít GA ČR k dispozici všechny spoluřešitelské smlouvy vztahující se 
k danému projektu, nebudou příjemci převedeny finanční prostředky pro jeho řešení.  

 
e) Projekt GAČR: protože získal jiný projekt v jiné soutěži (stipendium Marie Curie) odstoupil 

jeden z pracovníků fakulty od smlouvy s GA ČR.  
 

f) RUK stanovil termíny a podmínky předávání zpráv projektů UNCE a PRVOUK: konečný 
termín pro předání zpráv podepsaných statutárním zástupcem na RUK je stanoven na 
26. února 2016, a proto je interní termín pro předání zpráv na OVZS určený na 22. února 
2016. 

 
g) TA ČR předpokládá v roce 2016 vyhlášení veřejných soutěží v programech: 

i) GAMA  - program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu 
jejich následného komerčního využití;  

ii) EPSILON - program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a 
v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký 
potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a 
službách; 

iii) DELTA - tato veřejná soutěž bude zaměřena na spolupráci se zahraničními 
partnery, kteří mají sídlo v Korejské republice. V rámci 3. veřejné soutěže může 
zahraniční partner požádat o podporu tyto partnerské agentury: Korea Institute for 
Advancement of Technology  (KIAT) a Korea Institute of Energy Technology 
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Evaluation and Planning (KETEP). Partnerská agentura plánuje vyhlásit 
komplementární veřejnou soutěž. 

Jako první má být vyhlášena soutěž v programu GAMA, a to 28. ledna 2016. 
 

h) RVVI projednala dne 18. 12. 2015 „Záměr programu Inter-Excellence“, který by měl od 
roku 2016 nahradit programy účelové a institucionální podpory mezinárodní spolupráce 
MŠMT. Jde o tyto programy: COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST, INGO 
II a KONTAKT II. 

 
i) Vedoucí OVZS vybrala pro informaci KD některé údaje z monitoringu médií:  

Úspěšnost Univerzity Karlovy ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky 
u projektů s počátkem řešení v roce 2016 přesáhla 30 %. U standardních projektů činila 
34,2 % (104 projekty), u juniorských projektů byla 29,4 % (10 projektů). Dále bude 
financováno 28 z 82 návrhů standardních projektů, u kterých UK vystupovala v roli 
spoluuchazeče, což představuje úspěšnost 34,1 %. Vznikne-li Grantové agentuře ČR 
finanční rezerva, mohou být v únoru 2016 financovány další standardní projekty. 
V takovém případě se úspěšnost může ještě mírně zvýšit. „Tento výsledek svědčí o stále 
rostoucí kvalitě projektů podávaných akademickými pracovníky UK do náročné soutěže 
naší největší a nejlépe vedené národní agentury. Těšíme se na skvělé výsledky, které 
z řešení těchto vědeckých projektů vyplynou“, uvedl prorektor pro vědeckou činnost UK 
Jan Konvalinka. 
Úspěšnost v soutěži standardních projektů s počátkem řešení v roce 2016 činí celkem 
27,1 %, u juniorských projektů pak 26,5 %. Úspěšnost veřejných vysokých škol je 
u standardních projektů 25,1 % a 26,9 % u juniorských projektů. Akademie věd ČR 
dosáhla úspěšnosti 32,1 % (standardní projekty) a 26,6 % (juniorské projekty). 

 
j) Nová vedoucí Odboru pro zahraniční styky na RUK Veronika Hunt Šafránková, MBA, 

poptává na fakultách náměty k tomu, co by se mělo/mohlo v agendě změnit k lepšímu.  
Za MFF UK připraví odpověď PhDr. Milena Stiborová, CSc., vedoucí OVZS.  

 
k) Prod. M. Vlach informoval o potenciálním rozvoji smluvního výzkumu na fakultě. Prod. J. 

Trlifaj v této souvislosti zmínil, že na OVZS bude přijata pracovní síla, která se bude 
kromě jiného věnovat agendě smluvního výzkumu.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
Prod. F. Chmelík 
a) KD bez námitek akceptovalo návrh na prodloužení dohody o spolupráci MFF UK 

s Helmholtz Zentrum Geesthacht. 
 
b) KD se souhlasem projednalo návrh novely stipendijního předpisu, předložený prod. F. 

Chmelíkem. Návrh děkan předloží Akademickému senátu MFF UK jako bod programu 
lednového zasedání.    

 
c) Studentská anketa za ZS 2015/2016: na dotaz prod. M. Vlacha sdělil prod. F. Chmelík, 

že e-mail o zahájení ankety bude studentům rozeslán 4. ledna 2016. Poté bude umístěna 
na fakultní facebook resp. matfyz.cz podrobnější informace děkana, např. jaké důvody 
vedly k elektronické formě hodnocení výuky.  
Co se týče definitivní podoby ankety, došlo po jednání s reprezentantem SKAS dne 28. 
12. 2016 k následující dohodě: 
i) Otázka vyžadující slovní hodnocení bude (přímo u otázky) obsahovat doplňující 

otázky společné pro předmět i učitele (nemohou být odlišné). Znění je tedy: "Slovní 
hodnocení. Např.: Co na předmětu/vyučujícím nejvíce oceňujete? Co by se naopak 
dalo zlepšit? Co byste doporučili studentům, kteří se chystají zapsat si tento kurz?" 

ii) Úvodní text byl ponechán beze změny. 
iii) U slovního hodnocení: "nepodepsat" je nyní rozšířeno na "nepodepsat (nebude 

zveřejněno)".  
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iv) Studenti ze SKAS v  testovacím prostředí vyzkoušejí funkci ankety a po spuštění 
v lednu ji vyplní co nejdříve a případně upozorní na nedostatky. 

v) Členové SKAS sdělí informace o anketě (v rozsahu asi 5 min) na velkých 
přednáškách. 

 
Prod. P. Kolman 
d) Elektronická evidence studijních individuálních plánů (dále ISP): vedení MFF UK před 

časem sdělilo vedení UK stanovisko, že zajistí tuto formu evidence pro nově nastupující 
doktorandy. Vedení univerzity nyní fakultu vyzývá, aby revidovala své stanovisko a 
zajistila kontrolu plnění ISP pro všechny studenty pomocí SIS-modulu pro elektronickou 
evidenci ISP. KD požádalo prod. P. Kolmana, aby zjistil, jak se s tímto požadavkem 
plánují vyrovnat jiné fakulty UK a jak pojmu „elektronizace“ v tomto případě rozumět. 
Postačí oskenovat dokumentaci doktorandů? 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) KD projednalo za účasti vedoucí HOSP závěry z kontroly MŠMT provedené na UK a 

některých jejích fakultách. Na základě výsledků kontroly a vyjádření ekonomického 
odboru RUK kolegium rozhodlo, že část prostředků podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj pro rok 2015, která nebyla účtována odděleně a byla předmětem výhrady 
ministerské kontroly, bude do období 12/2015 zaúčtována odděleně formou přeúčtování 
způsobilých nákladů. Závěry kontroly ukázaly na nutnost systémových změn v tvorbě 
fakultního rozpočtu. Návrh nových pravidel pro tvorbu rozpočtu na rok 2016 připraví 
tajemník, vedoucí HOSP ve spolupráci se sekčními proděkany. T: 29. 1. 2016.  

 
b) Finanční situaci MFF UK na sklonku roku 2015 předestřela vedoucí HOSP Ing. D. 

Lanková, přizván byl také vedoucí PERS Mgr. T. Jančák. Stav je velmi dobrý, o čemž mj. 
svědčí i fakt, že MFF UK již vrátila rektorátu UK půjčku ve výši 80 mil. Kč a lze vyplatit jak 
mimořádné odměny, tak finanční bonus ve výši 40 % platu k běžnému platu pracovníkům 
děkanátu, KJP a KTV.  

 
c) Klavír umístěný v refektáři malostranské budovy, zakoupený přede dvěma lety společně 

fakultou a rektorátem, byl na základě tehdejšího pokynu RUK inventárně veden 
z poloviny na RUK a z poloviny na MFF UK.  Později se ukázalo, že tento postup nebyl 
správný, a proto byla v rámci pravidel pro inventarizaci majetku bezúplatně převedena 
také rektorátní polovina do majetku MFF UK. 

 
d) V závěru roku byla dokončena výstavba plotu mezi parkem Ztracenka a pozemkem UK, 

který je ve správě MFF UK. Akce byla plně financována z prostředků Městské části 
Praha 2. 

 
e) Tajemník požádal sekční proděkany o návrhy přednášek, které by měly být natočeny 

v průběhu letního semestru akademického roku 2015/2016.  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Serverovna v Troji: o místo správce se ucházejí dva adepti. Přihlášky posoudí komise 

sestavená ad hoc (prod. L. Skrbek, prod. V. Baumruk, RNDr. L. Forst, Mgr. P. Vlášek, 
doc. RNDr. L. Šubr, Ph.D.).  
 

b) OP VVV: prod. M. Vlach informoval, že do přípravy mezifakultního projektu v rámci 
prioritní osy 3, kde se dosud angažovaly zejména MFF UK a FF UK, významněji vstoupí 
Pedagogická fakulta UK.  
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c) Prod. M. Vlach upozornil na podnět člena RVŠ dr. C. Broma ohledně možných 
připomínek k projednávanému zákonu o zveřejňování smluv nad 50 tis. Kč. Situaci 
prověří tajemník. 
Stalo se po KD: Tajemník zjistil, že zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv je vydaný, 
platný a účinný od 1. 7. 2016. 

 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Možnosti vstoupení VR MFF UK do kariérního postupu na MFF UK: děkan, po předchozí 
konzultaci se sekčními proděkany, předloží Vědecké radě MFF UK na jejím zasedání 
6. 1. 2016 návrh. Jednání rady se zúčastní proděkani M. Rokyta a V. Baumruk, prod. O. 
Čepek se kvůli zahraniční cestě omluvil.  

 
a) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: žádost, která byla podána 

počátkem 7. 12. 2015, byla v předepsaném termínu vyřízena. Viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20151231zz.htm 

 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Novoroční gratulace děkana je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-novyrok/ 
 

b) Rotunda sv. Václava 
i) Počátkem ledna bude vyhlášena soutěž o návrh, jak uspořádat dlaždice historické 

podlahy rotundy. 
Stalo se po KD: Soutěž byla zveřejněna, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/ 

ii) Prod. V. Baumruk pozval na seminář FÚ UK, jehož protagonistkou bude 
archeoložka PhDr. Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu. Seznámí 
s dosavadními výsledky archeologického zkoumání lokality č. p. 2 na 
Malostranském náměstí. Seminář se koná 5. ledna 2016 od 14:00 hodin. 

 
c) Efektivita propagačních akcí: fakultní propagační komise se bude zabývat návrhem 

modelu, který se týká zejména korespondenčních seminářů. Prod. M. Vlach požádal 
vedoucí OVVP, aby navrhla, jak zjistit efektivitu hromadné korespondence. Jen poštovní 
náklady na hromadné zasílání totiž přesahují 200 tis. Kč/rok, a proto je žádoucí hledat 
vnitřní úspory i v této věci.   

 
d) Prod. M. Vlach připomněl, že do 15. 2. mohou vedoucí jednotlivých pracovišť a oddělení, 

dále pak členové vedení fakulty či členové akademického senátu fakulty podávat 
děkanovi fakulty zdůvodněné návrhy na udělení ceny Ceny za reprezentaci a propagaci 
MFF UK, viz statut Ceny: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm 
Návrhy budou projednány v druhé polovině února fakultní propagační komisí.  

 
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Dlouhodobý záměr MFF UK (dále DZ)  
i) DZ na období let 2016-2020: své připomínky či doplnění k děkanovu návrhu 

mohou členové KD poslat do 30. 12. 2015, 14:00 hodin.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20151231zz.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-12-novyrok/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm
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Stalo se po KD: Děkan předložil, po zapracování doplňků od členů KD, výsledný 
návrh dokumentu k projednání Vědecké radě MFF UK a současně ke schválení 
Akademickému senátu MFF UK na jejich lednová jednání.  

ii) Aktualizace DZ na rok 2016 bude vycházet ze schváleného DZ na léta 2016-2020, 
návrh dokumentu bude předložen ke schválení fakultním senátem na březnové 
schůzi AS MFF UK.  

iii) Zpráva o plnění Aktualizace DZ MFF UK na rok 2015: proběhne analogicky jako 
dokument sub ii).  

 
b) Zasedání AS MFF UK svolané na 13. 1. 2016: děkan požádal ty členy kolegia, do jejichž 

agendy otázky členů senátu spadají, aby připravili podklady pro odpovědi (očekávaný 
efekt sebehodnocení doktorandů; jak se projevila změna v prospěchových stipendiích; 
údajné technické potíže s elektronickou aplikací pro individuální studijní plány 
doktorandů;  zkracování projektů GA UK atd.). 

 
 
Zasedání skončilo ve 13: 10 hodin.  

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 
 



Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 13. ledna 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach (od 
11:51 hodin), J. Trlifaj, L. Skrbek, F. Chmelík; C. Matyska a H. Nyklová j. h.  
 

 
Před zasedáním kolegia děkana byly předány ceny úspěšným účastníkům prvního ročníku soutěže 
Best Master Student Paper Award vyhlášené na akademický rok 2014/2015. Hlavním cílem této 
soutěže, vyhlašované studentskou kapitolou SPIE/OSA při MFF UK, je ocenit vědeckou a publikační 
činnost studentů magisterského studia a prvního ročníku studia doktorského. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-osa/ 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) V návaznosti na vyhlášení výsledků soutěží GA ČR obdržela MFF UK cestou RUK 

smlouvy o poskytnutí podpory, ty byly obratem odeslány řešitelům ke kontrole a 
odsouhlasení. Smlouvy podepsané statutárním zástupcem je třeba Grantové agentuře 
vrátit nejpozději do 15. ledna 2016. S ohledem na nové znění smluv byl zpracován nový 
vzor smlouvy mezi příjemcem a spolupříjemcem dotace a byl zaslán těm fakultním 
řešitelům, kteří mají na projektu spoluřešitele. 

 
b) V souvislosti s vyhlášenými výsledky soutěží GA ČR byly sekčním proděkanům předány 

výpisy z návrhů přidělených projektů s počátkem řešení v roce 2016, obsahující informaci 
o pracovnících typu „a“ (nemohou mít po celou dobu trvání projektu na fakultě žádný 
další pracovněprávní vztah (tj. ani DPP ani DPČ) a informaci o pracovnících typu „b“, výši 
jejich úvazků a spoluúčasti fakulty na financování jejich mzdy plánované na projekt. 

 
c) Informace o spolupráci MFF UK se švýcarskými univerzitami v Lausanne a Ženevě byla 

odeslána pror. L. Rovné. O účast v univerzitní delegaci, která má navštívit zmíněné 
univerzity, vedení fakulty neprojevilo zájem. V itineráři cesty nejsou pracoviště, s nimiž 
MFF UK rozvíjí významnější spolupráci (např. ETH).   

 
d) Technologické agentuře ČR bude odeslána stížnost proti rozhodnutí o výsledku veřejné 

soutěže TAČR (procesní pochybení vedoucí k neudělení grantu doc. M. Nečaskému 
v 3. soutěži v programu OMEGA). 

 
e) GA ČR -  zahraniční granty (česko-německé): z pěti projektů podaných MFF UK byly 

českou stranou (GAČR) doporučeny všechny (2 m-sekce, 1 i-sekce, 2 f-sekce), 
německou stranou (DFG) ale jen jeden - projekt prof. P. Malého z f-sekce.  Obě strany 
pak dodatečně vybraly k podpoře další tři projekty, žádný z nich však už nebyl z MFF UK.  
 

f) Cena B. Hrozného: cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, např. 
odbornou časopiseckou a knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný 
patent apod. Případné návrhy fakulta předloží prostřednictvím své VR, v tom případě je 
třeba připravit návrh k projednání na její únorové zasedání, tzn. dodat podklady na OVZS 
nejpozději do 27. ledna 2016. Návrh má obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta nebo 
složení týmu, název pracoviště kandidáta nebo týmu, specifikace tvůrčího počinu. Z: 
sekční proděkani. Prod. O. Čepek avizoval, že informatická sekce navrhne práci prof. J. 
Nešetřila (kapitolu v knize se spoluautorem prof. M. Petříčkem). 

 
g) Cena Josefa Hlávky za rok 2015: MFF UK nepodá žádný návrh.   

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-osa/
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h) Důležité upozornění: v návaznosti na kontroly provedené na MFF UK pracovníky 
ministerstva školství koncem roku 2015 připomíná interní auditorka, že nelze uzavírat 
dohody s pracovníky fakulty na práce, které jsou stejně druhově vymezeny. V případě 
grantů, u kterých je možné uplatnit náklady na administrativní podporu jako tzv. 
způsobilé, bude nutné začlenit i u této kategorie grantové prostředky do mezd a při práci 
nad rámec pracovních povinností udělovat mimořádnou odměnu.  

 
i) Dílčí zprávy GA ČR: prod. J. Trlifaj informoval o obtížnostech, které provázejí přípravu 

zpráv k odeslání agentuře: na interní termín žádným způsobem nereagovalo a zprávu 
nedodalo 5 řešitelů, z toho 2 dosud (ke dni 12. 1. 2016) nereagovali ani na urgenci. Více 
než dvě třetiny zpráv je nutné opravovat opakovaně. Po předání zpráv Grantové 
agentuře zamýšlí OVZS zpracovat přehled nejčastějších prohřešků a pochybení ve 
zprávách a poslat je cestou sekčních proděkanů na pracoviště. Vedoucí OVZS již nyní 
připomíná, že při přesunech nespotřebovaných mzdových prostředků na projektech GA 
ČR do FÚUP s představou, že budou upotřebeny na navýšení mezd v dalším roce 
řešení, je třeba mít u projektů s počátkem řešení v roce 2014 a v roce 2015 na paměti 
limity pro jednotlivé kategorie pracovníků podílejících se na řešení grantu, stanovené ze 
strany GA ČR.   

 
j) Z dosud odevzdaných zpráv k projektům KONTAKT MOBILITY MŠMT je patrné, že ze 

sumy více než 1,5 mil. Kč získaných na tyto projekty v roce 2015 fakulta vrací zpět do 
státního rozpočtu přes 550 tis. Kč (z celkového počtu 30 projektů je pouze 8 ukázněně 
vyčerpaných). Prod. J. Trlifaj poslal sekčním proděkanů seznam nevyčerpaných grantů.  

 
k) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že o uzavření smluvní spolupráce 

s Mexikem není zájem, existují mezivládní smlouvy. Indický Madras byl zasažen 
povodněmi, a proto se podpis memoranda o spolupráci s MFF UK zdržel (týká se skupiny 
prof. J. Málka).  

 
l) Projekty ERC: dne 12. 1. 2016 se uskutečnila schůzka, které se kromě prod. J. Trlifaje 

zúčastnili prod. M. Rokyta a prof. Z. Strakoš. Na dny 23. až 25. 2. 2016 připravuje 
Evropské centrum UK setkání v Karolinu zaměřené na informace o projektech H2020 
(23. 2. 2016), o projektech MSC (24. 2. 2016, nutno se registrovat), a nakonec 
o projektech ERC (25. 2. 2016). Pilot systému podpory pro potenciální řešitele ERC 
projektů z matematické sekce připravuje prod. M. Rokyta ve spolupráci s prof. Z. 
Strakošem. Soutěž Consolidator grantů (s rozpočtem 605 mil. eur a očekávaným počtem 
305 udělených grantů) má letos uzávěrku již 2. února, soutěž o Advanced granty bude 
vyhlášena 24. 5. 2016 s uzávěrkou 1. září 2016, (540 mil. eur, 235 grantů). Soutěž 
o Starting granty bude pravděpodobně vyhlášena až koncem roku 2016 (termín není 
dosud určen, v současnosti probíhá hodnocení předchozí soutěže s uzávěrkou 17. 11. 
2015).  

 
m) Výsledky Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014, viz: 

http://www.isvav.cz/h14/ 
         Pro MFF UK jsou výsledky velmi příznivé.  
 
n) Kolegium pověřilo prod. J. Trlifaje, aby písemně oslovil prorektora pro akademické 

kvalifikace UK a znovu se pokusil vyložit mu přednosti elektronického hlasování 
habilitačních a hodnoticích komisí, včetně toho, že i elektronickým způsobem lze splnit 
podmínku, aby hlasování bylo tajné. Existují pro to dobré a živé příklady nejen ze 
zahraničí - tajné elektronické hlasování se používá například na VŠCHT v Praze nebo na 
MU v Brně. Elektronické hlasování by pronikavě rozšířilo možnosti zvát k práci v komisích 
zahraniční odborníky, a tedy sledovat trend vytčený i vedením univerzity, totiž usilovat 
o větší internacionalizaci činností a prosazování kvality UK. Jestliže možnosti 
akceptovat/zavést elektronické tajné hlasování na UK brání současný univerzitní vnitřní 
předpis, stanovující, že se komise při hlasování má fyzicky sejít, nabízí se otázka, zda 
předpis nezměnit (současný vysokoškolský zákon ani návrh jeho novely takovou 
podmínku totiž nestanoví).  
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o) Strouhalovskou přednášku ve středu 2. března 2016, 14:00 hodin, přednese RNDr. Marie 
Běhounková, Ph.D., z Katedry geofyziky MFF UK. Přednáška ponese název Ledové 
měsíce Jupiteru a Saturnu: geofyzikální pohled. 

 
p) Dopis pror. J. Royta shrnující hlavní povinnosti a důležité termíny vztahující se 

k PRVOUK v roce 2016, zaslaný odborem pro vědu a výzkum RUK, byl přeposlán 
celému kolegiu.  

 
q) Prod. J. Trlifaj vnímá jako pozitivní krok návrh vedení UK týkající se soutěže monografií, 

uvádějící „Navrhujeme pokračovat v praxi soutěže monografií na UK s těmito obměnami: 
- limit 20 % pro nominaci fakultní produkce v daném roce se bude vztahovat pouze na 
česky a slovensky psané monografie; 
- počet monografií nominovaných fakultou a vydaných v daném roce v zahraničních 
nakladatelstvích (s výjimkou slovenských) nebude omezen; 
- komise mají právo rozšířit své řady o nehlasující odborníky s hlasem poradním; 
- komise budou požádány o vypracování doporučujících posudků; 
- Zásady programu bude možné meziročně korigovat podle zkušeností z hodnocení." 
Návrh je součástí obsáhlejšího materiálu „Návrh struktury programů na podporu vědy na 
UK od roku 2017“ předloženého pror. J. Konvalinkou. Projednalo ho RKR dne 11. 1. 2016 
a postoupilo ke schválení Akademickému senátu UK.  

 
r) Veletrh Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční 9. - 11. 3. 2016 v Brně: pozvánka 

přišla e-mailem na sekretariát děkana.  
 
Stalo se po KD 
s) MŠMT udělilo fakultě akreditaci pro obor habilitačního řízení Matematika – didaktika 

a historie matematiky a informatiky, na dobu platnosti do 31. ledna 2020. 
 
t)  MŠMT pořádá schůzku s odbornou veřejností týkající se Programu Inter-Excellence, 

programu, který by měl od roku 2016 nahradit programy účelové a institucionální podpory 
mezinárodní spolupráce MŠMT: COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST, 
INGO II a KONTAKT II. Viz: 

     http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/rvvi-projednala-zamer-programu-inter-excellence 
Prod. J. Trlifaj informoval, že za MFF UK se zaregistrovala vedoucí OVZS (podle 
ministerských instrukcí se za UK mohou přihlásit pouze 2 až 3 zástupci!).  

 
 
Prod. M. Vlach 
u) V rámci smluvního výzkumu by v dohledné době měla být podepsána další smlouva 

o smluvním výzkumu s ČSOB, s řešením v období leden – duben 2016 (za MFF UK 
garantuje doc. M. Nečaský).  

 
 
Děkan 
v) Na programu VR UK dne 28. 1. 2016, 14:00 hodin, bude návrh na jmenování doc. Jiřího 

Spurného profesorem. Děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.  
 
w) Prod. V. Baumruk předložil návrh z fyzikální sekce, aby prof. RNDr. Martinu Váchovi, 

CSc., byl udělen čestný titul hostující profesor Univerzity Karlovy. KD souhlasilo 
s postoupením návrhu Vědecké radě fakulty na její zasedání 3. 2. 2016.  

 
x) SVV 

i) Prod. O. Čepek připomněl e-mail z 6. 1. 2016, v němž Mgr. Petr Nohel z Odboru 
pro vědu a výzkum RUK sdělil, že objem finančních prostředků na SVV bude letos 
stejný nebo nižší než vloni. KD schválilo návrh prod. O. Čepka neměnit ani 
požadavky MFF UK směrem k RUK, ani loňskou domluvu sekčních proděkanů o 
dělení sumy mezi sekce fakulty (ostatně v roce 2015 bylo v KD dohodnuto, že 
úmluva potrvá po dobu tří let, takže případné změny včetně „přepočítání“ 
doktorandů budou projednány až v roce 2017. 
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ii) Prod. M. Rokyta seznámil s informacemi, které získal korespondencí s Mgr. P. 
Nohelem (souběžná podpora téže akce z GAUK a SVV není možná – jde o stejný 
zdroj, dělený teprve uvnitř univerzity). V reakci na podnět předsedy SKAS Mgr. T. 
Masaříka děkan, se souhlasem KD, rozhodl, že studenti čtvrtého ročníku mohou 
podat dvouletý projekt GAUK a studenti pátého ročníku jednoletý projekt GAUK 
(tedy s přesahem do části šestého ročníku). Nadále platí, že doktorandi vyšších 
ročníků studia se mohou na řešení projektů GAUK podílet jako členové kolektivu.  

 
y) Stalo se po KD: Dopis JM informující o možnosti, aby se akademičtí a vědečtí pracovníci 

fakulty zaregistrovali do seznamu hodnotitelů v celosvětovém šetření nejlepších vysokých 
škol, děkan předal k vyřízení prod. J. Trlifajovi. Registrace je možná na adrese:  
http://j.mp/academic16 
resp. 
http://qsnetwork.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4YhYfK37foP8dZX 

       nejpozději do 5. února 2016.  
 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Administrování smluv a další agendy programu Erasmus přešlo z OVZS na STUD, resp. 

na fakultního koordinátora dr. O. Pangráce. Prod. F. Chmelík jednal s dr. O. Pangrácem 
a je dohodnuto, že smlouvy týkající se výjezdů zaměstnanců fakulty bude podepisovat 
v rámci děkanem mu svěřených pravomocí proděkan pro studijní záležitosti. 

 
a) Studentská anketa za ZS 2015/2016 běží, blog děkana zveřejněn zde: 

http://www.matfyz.cz/clanky/545-navrat-k-elektronicke-forme-studentske-ankety-krok-
vzad-nebo-dva-kroky-vpred 

 
b) Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty na MFF UK za ak. rok 2014/2015 (dále 

HVS). Prod. F. Chmelík zpracoval a odeslal na RUK pravidelnou výroční zprávu HVS.  
Struktura zprávy je závazná a je dána Řádem pro hodnocení výuky studenty UK, viz:  

http://www.cuni.cz/UK-5973.html 
a Opatřením rektora č. 48/2015, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-7071.html  
Prod. F. Chmelík dal v této souvislosti kolegiu k úvaze, zda - za předpokladu zdařilého 
průběhu ankety za ZS 2015/2016 - neupravit proces ankety formálním předpisem, což by 
vyhovělo čl. 4, odst. 4, a čl. 9, dost. 5, Řádu pro HVS. KD rozhodnutí odložilo na příští 
schůzi, přičemž se předběžně vyjádřilo pro formu směrnice děkana, účinné od 
akademického roku 2016/2017 (nikoli tedy pro předpis těžšího kalibru, schvalovaného 
akademickými senáty školy). Prod. F. Chmelík dále upozornil, že podle čl. 12, odst. 8, 
Řádu pro HSV mají učitelé právo zveřejnit své stanovisko k výsledkům ankety 
a k vyjádření respondentů. Je třeba zajistit tuto možnost po technické stránce. Z: prod. F. 
Chmelík, dr. P. Zakouřil.  

 
c) Směrnice o poplatcích vybíraných od studentů, bývalých studentů a absolventů: prod. F. 

Chmelík se k této problematice vrátil; předeslal, že výchozím dokumentem je opatření 
JM, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7121.html 
které vyvolává nutnost změnit stávající Směrnici děkana č. 3/2010, stanovení výše úhrad 
od studentů a absolventů MFF UK v Praze. Prod. F. Chmelík ve spolupráci s vedoucí 
STUD předložil kolegiu návrh, aby citovaná fakultní směrnice byla nahrazena dvěma 
výnosy:  
i) směrnicí děkana stanovující výši úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF 

UK v Praze, která by naplnila původní cíl změny, totiž sjednotit výši poplatků za 
dokumenty v českém a v anglickém jazyce; na tento dokument se nevztahuje edikt 
JM; děkan požádal prod. F. Chmelíka, aby do příští schůze KD upřesnil/vyjasnil, 

http://j.mp/academic16
http://qsnetwork.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4YhYfK37foP8dZX
http://www.matfyz.cz/clanky/545-navrat-k-elektronicke-forme-studentske-ankety-krok-vzad-nebo-dva-kroky-vpred
http://www.matfyz.cz/clanky/545-navrat-k-elektronicke-forme-studentske-ankety-krok-vzad-nebo-dva-kroky-vpred
http://www.cuni.cz/UK-5973.html
https://www.cuni.cz/UK-7071.html
http://www.cuni.cz/UK-7121.html
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jak rozpoznávat absolventy (tj. ty, kteří převzali diplom) od bývalých studentů, kteří 
studia zanechali ještě před absolutoriem.  

ii) směrnicí děkana stanovující výši úhrad od studentů MFF UK v Praze podle 
citovaného opatření rektora UK. Prod. F. Chmelík přenechal na rozhodnutí 
tajemníka fakulty, zda vydat směrnici – ceník pro studenty, která by reflektovala 
univerzitní výnos ve všech položkách, tzn. nejen výši úhrady za opis výkazu 
o studiu a opis vysvědčení. Tajemník sdělí svůj návrh na příští schůzi.  

  
d) Odpověď na dopis RUK (čj. UKRUK/15664/2015) týkající se plnění rektorova opatření z r. 

2010 – zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací: přílohou dopisu byl 
přehled zveřejněných závěrečných prací k datu 11. 12. 2015, ukazující na určité 
diference. Na MFF UK byla provedena analýza příčin toho, že zveřejnění prací není 
stoprocentní. Výsledkem je zjištění, že scházejí texty několika prací, a to prací 
neobhájených, a tudíž nikde nearchivovaných, dokonce ani autorem. Co se týče 
zpřístupnění prací obhájených v roce 2005, ty se podle platné metodiky pro archivaci 
doplňovat nemusejí, neboť podle vysokoškolského zákona se povinně zveřejňují práce 
obhájené po 1. 1. 2006.  

 
e) Agenda poplatků od studentů a její provázání mezi STUD a HOSP: prod. F. Chmelík 

poslal kolegiu na vědomí sdělení dr. P. Zakouřila, znějící v tom smyslu, že na společné 
schůzce zainteresovaných pracovníků děkanátu v prosinci 2015 zaznělo, že pokud jde 
o roky 2006-2015, MFF UK nepožaduje/nepotřebuje součinnost ze strany ÚVT UK, firmy 
Erudio či firmy BBM. Prod. F. Chmelík k tomu dodal, že schůzka ukázala na fakt, že 
HOSP pohledávky za studenty, kteří neuhradili poplatky, neeviduje.  
RUK žádá dostat do 15. 1. 2016 seznam studentů, od nichž mají být dlužné poplatky 
vymáhány. 
Stalo se po KD 
i) Na RUK byl ve stanovené lhůtě poslán návrh, jak se vypořádat s dlužníky za MFF 

UK. Návrh vzal v úvahu fakta, která vyšla najevo během předchozích diskusí, 
včetně někdejšího postupu ze strany RUK.  

ii) Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK poslal „Zápis ze schůzky s tajemníky 
a dalšími zástupci fakult UK nad vymáháním poplatků spojených se studiem a 
jejich migrací do účetních systémů fakult“.  

 
f) Doc. M. Šolc organizuje na 28. ledna 2016 v posluchárně S5 malostranské budovy 

celostátní konferenci o U3V. Děkan delegoval prod. F. Chmelíka, aby za vedení fakulty 
pronesl zahajovací příspěvek.   

 
g) Prod. F. Chmelík informoval o vývoji v probíhajícím disciplinárním řízení. Důsledkem je 

změna místa, kde bude disciplinární komise v pondělí 18. 1. 2016 jednat.  
 

h) Prod. F. Chmelík informoval o případu, kdy se bývalý student MFF UK (rozuměj nikoli 
absolvent) prokazoval zfalšovaným vysvědčením o státní doktorské zkoušce na fakultě. 
Záležitost řeší Kriminální policie.  

 
Prod. P. Kolman 
i) Doktorské studium 

i) Elektronická evidence individuálních studijních plánů (ISP) doktorského studia: 
prod. P. Kolman předem kolegiu poslal své poznámky k požadavku JM včetně 
výsledku konzultací s FSV, FHS a ÚVT. Na základě předešlých rozhodnutí KD 
probíhá evidence ISP všech studentů nastoupivších ke studiu v ak. roce 2015/16 a 
později elektronicky, a KD zatím neplánovalo využívat elektronickou evidenci ISP 
pro studenty, jejichž studium začalo před akademickým rokem 2015/2016. 
S ohledem na důrazné přání JM, vyjádřené osobním dopisem děkanovi, začít 
využívat elektronickou evidenci ISP nejpozději ke konci září tohoto roku pro 
všechny studenty doktorských studijních programů, po diskusi v KD děkan rozhodl 
učinit takové kroky, aby roční hodnocení studentů ke dni 30. 9. 2016 proběhlo 
elektronicky. Prod. P. Kolman připraví v tomto smyslu odpověď pro JM. 

ii) Děkan očekává, že oborové rady dají pokyn ke konstituování RDSO. 
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iii) Veškeré požadavky na změny v nastavení práv k SIS je třeba posílat dr. P. 
Zakouřilovi a současně v kopii prod. P. Kolmanovi. (Proděkani M. Rokyta a V. 
Baumruk se pozastavili nad tím, že role garanta není dostatečná k tomu, aby měli 
dostatečně široký přístup k datům v SIS.) 

 
j) Harmonogram akademického roku 

i) Návrh opatření rektora stanoví, že lhůta na podávání přihlášek v rámci přijímacího 
řízení pro akademický rok 2017/2018 bude pro všechny programy shodná, a to do 
konce měsíce března. Děkan po diskusi v KD požádal prod. P. Kolmana, aby 
tlumočil stanovisko, že MFF UK by si ráda podržela jako lhůtu pro podávání 
přihlášek do navazujícího magisterského studia konec února.  

ii) K dotazu děkana na dvoufázové přijímání doktorandů prod. P. Kolman uvedl, že to 
patrně bude možné jen cestou výjimky.   

iii) Univerzitní harmonogram příštího akademického roku je podobný tomu loňskému; 
vloni MFF UK provedla ve vlastním harmonogramu úpravu. Děkan po diskusi v KD 
požádal prod. P. Kolmana, aby studijní prorektorce tlumočil návrh na stejnou délku 
zimního a letního semestru – v předloženém návrhu je letní semestr o dva týdny 
delší než zimní (bez vánočních prázdnin).   

 
k) Prod. P. Kolman navázal na své sdělení o schůzce se zástupci Komise J. W. Fulbrighta, 

která na jaro 2016 připravuje v Praze krátký workshop usilující o představení českých 
vysokých škol americkým partnerům s cílem posílit studijní pobyty amerických 
"undergraduate" studentů na technických vysokých školách v ČR. Požádal, aby 
pracovníci MFF UK využili svých kontaktů k informování amerických kolegů, jaké 
možnosti studia skýtají české vysoké školy (zejména science technology engineering), a 
to na workshopu, který bude organizován v USA; detaily o něm pošle členům KD prod. P. 
Kolman v e-mailu.  

 
l) Schůzka studijních proděkanů na RUK, avizovaná v prosinci loňského roku, se opět 

posouvá, podle posledního upřesnění se má uskutečnit 20. 1. 2016.  
Stalo se po KD 
Schůzka se bude konat 20. 1. 2016. Prod. P. Kolman a studijní proděkanka PřF UK doc. 
M. Martínková poslali pror. M. Králíčkové a prof. R. Wildové teze k dokumentu „Vnitřní 
systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti na UK“ shrnující základní 
pohled obou fakult na tento systém. Členové KD dokument též obdrželi. 

 
m) SPŠE v Ječné ulici v Praze se na MFF UK obrátila s prosbou o konzultaci týkající se 

výuky informatických předmětů, s cílem dobře připravovat své studenty i pro studium na 
MFF UK. Prod. P. Kolman se sešel s představiteli školy. Napíše o tom blíže dr. D. 
Mandíkové, která se stará o Fakultní školy, prod. M. Vlach dostane kopii. Hodí se na 
program příští schůzky Pracovní skupiny pro Fakultní školy.   

 
n) Prod. P. Kolman připraví informační e-mail o oběhu sebehodnotících zpráv doktorandů 

(od studenta ke školiteli a pak k RDSO). Tyto pokyny pak odešle jako proděkan pro 
koncepci studia předsedům RDSO, v kopii sekčním proděkanům.   

 
  

Děkan 
o) Fond Karla Urbánka: kolegium schválilo podmínky pro podporu studijních pobytů 

v akademickém roce 2016/2017. Budou vyhlášeny na fakultním webu, v blízkých dnech a 
pak ještě pro připomenutí počátkem dubna. Termín pro podání žádostí vyprší na konci 
května 2016. Více zde:  
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm 
 

p) Stalo se po KD 
RUK zaslal materiál „Horizontální prostupnost studia na Univerzitě Karlově 
v akademických letech 2012/2013 až 2014/2015: orientační přehled“, vypracovaný 
oddělením analýz a strategií.  
 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Návrh rozpočtových úprav ještě k roku 2015. Schválen.  
 

Odkud Kam Částka 
v Kč 

Fin. prostř. Poznámky Úprava bude 
provedena dne: 

RUK 700-01/PROVOZ 387 699 neinvestice zahr. studenti - prostř.na pobyt 14. 1. 2016 
RUK 7243-06/STIP 76 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia PGS 14. 1. 2016 
RUK 7242-01/PROVOZ 630 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia 14. 1. 2016 

 
b) Děkan po projednání v kolegiu schválil návrh „Smlouvy o propagaci a reklamě“ 

s Vysokoškolským sportovním klubem MFF UK na rok 2016. Realizací je pověřen 
tajemník fakulty po schválení rozpočtu na rok 2016. 

 
c) Dopravní situace v trojském areálu: děkan obdržel odpověď na svou žádost o úpravy 

dopravního režimu v oblasti Pelc – Tyrolky. Ředitel odboru dopravních agend Magistrátu 
hl. m. Prahy Ing. Jan Heroudek napsal, že úřad chápe oprávněnost požadavků MFF UK a 
že učiní patřičné kroky k provedení děkanem navrhovaných úprav. Současně sdělil, že 
tomu bude předcházet projekční příprava, která spadá do zkušebního provozu 
tunelového komplexu Blanka a která vyžaduje určitý proces. Proto není možné sdělit 
konkrétnější upřesnění k realizaci žádaných úprav.  

 
d) Správa budov a zařízení UK nabízí nepotřebný majetek – víceúčelovou sportovní halu 

v Hostivaři. Z důvodu uspokojení restitučních nároků majitele pozemku pod touto halou, 
je nutno halu demontovat a případně ji znovu postavit na jiném pozemku. MFF UK tuto 
nabídku odmítla. 

 
e) KD projednalo žádost Spektroskopické společnosti J. M. Marci, aby mohla mít své 

oficiální sídlo na adrese MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 (dosud sídlila na ČVUT). MFF 
UK je kolektivním členem Společnosti, stejně jako řada dalších institucí. KD doporučilo 
předložit věc k vyjádření senátu fakulty. 

 
f) Knihovna MFF UK vyhodnotila stav a využití svých kopírovacích zařízení v prostorách 

fakulty. Některé stroje jsou opotřebené, poptávka po jejich využití klesá. Kopírovací stroj 
umístěný na Karlově bude přestěhován do Troje. 

 
Stalo se po KD:  
g) Pronájem refektáře: Pan Petr Kužel přispěl v rámci sbírky na koncertní křídlo a vedení 

fakulty souhlasí s pronájmem refektáře pro uspořádání koncertu ve výši 5.000,- Kč.  
  
h) Děkan po korespondenčním projednání v KD schválil vyhovět těmto dvěma žádostem 

doc. M. Šolce: 
i) Žádosti o zapůjčení zasedací místnosti v budově Ke Karlovu 3, pro předání ceny 

Zdeňka Horského za rok 2015 dne 3. února 2016. Cenu, pojmenovanou po 
českém významném historikovi astronomie a udělovanou za nejlepší diplomové a 
disertační práce v oboru historie vědy, bude předávat prof. PhDr. Petr Svobodný, 
CSc., ředitel Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy. 

ii) Žádosti o zapůjčení refektáře v malostranské budově pro uspořádání varhanního 
koncertu dne 28. 1. 2016 od 18:30 hodin, se slevou za pronájem ve výši 50 % 
z plné ceny. Koncert bude součástí programu pro účastníky celostátní konference 
o Univerzitách 3. věku.  

 
Děkan 
i) Děkan svolá poradu vedoucích pracovišť MFF UK, a to na středu 27. ledna 2016, 14:00 

hodin. Hlavními body programu budou: výběrové řízení na veřejné zakázky (podklady 
připraví tajemník), zopakování pravidel pro čerpání dovolených a jejich dodržování v roce 
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2015, přijímání odborných asistentů a prodlužování jejich pracovních smluv (blíže sub 
bod 5. a) tohoto zápisu).  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek,  
a) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI): monitorovací zprávy byly 

odevzdány.  
 
b) Správce serverovny v Troji: komise zkoumá přihlášky obou uchazečů, vyžádala si 

dodatečné podklady. Pokud by řízení nepřineslo dostatečně vhodného kandidáta, bude 
vydán inzerát znovu.  

c) Dne 26. 1. 2016 se uskuteční kontrolní den s firmou Technico Opava (projednání 
kompletního ekonomického rozboru nákladů na stavbu Pavilonu pro M a I).  

 
d) Plán oprav a staveb v roce 2016: prod. L. Skrbek, tajemník a vedoucí SB se sejdou 26. 1. 

2016, aby po předchozím vyhodnocení požadavků sestavili konečný návrh, který bude 
předmětem jednání vedení fakulty a posléze senátu fakulty v souvislosti s návrhem 
rozpočtu fakulty na rok 2016.  

 
e) Tisková zpráva o projektu Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku je 

zveřejněna zde:  
     http://www.cuni.cz/UK-7270.html 
 
 

Doc. C. Matyska, RNDr. H. Nyklová 
f) OP VVV 

i) KD vzalo na vědomí informaci o dokončování projektů na nové excelentní týmy. 
Stalo se po KD: MŠMT prodloužilo den před termínem ukončení příjmu přihlášek 
do výzvy OP VVV č. 02_15_003 Podpora excelentních týmů lhůtu pro podávání 
žádostí o jeden měsíc, tj. do 22. 2. 2016. Rektor UK požádal náměstka pro řízení 
sekce operačních programů dr. V. Velčovského o sdělení důvodů, které k tak 
neočekávané změně vedly.  

ii) Současná verze Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy v Praze, přílohy 
Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016-2020 (dále (SPR UK), čítá 1204 
stran textu a děkanovi se dostala jako podklad pro jednání RKR jen několik málo 
dní předem. Alespoň zběžně se s dokumentem seznámili doc. C. Matyska a dr. H. 
Nyklová. Seznam nakoupených přístrojů v ceně nad 1 mil. Kč operativně dodal 
tajemník fakulty. 

iii) Pedagogické projekty: vypsání soutěže je avizováno na konec ledna 2016, přičemž 
uzávěrka návrhů má připadat již na 3. března 2016. Výzva na megaprojekty 
zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik: vysoká 
škola může podat nejvýše dva; pro MFF UK připadá v úvahu leda spojit úsilí např. 
s FF, PřF, PedF UK, vedou se o tom jednání. Doc. C. Matyska je skeptický, již 
kvůli krátkému termínu na zpracování. Výzva zaměřená na budování kapacit pro 
rozvoj školy obsahuje ve svých cílech síťování škol, spolupráci se středními 
školami, odborné olympiády, další interní podporu vzdělání učitelů apod. MFF UK, 
konkrétně doc. J. Robová a doc. Z. Šír z KDM, uvažují o podání projektu 
Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních školách: motivace a 
příprava k matematickým soutěžím a olympiádám v rámci výzvy "Budování kapacit 
pro rozvoj škol I". Prod. M. Rokyta je k tomu pobídne, v KD panovala shoda v tom, 
že by fakulta podala takový projekt individuálně.  

iv) Výběr projektů z MFF UK do celouniverzitního megaprojektu v rámci PO2, SC1-
SC4 (termín podání je stanoven na září 2016, na MFF UK připadá orientačně 18 
mil. Kč). Seznam svých anotací musela/musí MFF UK redukovat. Možnosti zařadit 
projekt týkající se výchovy doktorandů prováděné společně MFF UK a Univerzitou 
v Heidelbergu (idea prof. J. Málka): prod. M. Rokyta pozval dr. H. Nyklovou a prof. 
J. Málka na zasedání kolegia matematické sekce dne 14. 1. 2016. Mělo by to 

http://www.cuni.cz/UK-7270.html
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pomoci vyjasnit, zda projekt podat (to předpokládá, že ho prof. J. Málek sepíše) a 
zda ho zahrnout do univerzitního návrhu, nebo ho podat jako individuální fakultní.  
Stalo se po KD: Dr. H. Nyklová navštívila jednání kolegia matematické sekce a 
seznámila vedoucí pracovišť s podrobnostmi ohledně projektů OP VVV. Jednání 
s prof. J. Málkem se uskutečnilo před jednáním kolegia sekce.  

v) Velké infrastruktury: na MFF UK se připravují celkem tři návrhy (LINDAT/CLARIN: 
Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské výzkumné infrastruktury, prof. J. 
Hajič; CERIC SPL-MSB: Laboratoř fyziky povrchů – Optická dráha materiálového 
výzkumu, prof. V. Matolín; FERMILAB, dr. K. Soustružník). Pro přípravu těchto 
projektů a projektu Laboratoř nanostruktury hmoty kolegium doporučilo tento 
postup: prod. V. Baumruk svolá po 20. 1. 2016 jednání kolegia fyzikální sekce, 
následně pak doc. C. Matyska  uspořádá  schůzku, které by se kromě něj 
zúčastnili proděkani L. Skrbek a V. Baumruk, šéfové připravovaných projektů na 
velké infrastruktury, vytipovaný šéf projektu pro laboratoř nanostruktur, dr. H. 
Nyklová, tajemník fakulty a na které by se probraly zkušenosti s psaním projektů a 
způsoby personálního zabezpečení úkolů, které OP VVV přinášejí (najmout 
profesionální zpracovatele projektů? přijmout zaměstnance?). Prod. J. Trlifaj zjistí, 
zda by připadaly v úvahu univerzitou vysoutěžené firmy na projekty Horizon 2020.  
Laboratoř nanostruktury hmoty: prod. L. Skrbek shrnul výsledek dosavadních 
jednání s představiteli FZÚ AV ČR, uskutečněných po předchozím projednání 
s fyzikální sekcí MFF UK. Formálně budou podány dva nezávislé projekty (AV ČR, 
UK v Praze). V plánu je další schůze kolegia fyzikální sekce, k prodiskutování 
otázky, kdo bude schopný, ochotný a vhodný pro roli vedoucího projektu, dále jaké 
bude složení týmu. 
Děkan po projednání v KD souhlasil se zadáním stavební studie místa, kde by 
mohla laboratoř vzniknout. Navrhl a zajistí prod. L. Skrbek.  

vi) Prod. V. Baumruk doporučil nechat vypracovat obecné úvodní informace o MFF 
UK, aby byly k dispozici zpracovatelům projektů a ti je nemuseli sestavovat každý 
sám. Nabídl, že najatého autora by zaplatila fyzikální sekce. Jednat bude i v této 
věci tajemník fakulty.  

         
          Stalo se po KD 

vii) MŠMT organizuje semináře k dalším výzvám OP VVV, viz: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare 
K účasti se registrovala RNDr. H. Nyklová, na 17. 2. ještě doc. C. Matyska (jako 
náhradník, protože kapacita semináře už je naplněna).  

 
Prod. M. Vlach 
g) Rotunda sv. Václava 

i) Dne 11. 1. 2016 bylo předáno staveniště. Prod. M. Vlach se kvůli akutním 
zdravotním potížím nemohl osobně zúčastnit, věc zajistili pracovníci SB.  

ii) Dr. C. Brom požádal, aby případné akusticky rušivé restaurátorské práce na 
obnově rotundy nebyly v určitých březnových a dubnových termínech prováděny.   

iii) Vyhlášení soutěže Designer, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/ 

iv) Termín slavnostního otevření rotundy pro dárce: 28. 9. 2016.  
v) Závěrečná konference k obnovení rotundy je naplánovaná na středu 12. října 2016 

(refektář na MS). 
vi) Mimořádné exkurze do rotundy organizačně zajistí prod. M. Vlach.  
vii) Ministerstvo financí schválilo 1. monitorovací zprávu a také již dorazily první 

finanční prostředky (cca 170 tis. Kč). Zároveň MF ČR připomínkovalo 2. 
Monitorovací zprávu, k niž mělo pouze drobné výhrady. Ke schválení zprávy 
pravděpodobně dojde na konci ledna. Prod. M. Vlach připravuje doplnění zprávy 
dle požadavků MF.   

 
h) Projekt CPPT a tzv. fakultní skauti:  

i) KD vzalo na vědomí návrh prod. M. Vlacha na uzavření DPP s dr. K. Šolcovou do 
června 2016, s náplní práce tzv. inovačního skauta. 

ii) Vizitky fakult: jsou schvalovány Centrem pro přenos poznatků a technologií, děj 
probíhá. Prod. V. Baumruk projevil zájem o výsledek dříve, než bude zveřejněn.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/
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Stalo se po KD 
i) Prod. V. Baumruk informoval, že dne 15. 1. 2016 bylo ukončeno I. kolo architektonické 

soutěže na dostavbu Kampusu Albertov. K této příležitosti byla vydána oficiální tisková 
zpráva. Link na webové stránky Kampusu Albertov je zde:  
http://kampusalbertov.cuni.cz/KA-31.html?news=1960&locale=cz 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Možnosti vstoupení VR MFF UK do kariérního postupu na MFF UK – děkan shrnul 
závěry, k nimž VR dospěla na svém jednání dne 6. 1. 2016.  
i) Přijímání odborných asistentů a akademických vědeckých pracovníků (dále OA a 

AVP) 
Vědecká rada dostane včas informaci o vypisovaných konkursech na obsazení 
míst odborných asistentů, aby mohla do konkursních komisí delegovat své 
zástupce. Děkan MFF UK vypisuje konkursy typicky dvakrát ročně, čili VR bude 
informována na svém dubnovém a na říjnovém zasedání.  

ii) Prodlužování pracovní smlouvy OA a AVP 
Vedoucí pracovišť a kandidát na prodloužení smlouvy s dostatečným časovým 
předstihem dodají životopis (podle zadané osnovy), shrnující dosavadní aktivity a 
výsledky OA a AVP v posledních třech letech. Finální editaci osnovy provede 
děkan z podkladů sekčních proděkanů. Členové VR dostanou tímto způsobem 
vypracované dokumenty a budou mít možnost, po jejich prostudování, upozornit 
děkana na případy, které se nevyvíjejí slibně k úspěšné habilitaci. VR nepřísluší 
dávat doporučení ani nemá právo veta, ale může svým názorem působit 
prostřednictvím děkana na vedoucího pracoviště.  

iii) Časový plán na jaro 2016: vedoucí pracovišť dodají sekčním proděkanům do 
15. dubna 2016 hotové podklady (životopisy). Vědecké radě budou zaslány pro 
zasedání konané 4. května 2016.  

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) E-shop fakulty: probíhá testovací provoz.  

Stalo se po KD:  E-shop funguje včetně platby kartou (zdá se), viz: 
http://matfyzpress.cz/25-vsechny-tituly 

 
b) Rozhovory o oboru Počítačová grafika se povedou v ČRo Plus dne 30. 1. 2016, fakultu 

budou reprezentovat pánové dr. C. Brom a Mgr. M. Bída.  
 

c) Dotazníkové šetření mezi studenty prvního ročníku MFF UK: výsledky poslal prod. M. 
Vlach kolegiu e-mailem, a to ve dvou zprávách, podle místa vyplnění ankety: pro skupinu 
respondentů – účastníků soustředění na Albeři a pro skupinu respondentů při zápisu ke 
studiu v Praze.  

 
d) Matfyz.cz – úspěšný článek o spolupráci s FF UK a společných programech učitelství, 

viz:  
http://www.matfyz.cz/clanky/528-ucitelstvi-na-matfyzu-je-jistota 
Jeví se jako přínosný.  
 

e) Na místo Bc. K. Linhardtové, která přijala jinou pracovní nabídku, bude oddělení mediální 
komunikace hledat nového redaktora/redaktorku pro Matfyz.cz a pro péči o sociální sítě 
fakulty.  

 
f) Pracovní skupina pro Fakultní školy MFF UK se sejde příští týden. Projedná návrhy na 

uzavření dohody o spolupráci s dalšími 7-10 školami; s nimi včetně by pak fakulta měla 

http://kampusalbertov.cuni.cz/KA-31.html?news=1960&locale=cz
http://matfyzpress.cz/25-vsechny-tituly
http://www.matfyz.cz/clanky/528-ucitelstvi-na-matfyzu-je-jistota
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celkem 25-30 tzv. fakultních škol. Tento stav by mohl být na určitou dobu uzavřený. Prod. 
M. Vlach se pochvalně vyjádřil k práci předsedkyně pracovní skupiny RNDr. D. 
Mandíkové. 

 
g) Hromadná korespondence OVVP: náklady na poštovné jsou poměrně vysoké, prod. M. 

Vlach hledá ve spolupráci s vedoucí OVVP způsob, jak náklady snížit. Souvisí to se 
zjišťováním efektivity písemného rozesílání informací o propagačních aktivit MFF UK 
(rozdělovník adresátů na střední a na základní školy, osud zásilek na školách, odezva na 
ně u studentů).   

 
h) Dne 6. 1. 2016 vyhlásilo MŠMT výsledky žádostí o finanční podporu soutěží a přehlídek 

v roce 2016. MFF UK uspěla v těchto položkách: 
i) Matematická soutěž Náboj: 80 tis. Kč (o 20 tis. Kč méně než loni). 
ii) FYKOSí Fyziklání: 70 tis. Kč (o 10 tis. Kč více než loni). 
iii) Fyziklání online: 70 tis. Kč (stejně jako loni). 
iv) Česká lingvistická olympiáda: 45 tis. Kč (o 5 tis. Kč více než loni). 
v) Účast MFF UK na International Linguistics Olympiad - 150 tis. Kč (o 73,6 tis. Kč 

více než loni). 
Na výrazném zvýšení přidělených prostředků má zásluhu International Linguistics 
Olympiad. Prod. O. Čepek požádal ředitelku ÚFAL, aby nalezla vhodného garanta 
olympiády.  

 
i) Matfyz-Alumni: ozvali se absolventi MFF UK, kteří promovali před 40 lety, v plánu je 

zorganizovat pro ně prohlídku Karolina. V důsledku nové informace z RUK patrně doznají 
plány MFF UK změnu, viz bod sub m) tohoto bodu.  

 
j) Propagační akce Jeden den s fyzikou se bude konat dne 11. února 2016. Na zahájení 

jsou potřeba čtyři reprezentanti fakulty, protože proběhne současně na čtyřech místech. 
Předběžně s tím počítá proděkan V. Baumruk. Prod. M. Vlach se o dalších 
reprezentantech dohodne s předsedou fakultní propagační komise doc. M. Cieslarem.  

 
k) Dr. M. Děcký připravuje další zasedání Pracovní skupiny pro web, hlavním úkolem bude 

sestavit požadavky na nový web. Termín schůze: pondělí 25. 1. 2016 odpoledne.  
 

l) Článek Má smysl chodit do školy? otisknutý v lednovém vydání časopisu Respekt 
(č. 1/2016) vzbudil na MFF UK ne zcela pozitivní ohlas. Z iniciativy doc. J. Dolejšího bylo 
zorganizováno osobní setkání s autorem příspěvku p. Markem Švehlou, na 14. 1. 2016, 
k prodiskutování názorů.  

 
m) Zlatá promoce dne 16. dubna 2016 – slavnostní obřad k výročí padesáti let od promoce 

na UK, schválený Kolegiem rektora UK jako součást programu Dne celoživotního 
vzdělávání a Festivalu absolventů: odpověď na dopis pror. L. Rovné připraví prod. M. 
Vlach. MFF UK plánuje oslovit své absolventy z roku 1966. Kontaktní osobou bude 
RNDr. K. Houžvičková Šolcová.  

 
n) Partnerský program se rozšiřuje o další zájemce.  

 
o) Spolupráce s firmou Znovín Znojmo: prod. M. Vlach seznámil s návrhem na etikety 

(názory se tříbí) a informoval, že prezentace „společného“ vína je naplánovaná na „Den 
π“ 14. března 2016, 15:14 hodin, na MS. Víno pak bude možné zakoupit ve fakultním e-
shopu, podmínky včetně cenových se stanou předmětem smlouvy mezi MFF UK a 
firmou. Víno bude i součástí nabídky v obchodní síti.  

 
Stalo se po KD 
p) Předběžný termín DOD: středa 23. listopadu 2016. Prod. M. Vlach bude jednat 

o pronajmutí prostor.  
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q) Článek Mezi fyziky kolují fantastické zvěsti. Zachytili jsme gravitační vlny? na Technet.cz, 
viz: 
http://technet.idnes.cz/zvesti-zaznamenali-gravitacni-vlny-einstein-fac 
/veda.aspx?c=A160113_145346_veda_mla 
Své mínění k problematice, o které článek pojednává, vyjádřil i prof. RNDr. Jiří Podolský, 
DSc., z Ústavu teoretické fyziky na MFF UK. 
 

r) Veletrh pražských veřejných vysokých škol se konal 14. 1. 2016 v prostorách VŠE, více 
na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-study/ 

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Informaci o závěrech schůze Rozšířeného kolegia rektora UK konané 11. ledna 2016 
i podkladové materiály k této schůzi děkan poskytl celému kolegiu. 

 
b) Dotaz člena AS doc. A. Komárka na platné datum fakultního rektorského sportovního dne 

zodpověděl prod. F. Chmelík: definitivní termín, po změnách, stanovila JM na 4. května 
2016, viz Opatření rektora 44/2015: 
http://www.cuni.cz/UK-6928.html 

 
c) Setkání k šestému výročí Centra vizuální historie Malach, konaného v pondělí 25. ledna 

2016 od 9:30, se místo pana děkana zúčastní prod. J. Trlifaj. 
 

d) Tradiční setkání zaměstnanců fakulty před letními prázdninami je naplánované na 
pondělí 20. června 2016 od 16:00 hodin do Troje.  

 
e) Plán zasedání kolegia děkana do letních prázdnin 2016 je následující: 

3. února 2016  
24. února  
16. března  
6. dubna  
20. dubna  
4. května  
18. května 
1. června, a to vždy v pracovně děkana na Karlově.  
Poslední zasedání se pak uskuteční v Troji v pondělí 20. června 2016, před odpoledním 
setkáním zaměstnanců MFF UK (jeho začátek je plánovaný na 16:00 hodin).   
 

Stalo se po KD 
f) Akademický senát MFF UK schválil dne 13. 1. 2016 Dlouhodobý záměr MFF UK na roky 

2016-2020, znění dokumentu viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/ 

 
g) Slavnostního otevření Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK dne 

9. února 2016 od 12:00 hodin se zúčastní děkan fakulty.  
 
h) Slavnostního předání Prémie Jana Friče za rok 2015 dne 25. 1. 2016 v Astronomickém 

ústavu AV ČR se zúčastní děkan fakulty. Prémii Jana Friče uděluje Astronomický ústav 
od roku 2009 svým mladým pracovníkům za mimořádné výsledky, které přispívají 
k prestiži ústavu v mezinárodním srovnání.  

 
Zasedání skončilo v 15:57 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://technet.idnes.cz/zvesti-zaznamenali-gravitacni-vlny-einstein-fac%20/veda.aspx?c=A160113_145346_veda_mla
http://technet.idnes.cz/zvesti-zaznamenali-gravitacni-vlny-einstein-fac%20/veda.aspx?c=A160113_145346_veda_mla
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-study/
http://www.cuni.cz/UK-6928.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/


Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 3. února 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, L. 
Skrbek, F. Chmelík; j. h. C. Matyska, H. Nyklová, D. Lanková 
J. Trlifaj 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Závěrečná zpráva IP 2015 byla odeslána na RUK, velmi zodpovědně ji vypracoval doc. 

RNDr. P. Svoboda, CSc., garant IP za MFF UK. Zpráva ukazuje na celou řadu činností 
(přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, spolupráce se středními školami, didaktické 
aktivity na MFF UK včetně anglického studia, přednášky U3V či vydání sbírek řešených 
přikladů po zavedení speciálního softwaru LabView na základě celofakultní licence), 
celkově lze práci fakulty v této oblasti hodnotit jako úspěšnou. 

 
b) Dne 26. 1. 2016 proběhl kontrolní den s firmou Technico Opava, předmětem jednání byl 

prováděcí projekt na stavbu pavilonu M+I v trojském areálu. Protože Technico Opava má 
podle platné smlouvy do 12 týdnů od udělení stavebního povolení dodat kompletní 
prováděcí projekt s tím, že nemůže překročit výši schválené dotace od MŠMT (částečně 
snížené o již prostavěnou část spojenou s vybudováním nové serverovny) a vzhledem 
k požadavkům zástupců MFF UK na budoucí flexibilitu objektu, proběhla dne 29. 1. 2016 
ještě podrobná odborná konzultace zástupců firmy Technico s pracovníky informatické 
sekce, zaměřená předevšim na slaboproudé rozvody a logistiku projektovaného objektu. 

 
c) Na základě inzerátu MFF UK proběhl konkurz na pozici správce nové serverovny v Troji. 

Konkurzní komise (ve složení - bez titulů – V. Baumruk, L. Forst, L. Skrbek, F. Šubr, P. 
Vlášek) na tuto pozici doporučila RNDr. Ludvíka Urbana, CSc., který na následné besedě 
místo akceptoval a souhlasil s vypracováním koncepce serverovny a požadavků na její 
běžný provoz a další rozvoj. Bude zřízeno nové pracoviště pod fyzikální sekcí, zatím 
s orientačním názvem „Správa počítačové sítě Troja“. Návrh na zřízení pracoviště 
a pozice správce serverovny připraví tajemník fakulty. 

 
d) Příprava plánu stavebních akcí na rok 2016: vedoucí SB a prod. L. Skrbek prošli 

požadavky pracovišť, zvlášť je konzultovali se sekčními proděkany. Dne 26. 1. 2016 se 
sešla pracovní skupina (bez titulů: D. Lanková, A. Líska, M. Novák, L. Skrbek), která 
posoudila požadavky investičního charakteru a převážnou většinu z nich doporučila letos 
uskutečnit, samozřejmě v závislosti na financích (odhad činí celkem 31 mil. Kč). Co se 
týká neinvestičních akcí, objem požadavků je větší než očekávané finanční možnosti 
fakulty, a proto dojde na selekci. Prod. L. Skrbek pošle kolegiu tabulku obsahující 
všechny evidované nároky včetně odhadu nákladů, přičemž požadavky budou předběžně 
rozděleny do skupin podle důležitosti/potřebnosti. 
Tajemník vytipuje do příštího KD akce stavebního rázu, které se jeví svým charakterem 
jako podobné a u kterých by bylo užitečné začít organizovat výběrové řízení ještě před 
schválením rozpočtu (výběrové řízení veřejných zakázek klade velké nároky na čas).   

 
Doc. C. Matyska, dr. H. Nyklová, tajemník fakulty 
e) Kolegium projednalo: 

i) informace o schůzce s řešiteli plánovaných projektů OP VVV v rámci výzev 
"č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury" a "č. 02_16_019 Excelentní výzkum", 

ii) informace o situaci týkající se podání projektů do výzvy "č. 02_15_003 Podpora 
excelentních výzkumných týmů". 
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f) Po projednání v KD děkan souhlasil, aby prod. V. Baumruk jednal o možnosti přijetí 
RNDr. Z. Bubeníkové, Ph.D., jako administrátorky projektů na výzkumné infrastruktury. 

 
g) Po projednání v KD děkan souhlasil s prodloužením pracovně-právního vztahu mezi MFF 

UK a RNDr. H. Nyklovou po 1. 3. 2016, už mimo OMK.  
 

h) Na děkanův dotaz sdělil tajemník, že jednání s firmou DERS probíhá, v této souvislosti 
uvedl skutečnost, že počínaje 1. 7. 2016 platí povinnost instituce zveřejňovat smlouvy, 
jejichž finanční plnění přesahuje částku 50 tis. Kč. Dále tajemník informoval o jednání 
s ředitelem firmy BBM. 

 
Prod. M. Vlach 
i) Na příští týden je svolaná porada v CPPT ohledně přípravy projektu a vytipování tzv. 

fakultních skautů, zúčastní se dr. K. Šolcová Houžvičková. 
 
j) Rotunda sv. Václava: KD vzalo na vědomí situační zprávu prod. M. Vlacha (2. 2. 2016 se 

uskutečnil kontrolní den; proběhla diskuse o zasíťování rotundy - datový kabel vs. wifi, 
kvůli dálkovému ovládání světel; je nutné změnové řízení ve stavebních nákladech; je 
připravena smlouva mezi MFF UK a KTF UK o spolupráci v edukativních aktivitách).   

 
k) Infotabule v budově Ke Karlovu 5 byla instalována a funguje, zatím přebírá program své 

kolegyně z budovy Ke Karlovu 3.  
 
l) OP VVV: z rozhodnutí vedení UK bude mezifakultní projekt (3. osa) formulovat tým 

vedený odborníky Pedagogické fakulty UK. 
 
 
 
2. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: po konzultaci s děkankou FF UK se děkan MFF 

UK rozhodl uplatnit návrh z informatické sekce při jiné vhodné příležitosti, a tedy ho 
nepředložit Vědecké radě fakulty na jejím letošním únorovém zasedání. 

 
b) OBD a SCOPUS - nově zavedené povinné pole ve formulářích (EID číslo publikace ve 

SCOPUS): děkan konzultoval věc s RNDr. J. Kučou a s vedoucí knihovny. Vyplnění 
dalšího identifikačního údaje, o jehož smyslu členové kolegia silně pochybovali, zajistí 
knihovna.  

 
c) Nominace prof. RNDr. Jana Hály, DrSc., do předsednictva TAČR: formality zařizuje 

vedoucí OVZS ve spolupráci s prod. V. Baumrukem. Iniciativa navrhnout pror. J. Hálu 
vzešla od vedení UK, děkanovi v tomto smyslu napsal pror. J. Konvalinka.  

 
d) Pozvánka z RUK na debatu „Budoucnost visegrádské spolupráce: diskuse nad zprávou 

eminentních osobností“. Debata se bude konat 17. února 2016 v 16:00 hodin ve 
Vlasteneckém sále Karolina, za MFF UK se jí zúčastní prod. J. Trlifaj.  

 
e) Dokument Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů vypracovaný 

vedením GA ČR a předložený k členům připomínkám Vědecké rady GA ČR poskytl 
děkan členům KD pro informaci. Připomínky odešle ve stanoveném termínu do 5. 2. 
2016.  

 
Prod. M. Vlach 
f) Informace o setkání s firmou CzechInvest přišla od RUK pouze několik dní před jeho 

konáním, z MFF UK se zúčastnil doc. C. Matyska.   
 
g) Výzva OP „Praha – Pól růstu“ a projekt GAMA UK (jsou administrovány univerzitním 

Centrem pro přenos poznatků a technologií), informace na pracoviště fakulty rozeslala dr. 
K. Houžvičková Šolcová, která se také zúčastní schůzky svolané na 4. 2.2016.   
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h) Zájem o spolupráci ze strany firmy Starlift nabízející studentské stáže v tzv. start-upech 

v Silicon Valley v USA. 
Stalo se po KD: zástupci vedení fakulty se sešli s reprezentantkou firmy dne 19. 2. 2016.  

 
Prod. V. Baumruk 
i) Po projednání v KD děkan schválil návrh z fyzikální sekce udělit stříbrnou pamětní 

medaili MFF UK prof. Timothy A. Keiderlingovi. Medaili předá během svého letošního 
dubnového pobytu v Chicagu prod. V. Baumruk.    

 
 
 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KD akceptovalo upravené návrhy směrnic děkana týkající se úhrad od studentů. 

Tajemník uvedl, že vzhledem k existujícímu ceníku prací, služeb a materiálu (je 
uveřejněný na webu mezi formuláři HOSP) neshledává důvod pro vydání speciální 
směrnice. 

 
b) Studijní proděkani oznámili studentům e-mailem z 29. 1. 2016, že byl zprovozněn modul 

v SIS umožňující pořídit výpis o splněných studijních povinnostech a potvrzení o studiu. 
 
c) Probíhá studentská anketa za ZS 2015/2016, prod. F. Chmelík zaslal kolegiu průběžné 

výsledky zachycující stav ke konci ledna. Vedení fakulty schválilo odeslání 
„poločasového oběžníku“ (stane se 3. 2. 2016).  

 
d) Přípis od JM (UKRUK/821/2016) týkající se hodnocení studia v doktorských studijních 

programech. Jde o souhrnný dokument, z něhož vyplývá, že v porovnání s jinými 
fakultami UK eviduje MFF UK relativně vysoký počet zahraničních stáží doktorandů. 

 
e) Prospěchová stipendia – požadavek dostat údaje o výši vyplácených stipendií: děkan 

souhlasil s poskytnutím dat, podle platných předpisů čili beze jmen v těch souborech, 
které nejsou veřejné. Přípravu dat a jejich poskytnutí zajistí prod. F. Chmelík, předtím se 
ujistí u předsedy SKAS, že šlo o požadavek Studentské komory senátu, a nikoli 
jednotlivce. 

 
f) Promoce U3V budou dne 3. 6. 2016 v 11 hodin v Karolinu. Děkana zastoupí prod. F. 

Chmelík.   
 

g) MFF UK hostila ve dnech 28. a 29. 1. 2016 celostátní konferenci o U3V spojenou 
s Valným shromážděním Asociace U3V v ČR. Účastnilo se na 50 zástupců veřejných 
vysokých škol a jejich fakult majících v programu vzdělávání formou U3V. Fakulta 
v současné době nabízí 8 kurzů U3V (v přípravě je devátý); je na nich zapsáno celkem 
242 účastníků, což je zatím rekordní počet.   

 
h) Doplnění návrhů studentských fakultních grantů (dále SFG) na základě návrhu 

Stipendijní rady ze dne 14. 12. 2015 a rozhodnutí děkana ze dne 17. 12. 2015 bylo 
provedeno navrhovateli a vedoucími. Rada navrhla udělit SFG ve výši po 8.000,- Kč na 
řešení všech zmíněných projektů, ale s jednou výjimkou, kde Rada pro SFG navrhuje 
stipendium ve výši 5.000,- Kč. Snížení stipendia odráží fakt, že je požadováno hlavně na 
přípravu publikace výsledků souvisejících s diplomovou prací. 

 
i) Ediční plán MFF UK – vědecké publikace 2016 pro nakladatelství Karolinum: po jedné 

změně v návrhu byl plán schválen. Bližší komentář podal prod. M. Rokyta, změna byla 
projednána s předsedou ediční komise doc. M. Zeleným i s autorem titulu. 
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Prod. P. Kolman 
j) Elektronická evidence individuálních studijních plánů doktorského studia (navazuje na 

závěr KD 13. 1. 2016): prod. P. Kolman napsal odpověď pro JM. Pokračuje příprava na 
využití elektronického modulu pro roční hodnocení doktorandů. 

 
k) Přípis z RUK týkající se rozvoje distančních prvků - spolupráce s UK: prod. P. Kolman se 

obrátil na sekční proděkany, aby mu navrhli osoby, které by se dané problematice mohly 
věnovat. Věc si zaslouží být přinejmenším sledována.  

 
l) KD vzalo na vědomí informace o schůzce pror. M. Králíčkové a prof. R. Wildové se 

studijními proděkany. Prof. R. Wildová přislíbila fakultám, které se angažují v přípravě 
vnitřního systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti, poslat k připomínkám (či je jinak 
oslovit) novou verzi chystaného materiálu, a to ještě před hromadným rozesláním všem 
fakultám UK. Pror. M. Králíčková se snaží vyhovět návrhům MFF UK na úpravy 
harmonogramu akademického roku 2016/2017 a harmonogramu přijímacího řízení v roce 
2017. Dílčí problémy vyvstávají kvůli nestejné délce období výuky na MFF UK a PřF UK.  

 
m) Datum Děkanského sportovního dne: úterý 8. listopadu 2016. (DOD je naplánovaný na 

středu 23. listopadu 2016.) 
 

n) Přihlášky do doktorského studia: s ohledem na vyhlášené podmínky přijímacího řízení 
(http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm) je nutné, aby všechna vypsaná 
témata dizertačních prací byla uvedena v SIS. Vložení tématu do SIS mohou zajistit i 
referentky STUD (jako pomoc zejména externím školitelům). Vzhledem k tomu, že pro 
přijetí ke studiu je nezbytné vyjádření navrženého školitele, není třeba se obávat toho, že 
by vypsané téma mohl zablokovat nevhodný uchazeč. Prod. P. Kolman s tím obeznámí 
garanty programů.  

 
o) Analýza horizontální prostupnosti studia na UK: KD vzalo na vědomí materiál zaslaný od 

RUK. 
 

p) Přání senátu MFF UK pronesené na zasedání dne 13. 1. 2016, totiž vznést požadavek 
na firmu ERUDIO, aby do tzv. vytíženosti byli automaticky počítáni studenti z jiných fakult 
navštěvující přednášky na MFF UK. Úkolem věc prozkoumat a zadat tento požadavek byl 
pověřen prod. P. Kolman. KD vzalo na vědomí jeho sdělení, že požadavek je řešen 
s ÚVT UK. 

 
q) Návrh jazykového auditu akademických pracovníků: bude pilotně připravován 

v informatické sekci.  
 

Prod. M. Rokyta 
r) KD vzalo na vědomí informaci o první schůzi Katedry jazykové přípravy, svolané novou 

vedoucí pracoviště PhDr. M. Bubeníkovou, Ph.D. Vedoucí KJP požádala, aby případné 
požadavky na pořizování jazykových překladů - v rámci úkolů či potřeb fakulty - byly 
předkládány výhradně jejím prostřednictvím. Z: sekční proděkani.  

 
Prod. M. Vlach 
s) Prod. M. Vlach seznámil KD s návrhem nového složení fakultní ediční komise. Děkan, se 

souhlasem kolegia, návrhu vyhoví a komisi jmenuje.   
 
 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Děkan po projednání v KD schválil tyto dvě rozpočtové úpravy: 
 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 
RUK 100-01/PROVOZ -21 622 665,64 neinvestice spoluúčast na VaVPI 
RUK 731-01/STAVAKCE -12 287 510,36 neinvestice spoluúčast na VaVPI 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm
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b) Kolegium vzalo na vědomí informaci tajemníka o čerpání sociálního fondu. Přehled 

tvorby a čerpání sociálního fondu bylo v roce 2015 následující: 
 

počáteční zůstatek                                  6 143 287 Kč  
tvorba 5 855 857 Kč 
čerpání na penzijní pojištění                               4 695 000 Kč      

 (420 zaměstnanců) 
čerpání na pojištění      235 500 Kč       

                      (19 zaměstnanců)  
čerpání na úroky  283 992 Kč 

      (26 zaměstnanců) 
školky    44 508 Kč 

 (6 zaměstnanců) 
konečný zůstatek   6 740 144 Kč 

 
c) MFF UK se připojila k nabídce Univerzity Karlovy na vypsání veřejné zakázky na 

energetický audit budov. Současný platný audit skončí 30. 11. 2017.  
 
d) Společnost ABC Catering, nájemce bufetu na Karlově, doplatila dlužné platby za 

nájemné a služby. Jednáním ve věci další smlouvy v délce trvání 1 roku je za vedení 
fakulty pověřen tajemník fakulty. 

 
e) Zastaralost kamerového systému v objektech MFF UK vyžaduje, aby tento prostředek 

zabezpečení budov byl nově posouzen z hlediska účelnosti a potřeb fakulty, jejích 
finančních možností a samozřejmě v souladu s pravidly Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. Z: tajemník fakulty.  

 
f) Kolegium uložilo tajemníkovi fakulty, aby spolu s vedoucí hospodářského oddělení 

připravil fakultní pravidla pro používání služebních mobilních telefonů u firmy Vodafone, 
která zvítězila ve veřejné zakázce RUK. 

 
g) V rámci závěrečné fáze projektů VaVpI dojednal tajemník fakulty s administrátory 

jednotlivých projektů zajištění zbývající dokumentace pro řídicí orgán v průběhu února a 
března 2016, včetně jejich finančního ohodnocení. 

 
h) Z posluchárny M1 byl odcizen počítač. Krádež byla ohlášena jak Policii ČR, tak 

pojišťovně. 
 

i) Po projednání na předcházející schůzi KD byl zveřejněn inzerát poptávající pracovníka 
na OVZS (agenda vědy a smluvního výzkumu), dále bude zveřejněn inzerát na 
pracovníka pro agendu veřejných zakázek. 

 
j) Pronájmy, zapůjčení prostor 

i) ÚFAL pořádá ve dnech 12. až 17. 9. 2016 týdenní školu ve strojovém překladu QT 
Marathon. Po projednání v KD děkan schválil zapůjčení potřebných učeben a 
poslucháren v malostranské budově zdarma.  

ii) Gymnázium Jaroslava Heyrovského v Praze (Fakultní škola MFF UK) by rádo 
využilo malostranský refektář dne 3. 6. 2016 pro slavnostní předání maturitních 
vysvědčení. Po projednání v KD děkan schválil, za pronájem ve výši 1.000,- Kč. 

iii) Po projednání v KD děkan vyhověl žádosti o zapůjčení refektáře na koncert pro 
účastníky konference 6th Central European Relativity Seminar, za pronájem ve 
výši 1.000,- Kč. 

 
k) Tajemník seznámil kolegium s právními aspekty situace, kdy MFF UK poskytne svou 

adresu/prostor pro oficiální sídlo jiných institucí (nedávno České společnosti aktuárů a 
Spektroskopické společnosti J. M. Marci).   

 
l) Způsob konstrukce rozpočtu fakulty na rok 2016: KD diskutovalo o změnách vynucených 

nálezem ministerské kontroly, jak je předem písemně navrhli tajemník a vedoucí HOSP. 
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S ohledem na časové omezení schůze kolegia byla dohodnuta zvláštní schůzka děkana, 
tajemníka, sekčních proděkanů a vedoucí HOSP.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Prodlužování smluv OA a AVP – osnovu pro zachycení výsledků OA a AVP a vzor 
„vyjádření vedoucího pracoviště“ dopracuje do definitivní podoby děkan, ve smyslu 
návrhů členů KD. 
Stalo se po KD: Osnova profesního životopisu je mezi formuláři zaměstnaneckého 
oddělení, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/ 
 

b) Příprava konkursů - uzávěrka pro předložení návrhů děkanovi je tentokrát stanovena na 
den 17. 3. 2016.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Žebříčky HN „Nejlepší vysoké školy“. 
 
b) E-shop Univerzity Karlovy: schůzky zástupců fakult svolané na 28. 1. 2016 se za MFF UK 

zúčastnil Ing. Z. Šedina, protože prod. M. Vlach se rektorátem narychlo stanovenému 
termínu nemohl pro pracovní zaneprázdnění přizpůsobit. Nabídka ze strany RUK je zatím 
ve fázi „hledání směru“. Ekonomické a jiné aspekty nejsou známy. 

 
c) E-shop fakultního nakladatelství MatfyzPress je v provozu (spuštění e-shopu bylo 

z obchodního hlediska velmi úspěšné), viz:  
www.matfyzpress.cz 

 
d) Veletrh pražských veřejných vysokých škol, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-study/ 
 

e) Den absolventů 16. 4. 2016: účast reprezentace MFF UK na tzv. zlaté promoci v talárech. 
Případnou účast přislíbili děkan fakulty a předseda spolku Matfyz Alumni prof. Z. 
Němeček. 

 
f) Fakultní školy: jednání o „přírůstcích“. Komise navrhne rozšíření skupiny škol od září/října 

2016. Byly vytipovány další možné benefity pro partnerské školy 
 

g) Cena za reprezentaci a propagaci. 
Stalo se po KD: V předepsané lhůtě bylo podáno celkem pět návrhů. O udělení ceny 
rozhodne děkan na návrh komise, které předsedá proděkan pro PRopagaci a jejímiž 
dalšími členy jsou členové fakultní Propagační komise. Schůze komise bude v pátek dne 
26. 2. 2016. Cena bude předána dne 3. března 2016 na fakultním plese.  
 

h) Matfyzácký ples se koná ve čtvrtek 3. března 2016, organizuje ho spolek Matfyzák, viz: 
http://www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2016/ 
 

i) Fakultní web: právní služby a příprava výběrového řízení. Plánovaná je schůzka 
s vedoucím oddělení PSíK, o koncepci rozvoje webu. 

 
j) Uskutečnila se propagační akce Jedna noc s informatikou a matematikou, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-jnim/ 
 

k) Cena Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2015 (9. ročník): zdůvodněné návrhy  
na udělení této ceny je možné podávat k rukám rektora UK do 29. února 2016. 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/
http://www.matfyzpress.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-study/
http://www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2016/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-jnim/
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l) Výsledky interního auditu OVVP. Proběhla schůzka děkana, tajemníka a prod. M. Vlacha. 

O nálezech, které si vyžádají určité změny ve financování seminářů a v evidenci OVVP, 
informoval prod. M. Vlach vedoucí OVVP. 

 
m) Den firem pro informatiku a matematiku proběhne 15. 11. 2016 na Malé Straně, s akcí 

prod. O. Čepek souhlasí. 
 

n) Probíhají jednání o uzavření smlouvy v rámci Partnerského programu s firmou 
GoodData, uzavření smlouvy lze očekávat v první polovině února 2016.  

 
o) Spolupráce s ČRo – Rádio Wave: na nejbližší měsíce je plánováno několik tematických 

pořadů (tvorba her, roboti, droni atd). 
 

p) Dne 11. 6. 2016 se MFF UK připojí k akci Muzejní noc (Z: OMK). 
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Poslanecká sněmovna schválila novelu vysokoškolského zákona.  
 
b) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK (ADZ) – kolegium projednalo ADZ na rok 

2016 a zprávu o plnění ADZ na rok 2015 ve verzích z 2. 2. 2016. Děkan texty dohotoví 
do finálního znění a předloží Akademickému senátu MFF UK na jeho schůzi 2. 3. 2016.  
 

c) Statut nově zřízené Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za 
vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově v Praze je na univerzitním 
webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7294.html 

 
d) Děkana bude v týdnu od 7. března 2016 zastupovat prod. J. Trlifaj.  
 
e) Po dobu děkanova pobytu v USA (od 19. do 28. 5. 2016, doprovod JM při podpisu 

meziuniverzitní smlouvy o spolupráci s univerzitou v Oregonu) bude děkana zastupovat 
prod. J. Trlifaj, včetně jednání AS MFF dne 25. 5. 2016.  

 
 
Zasedání skončilo v 13:55 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

http://www.cuni.cz/UK-7294.html


Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 24. února 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluven: 

O. Čepek, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek, 
F. Chmelík; j.h. přizváni C. Matyska (setrval po celou dobu zasedání), H. Nyklová (bod 
4.) a T. Jančák a D. Lanková (bod 5.a) 
V. Baumruk 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin, ve 12:30 hod. přerušeno a pokračovalo opět od 14:30 hod. 
Důvodem byla účast děkana na slavnostním předání cen rektora Univerzity Karlovy, více na webu, 
viz: 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15855.html 
Cenu Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů dostal Bc. Lukáš 
Folwarczný, Bolzanovu cenu převzala Mgr. Hana Šípová, Ph.D., oba z MFF UK.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) GA ČR 

i) Ke dni 16. 2. 2016 byly vyhlášeny nové soutěže GA ČR 2017. Vyhlášení spolu 
s dodatečnými informacemi. Upozornění na změny + interní instrukce rozeslalo 
OVZS standardním způsobem. Interní termín pro předání finálních návrhů je 
stanoven na 22. 3. 2016, do 17. 3. 2016 lze posílat ke kontrole drafty návrhů 
(neznamená to však, že návrhy dodané k 22. 3. 2016 nebudou kontrolovány 
z hlediska dodržení interních instrukcí). Kompletní finální návrhy budou k dispozici 
k sekčním proděkanům v úložišti na  
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/granty 

ii) V návaznosti na společnou schůzku u děkana fakulty dne 10. 2. 2016, týkající se 
nastavení rozpočtů projektů GA ČR s počátkem řešení v roce 2016, zaslalo OVZS 
sekčním proděkanům souhrnný přehled dotací na mzdy a dofinancování 
jednotlivých projektů (celkem včetně spoluřešitelů činí k 11. 2. 2016 suma 
na dofinancování celkem 9 927 tis. Kč). Zároveň OVZS zpracovalo a předalo 
oddělením PERS a HOSP podrobný přehled dofinancování po grantech, jménech 
řešitelů a členů řešitelských týmů, úvazcích a měsících. 

iii) Dne 19. 2. 2016 byla zveřejněna dodatečná výzva k nominacím do panelů GA ČR 
č. 201 a 204. Návrhy do panelu 201 nejsou aktuální, neboť MFF UK je v současné 
době v uvedeném panelu zastoupena takto: 
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr. h. c. mult., (předseda); funkční období od 
2013, 
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.; funkční období od 2015,  
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.; funkční období od 2015,  
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.; funkční období od 2013. 
V panelu P204 jsou z MFF UK tito odborníci: 
doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., (předsedkyně); funkční období od 2013  
doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.; funkční období od 2013. 

iv) Děkan informoval, že GA ČR připravuje nový typ projektů, které umožní tří- až 
šestiměsíční stáž u řešitele grantu ERC, což by mohlo být užitečné pro potenciální 
žadatele o ERC granty k získání know-how úspěšného aplikanta.  

 
b) Kolegium rektora UK dne 15. 2. 2016 projednalo výši a rozdělení prostředků na projekty 

SVV 2016. Z požadovaných 23 220 tis. Kč bylo MFF UK schváleno 21 780 tis. Kč 
(o 1 467 tis. méně než v roce 2015). 

 
c) Sběr dat do II. pilíře podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací (výběr 

excelentních výsledků) – dopis pror. J. Konvalinky, T: 22. 2. 2016. Na úkolu pracuje 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15855.html
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/granty
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Mgr. J. Kuča. Termín na UK prodloužen do 29. 2. 2016, neboť RVVI nefunguje aplikace 
pro sběr údajů. 
 

d) PRVOUK – finance na rok 2016: pror. J. Konvalinka sdělil svým dopisem z 15. 2. 2016 
předpokládanou úhrnnou sumu, která bude fakultě poskytnuta na uskutečňování 
programů rozvoje vědních oblastí na UK (310 311 575 Kč) a současně požádal o zaslání 
návrhu rozdělení této institucionální podpory na jednotlivé programy či části programů. 
T: do 7. 3. 2016.  Srovnání s rokem 2015: 298 364 598,- Kč + bonifikace P02 a P15  
celkem ve výši 121 504,- Kč. Apel na výši režie 20 % z běžných prostředků přidělených 
na program (aby byly dodrženy podmínky MŠMT uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO). 
Prod. M. Rokyta na kolegiu promítl několik variant dělení prostředků mezi sekce, 
k definitivnímu rozhodnutí je třeba ještě souhlas prod. V. Baumruka.  

 
e) Výzva JM předkládat podněty k návrhu struktury programů Progres (tyto programy 

nahradí od 1. 1. 2017 PRVOUK).  Konečný termín předání podnětů na RUK je 31. 3. 
2016, věc zatím nepodléhá projednání ve VR či AS.  Prod. J. Trlifaj předběžně doporučil 
zůstat u schématu tři projekty sekční plus dva mezioborové s tím, že bude třeba zjistit 
více informací o způsobu přidělování plánovaných vyšších bonusů na mezioborové 
projekty. Prod. O. Čepek se zajímal o tuto bonifikaci.  
 

f) Stížnost proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže TAČR (neudělení grantu doc. M. 
Nečaskému v 3. soutěži v programu OMEGA) nebyla vyslyšena. 

 
g) Na výzvu k pozvání profesora z College de France, v rámci meziuniverzitní dohody, 

žádné pracoviště MFF UK neodpovědělo. Termín vypršel 15. 2. 2016.  
 

h) Fond mobility UK – jarní kolo: interní termín pro předložení návrhů na OVZS je stanovený 
na 23. 3. 2016. 

 
i) Cestou RUK byl podán návrh na jmenování prof. J. Hály členem předsednictva TA ČR 

(podklady připravil prod. V. Baumruk).  
 

j) Prod. J. Trlifaj citoval pozoruhodné pasáže z nedávno schválené Národní politiky 
výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020, viz: 
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=770177  

 
k) Horizont 2020 

i)         Dny Horizontu H2020 na Univerzitě Karlově v Praze: programu dne 23. 2. 2016 se 
zúčastnila vedoucí OVZS, dne 25. 2. 2016 plánuje účast prod. J. Trlifaj.  

ii)        Katolická univerzita Leuven (KUL): UK navázala s KUL strategické partnerství; 
KUL nabídla univerzitě své zkušenosti v projektové podpoře i finanční prostředky 
na přípravu společných projektů. Prod. J. Trlifaj konstatoval, že informace 
o termínech 25. 2. 2016 a 17. 6. 2016 ani formuláře pro podávání Exploratory 
Grant Proposal (EGP) nedostala MFF UK cestou EC RUK, ale jen díky známostem 
jednoho z žadatelů na KUL.  
Stalo se po KD: JM napsala 8. 3. 2016 všem děkanům UK dopis, v němž jim 
vytýká slabý zájem o spolupráci s KUL a důrazně žádá o větší podporu 
mezinárodní vědy na fakultách. Následnou korespondencí prod. J. Trlifaje a 
děkana s pror. L. Rovnou a pracovnicí Evropského centra UK Mgr. A. Jiroudkovou 
bylo ověřeno, že výtky JM se MFF UK netýkaly, protože fakulta patří 
k nejaktivnějším a mohla by ostatním sloužit za příklad; dva z celkových čtyř 
podaných návrhů jsou právě z MFF UK. Rovněž částka poskytovaná KUL na jeden 
EGP není paušálně 10 tis. eur, ale je stanovena podle skutečných nákladů, 
nejvýše je však 3 tis. eur.  

iii) Dne 9. 2. 2016 proběhla na RUK prezentace vysoutěžených poradenských firem 
(GRANT Garant s.r.o. a eNovation (Innovation Leadership Agency)) na podporu 
podávání návrhů projektů v H2020. Mechanismus podpory: zájemce vyplní 
formulář/přihlášku k odběru služby poradenské firmy na: 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=770177
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https://docs.google.com/forms/d/1kA5Dnox7HPqelBBvfjhBhZd4hDHok9jenejldjXW
JM8/viewform?c=0&w=1 
RUK: „Formulář slouží k závaznému odběru služeb poradenské firmy pro psaní 
návrhů projektů v H2020. Upřednostňovány budou projekty, ve kterých je UK v roli 
koordinátora, a ve kterých figuruje zkušený vědec zaměstnaný na UK. Po vyplnění 
všech údajů a odeslání formuláře bude Vaše žádost posouzena odbornou komisí.  
V případě koordinátorských projektů musí být tento formulář vyplněn alespoň 
7 měsíců před uzávěrkou grantových přihlášek do H2020. Povinnou součástí 
tohoto formuláře je rovněž souhlas Vaší fakulty, ten prosím zašlete nascanovaný 
na adresu adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz. Vše ostatní prosím vyplňujte pouze do 
tohoto formuláře.“ 
Na základě přihlášky proběhne malé výběrové řízení a firma, která uspěje, pak 
komunikuje přímo s navrhovatelem projektu. 

 
l) Univerzita Innopolis v Tatarstánu projevila zájem navázat s MFF UK spolupráci cílenou 

zejména na studentskou výměnu. Univerzita Innopolis se snaží získat studenty na 
nabídku studia počítačových věd (computer science) a jejich aplikací. V bakalářských 
programech lze na jmenované univerzitě studovat obory: Software Engineering, Artificial 
Intelligence, Data Science, Robotics, v magisterských programech obory: Software 
Engineering, Big Data, Secure Systems and Network Engineering, Robotics. Veškeré 
studium je vedeno v angličtině.  Svou nabídku univerzita šířila i cestou Akademické 
informační agentury. MFF UK nebude na nabídku reagovat.  

 
m) Od 22. 1. 2016 mají všichni zaměstnanci UK přístup do databáze ANLUPA - strážce 

výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními 
a zahraničními poskytovateli grantů. Přístup z adresy: 
https://www.anlupa.cz/ 
Po kliknutí na "přihlásit se" a výběru UK je možné se do aplikace přihlásit stejnými 
uživatelskými údaji jako v případě jiných aplikací UK. Po přihlášení lze nastavit Strážce 
výzev, Sledované výzvy nebo jen Vyhledávat ve výzvách. 

 
n) Pror. J. Konvalinka zaslal dopis s informací, že byl zakoupen analytický nástroj InCites 

určený pro bibliometrické hodnocení výsledků vědecké a tvůrčí činnosti. Školení k tomu 
se bude konat 15. 3. 2016, z MFF UK projevil zájem prod. V. Baumruk.  

 
o) Tzv. Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK, která se řídí Opatřením rektora 

č. 15/2015, viz: http://www.cuni.cz/UK-6759.html. 
Podle instrukce z RUK může MFF UK vybrat ze své produkce dvě monografie. T: 24. 3. 
2016. 

 
p) Vláda schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020, viz 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=770177  
 

q) Spolupráce se zahraničím 
i) Smlouva mezi UK a Univerzitou v Eugene (Oregon, USA) je podle informací RUK 

v nejvyšším stádiu dokončení, konečné připomínky z obou stran jsou 
vypořádávány. 

ii) Ateneo de Manila: v Praze se v dubnu 2016 uskuteční 5. konference asijských 
rektorů, to bude příhodná příležitost pro podpis memoranda o spolupráci s MFF 
UK.  

iii) Den UK ve Švýcarsku (14. až 16. 3. 2016; Ženeva, Lausanne) – MFF UK se 
nezúčastní, protože s institucemi, které budou navštíveny, nerozvíjí spolupráci.  

iv) UK připravuje svou prezentaci v USA (léto 2016) a na španělských univerzitách 
(podzim 2016).   

v) Dopis ohledně možné spolupráce v oblasti studia, který děkanovi přišel z UPC 
Barcelona, dostal k vyřízení standardním postupem prod. J. Trlifaj.  

 
r) Vedoucí OVZS připravuje ke zveřejnění na webu informace o fakultních mezinárodních 

smlouvách (přání prod. P. Kolmana).   
 

https://docs.google.com/forms/d/1kA5Dnox7HPqelBBvfjhBhZd4hDHok9jenejldjXWJM8/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1kA5Dnox7HPqelBBvfjhBhZd4hDHok9jenejldjXWJM8/viewform?c=0&w=1
https://www.anlupa.cz/
http://www.cuni.cz/UK-6759.html
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=770177
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s) Akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK: pror. A. 
Gerloch poslal děkanovi analýzu vytíženosti těchto oborů za období do 1. ledna 2007 do 
31. prosince 2015.  

 
t) Prod. J. Trlifaj navázal na bod 1. n) zápisu KD konaného dne 13. 1. 2016 a doporučil, aby 

návrh na zavedení/povolení elektronického hlasování habilitačních a hodnoticích komisí 
napsal prorektorovi pro akademické kvalifikace UK děkan fakulty. Návrh jsou ochotni 
svým podpisem podpořit také děkan PřF UK a děkanka FF UK. Text dopisu připraví prod. 
J. Trlifaj.   

 
u) Oslava 60 let trvání Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně (Rusko): jednou 

z akcí jsou Dny České republiky v SÚJV, naplánované na 29. až 31. března 2016. 
Naváže na ně zasedání vládních zmocněnců členských zemí (4. dubna 2016) a 
slavnostní setkání vrcholných představitelů členských zemí a zástupců vedení SÚJV (5. 
dubna 2016). Děkan obdržel pozvání k účasti na Dnech ČR. Zastoupí ho prod. L. Skrbek.  

 
v) Čtvrtstoletí Humboldtova klubu v České republice: slavnostního setkání konaného při této 

příležitosti ve středu 2. března 2016 odpoledne se za vedení fakulty zúčastní prod. J. 
Trlifaj. Současným předsedou českého Humboldtova klubu je prof. Jan Franc z MFF UK. 
O výročí napsal například Akademický bulletin, viz: 
http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1785.html 

 
w) Dne 18. února 2016 byla slavnostně odhalena pamětní deska Ernsta Macha na budově 

UK na Ovocném trhu č. 7, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2016-02-mach/ 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentská anketa za ZS 2015/2016: předsedkyně fakultní komise pro anketu doc. H. 

Valentová předala cestou prod. F. Chmelíka několik sestav pro děkana: připomínky 
k výuce – předmětům, připomínky k výuce – vyučujícím, připomínky k obecným tématům. 
Dále dostal děkan slovní vyjádření studentů a schválil jejich zveřejnění. Ocenění anketou 
nejlépe hodnocených pedagogů se uskuteční po Strouhalovské přednášce 2. 3. 2016. 
Komise pro studentskou anketu se sejde, aby vyhodnotila její průběh.   
Stalo se po KD: výsledky ankety jsou zveřejněné na webu, viz: 
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2016q1/000745.html 

 
b) Prod. F. Chmelík jako předseda fakultní disciplinární komise (dále DK) předložil děkanovi 

návrh na vyloučení studenta J. M. ze studia na MFF UK.  
Stalo se po KD: Děkan návrhu DK vyhověl a studenta vyloučil.  

 
c) Informace o výši poplatků spojených se studiem (dopis pror. M. Králíčkové z 12. 2. 2016, 

UKRUK-1891/2016/III) bude vyvěšena na fakultní úřední desce.  
 

d) Na dotaz Informačního, poradenského a sociálního centra UK sdělil prod. F. Chmelík, že 
na MFF UK v současné době nestuduje nikdo se statusem uprchlíka/azylanta a nikdo 
takový se zatím ke studiu ani nehlásí. Kontaktní osobou pro záležitosti těchto osob je za 
MFF UK pracovník studijního oddělení Bc. Stanislav Veselý. 

 
e) Děkan vydá, po projednání v KD, Příkaz děkana č. 1/2016, organizačně administrativní 

opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 
2016/2017. Návrh výnosu předložil prod. F. Chmelík. 
Stalo se po KD: Příkaz byl vydán, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik01.htm 
 

f) Magisterská promoce dne 28. dubna 2016, 10:30, ve Velké aule Karolina, proběhne za 
osobní účasti děkana fakulty. Promotorem bude prof. A. Pultr. 

http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1785.html
http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2016-02-mach/
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2016q1/000745.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik01.htm
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g) KD akceptovalo námět prod. F. Chmelíka vyjednat s Fakultou strojní ČVUT dohodu 

o vzájemném zpřístupnění výuky, analogickou jaké má MFF UK uzavřeny s FJFI, FIT a 
FEL. Nechť tedy prod. F. Chmelík v tomto duchu jedná.   

 
h) Časový plán letošního úvodního soustředění studentů 1. ročníku MFF UK na Albeři: první 

turnus (4. až 7. 9.) – Fyzika, druhý turnus (7. až 10. 9.) – Informatika, třetí turnus (10. až 
13. 9.) – Matematika. Besedy s děkanem jsou předběžně plánovány takto: 6., 8. a 10. 9. 
2016.  

 
Prod. P. Kolman 
i) Rozvoj distančních prvků a spolupráce s UK: prod. P. Kolman poděkoval prod. M. 

Rokytovi za návrh fakultního reprezentanta do univerzitní pracovní skupiny. Navržen byl 
Mgr. Zdeněk Halas, DiS, Ph.D. 

 
j) Prod. P. Kolman navštívil spolu s prod. O. Čepkem společnost Ipsos, která zpracovává 

žebříček fakult pro Hospodářské noviny. Zjistili, že metodika, podle které hodnocení firma 
provedla, není ta, kterou HN deklarovaly. Tato okolnost vedla kolegium k myšlence, že 
MFF UK se bude podobných „vyhodnocování“ zúčastňovat jen tehdy, bude-li použitá 
metodika v plné míře zveřejněna a zároveň budou zveřejněna i data z jednotlivých škol, 
na základě kterých bude žebříček postaven.  

 
k) Rektor UK vydal harmonogram akademického roku 2016/2017, přičemž bylo vyhověno 

připomínkám z MFF UK. Prod. P. Kolman navrhne harmonogram fakultní.  Univerzitní 
harmonogram je obsažen v Opatření rektora č. 3/2016, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-7357.html 

 
l) Prod. P. Kolman se obrátil na sekční proděkany s otázkou, zda je reálné dohodnout do 

konce března t. r., které předměty budou nabízeny v příštím akademickém roce jako 
vyučované anglicky. Informace o anglicky vyučovaných předmětech je podstatná pro 
studenty přijíždějící na MFF UK v rámci programu Erasmus a na základě dohod. 
Proděkani O. Čepek a M. Rokyta odpověděli kladně. Prod. P. Kolman záležitost ještě 
probere na schůzce s garanty studijních programů dne 10. 3. 2016.  

 
m) Karolinka 

i) Anglická karolinka na fakultním webu – nefungující odkazy na předměty v SIS: 
prod. P. Kolman informoval kolegium prostřednictvím e-mailu o technických 
potížích na straně ÚVT UK/ERUDIO (nefungující odkazy na předměty v SIS), 
k nimž by nemělo docházet, neboť jde o tzv. garantované odkazy, tedy odkazy ve 
formátu, u kterého firma Erudio zaručuje, že budou soustavně fungovat. Sjednání 
nápravy trvalo 10 dní, což není uspokojivé.  

ii) Doktorská karolinka – další postup (anglická verze, v html): podklady pro studijní 
programy Matematika a Informatika v českém jazyce jsou hotové. KD souhlasí 
nezveřejňovat aktualizovanou verzi karolinky po částech, ale počkat na všechny tři 
části (tj. M, I, F). Prod. P. Kolman navrhl zveřejnit aktualizovanou doktorskou 
karolinku po dokončení také v html podobě, obdobně jako u karolinky pro 
bakalářské a magisterské programy; dále požádal o přípravu podkladů pro 
anglickou mutaci do konce dubna 2016. Kolegium souhlasilo. 

 
n) Vedoucí školicích pracovišť a individuální studijní plány (ISP): na žádost vedení fakulty 

byla do SIS doplněna část pro vyjádření souhlasu vedoucího školicího pracoviště s ISP. 
Dosavadní situace s ústavy AV ČR, které se podílejí na výchově doktorandů, je taková, 
že ačkoliv za školicí pracoviště je považován ústav jako celek, ne vždy vyjadřoval 
souhlas jeho ředitel; často to byl vedoucí oddělení. Kolegium hovořilo o postupu do 
budoucna, zvažovalo přidržet se dosavadní praxe, kdy se e-maily neposílaly řediteli 
ústavu, ale na STUD, jehož referentky pokyn ručně přeposlaly konkrétnímu 
vedoucímu/školiteli doktoranda. Sekční proděkani M. Rokyta a O. Čepek s tímto řešením 
souhlasili, ale nebyl znám názor prod. V. Baumruka a děkan dával přednost uniformnímu 
řešení, tzn. spojení ústav – ředitel. KD definitivní rozhodnutí odložilo na příští schůzi, až 
bude přítomen proděkan pro sekci F.  

http://www.cuni.cz/UK-7357.html
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o) Ukončení dosavadního akreditačního procesu bakalářských, magisterských a 

doktorských studijních programů a oborů na UK – přípis od prof. R. Wildové, členky KR 
UK, ze dne 11. 2. 2016 (UKRUK/1882/2016). Důsledek novely zákona o VŠ.  

 
p) Děkan, se souhlasem kolegia děkana sděleným korespondenčně, předložil 

Akademickému senátu MFF UK k vyjádření návrh akreditace magisterského studijního 
programu Bioinformatika. S ohledem na bod sub o) požádal předsednictvo AS MFF UK 
o stanovisko.  
Stalo se po KD: Kvůli časové posloupnosti zasedání Akademického senátu MFF UK a 
Vědecké rady MFF UK (oba orgány zasedaly dne 2. 3. 2016) děkan požádal, aby se 
k návrhu akreditace vyslovilo předsednictvo senátu. To umožnilo předložit věc ke 
schválení VR již se znalostí názoru PAS.  

 
q) Prod. P. Kolman projedná s pror. M. Králíčkovou postup Kolejí a menz UK při 

stanovování cen za ubytování: pro studenty studující v jiných než českých programech 
jsou ceny nadstandardní.  Vedení KaM se odvolává na opatření svého ředitele, která pro 
studenty - samoplátce stanovují vyšší ceny (Opatření ředitele č. 9/2015 a Opatření 
ředitele č. 19/2015). Prod. P. Kolman považuje tento postup za porušení vnitřního 
univerzitního předpisu Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, 
konkrétně čl. 11, odst. 4. 
Stalo se po KD: Stížnost na neoprávněnost popsaného postupu byla vyřízena kladně, 
s účinností od 1. 3. 2016 bylo opatření ředitele KaM zrušeno. KaM jsou ochotny 
ubytovávat i studenty anglických programů ve standardních podmínkách a za standardní 
ceny, viz: 

     http://kam.cuni.cz/KAM-202.html?news=2166&locale=cz 
 

r) Prod. P. Kolman požádal, na základě zájmu uchazečů z USA o studium v našich 
anglických programech, pror. M. Králíčkovou o zapojení univerzity do tzv. U. S. Federal 
aid program, poskytujícího půjčky na studium.   

 
s) Námět prod. P. Kolmana, k němuž mu dala inspiraci např. webová stránka Fakulty 

informatiky MU v Brně, viz: 
http://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/index.xhtml.cs 
totiž aby MFF UK uváděla na svém webu informace o financování doktorského studia, 
KD zatím odložilo, protože průměrná výše stipendia je údaj spíše zavádějící a důkladné 
zpracování dat svědčících o celé škále stipendií nemá momentálně kdo zajistit; prod. P. 
Kolman neměl v úmyslu se úkolu ujmout.  

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Projednání tohoto bodu se zúčastnila vedoucí HOSP Ing. D. Lanková. Děkan rozhodl 

o způsobu účtování a vykazování kofinancování fakulty u osobních nákladů z projektů 
GA ČR. K jednotlivým projektům bude zřízen nadřazený součtový rozpočet pro sledování 
celkových nákladů (pouze informativní) a dále bude vytvořen podúčet s příznakem 1 za 
číselným označením AKCE projektu, kam bude jednorázově zaúčtován příspěvek fakulty 
a kam budou účtovány podíly osobních nákladů, hrazených fakultou. Na základní typ 
akce bude rozpočtován zdroj grantové agentury a budou účtovány pouze osobní náklady, 
hrazené GAČR. Na konci období bude možno jednoznačně určit, které zdroje vykazují 
zůstatek, případně přečerpání apod. 
 

b) Kolegium vyslechlo informaci Ing. D. Lankové o poradě tajemníků svolané na dnešní den 
kvestorkou UK. Ing. D. Lanková na poradě zastupovala Ing. A. Lísku.  

 
c) Hospodářské oddělení zpracovalo závěrku hospodaření MFF UK za rok 2015. Podklady 

byly dne 18. 2. 2016 zaslány ekonomické komisi AS MFF, dne 25. 2. 2016 závěrku 

http://kam.cuni.cz/KAM-202.html?news=2166&locale=cz
http://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/index.xhtml.cs
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projednají zástupci EK s tajemníkem a vedoucí HOSP, následně plénum senátu na svém 
zasedání dne 2. 3. 2016. 

 
d) Tajemník zajistí přípravu podkladů pro vypsání veřejné zakázky na natáčení přednášek 

počínaje zimním semestrem akad. roku 2016/2017.  
 

e) Dotaz studentky FJFI ČVUT na přístupnost záznamu přednášky z Obecné teorie relativity 
vyřídí prod. F. Chmelík, v daném případě kladně, neboť MFF UK uzavřela s FJFI ČVUT 
dohodu o vzájemném zpřístupnění výuky. Požadavky tohoto typu je prod. F. Chmelík 
připraven vyřizovat rovnou, mohou tedy být adresovány nebo přeposílány jemu.  

 
f) Roční plán interního auditu na MFF UK pro rok 2016: kolegium schválilo návrh předem 

písemně předložený tajemníkem fakulty. Plán je základem, který lze podle potřeby 
doplňovat.  

 
g) V souvislosti s plánovanou implementací systému VERSO děkan po projednání v KD 

rozhodl, že s ohledem na citlivost dat, která budou v systému k dispozici (zejména jde 
o mzdy), budou mít k těmto informacím přístup výhradě vedoucí pracovišť a oddělení 
děkanátu.  

 
h) Pronájmy, zapůjčování prostor: 

i) Akce Open BSD hackathon (organizátor Mgr. Martin Děcký, Ph.D., 18. až 22. 7. 
2016, posluchárny S6 – S7): děkan po projednání v KD souhlasil s 50% slevou 
z nájmu.  

ii) Akce mDevTalk (refektář, 31. 3. 2016 od 16.00 do 22.00 hod.): děkan po 
projednání v KD souhlasil s nájemným ve výši 1.000,- Kč. 

iii) Konference Cesty k matematice (refektář a posluchárny S9 a S10, 22. 9. a 23. 9. 
2016, pořádá MFF UK a JČMF): děkan po projednání v KD souhlasil s bezplatným 
zapůjčením poslucháren a pronájmem refektáře za režijní cenu 1000,- Kč.  

iv) Přednáška prof. J. Nešetřila Matematika a umění dne 16. 3. 2016 od 16:00 do 
18:00 hodin: děkan po projednání v KD souhlasil se zapůjčením refektáře za režijní 
cenu 1.000,- Kč. 

v) Základní umělecká škola Praha 6 projevila zájem uspořádat v refektáři několik 
koncertů svých pedagogů a žáků v období na konci roku 2016 a na začátku roku 
2017: děkan po projednání v KD souhlasil s 50% slevou z nájemného. 

 
i) Na fakultu se obrátil velvyslanec Maďarska v Praze s žádostí, aby maďarské 

zastupitelství mohlo dát renovovat pamětní desku knížete Ference Rákócziho II., 
umístěnou na malostranské budově MFF UK.  KD nemělo žádné námitky, podrobnosti 
dojedná tajemník fakulty.  

 
j) Tajemník poslal vedoucím pracovišť fakulty dva důležité e-maily: 

i) dne 10. 2. 2016 informace k veřejným zakázkám; 
ii) dne 12. 2. 2016 upozornění na to, že začleňování grantových prostředků do mezd 

se týká rovněž technických a administrativních pracovníků, pro něž jsou 
v projektech plánovány mzdové prostředky (a kteří nejsou zaměstnáni výhradně na 
grant).  

 
k) Prostory potřebné pro zajištění další činnosti fakulty/děkanátu: proběhla diskuse KD.  
 
Děkan 
l) Děkan přislíbil záštitu MFF UK nad celostátním kolem Matematické olympiády 

(slavnostního zahájení dne 3. dubna 2016 se osobně zúčastní). Záštitu nad soutěží dále 
přislíbily/převzaly Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky. KD 
souhlasilo s finanční odměnou ve výši 3.000,- Kč za jedno z prvních míst v kategorii A.  
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4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) Výstavba pavilonu pro M a I 

i) V úterý dne 23. 2. 2016 proběhl v Troji kontrolní den s firmou Technico Opava. 
Jsou dolaďovány podrobnosti před odevzdáním prováděcího projektu pro pavilon 
M+I, bylo dohodnuto, že projekt bude předán během příštího kontrolního dne, a to 
8. března 2016. 

ii) Protože stav prováděcího projektu vzbuzuje u zástupců investora (investorem je 
MFF UK) obavy týkající se jeho kvality a kompletnosti, souhlasil děkan po 
projednání v KD s tím, že prováděcí projekt bude před převzetím díla podroben 
nezávislé hloubkové kontrole, kterou provede specializovaná firma Project 
Management Service, s.r.o. Firma se zavázala provést kontrolu do dvou týdnů od 
převzetí dokumentace. 

 
b) Prod. L. Skrbek informoval o stavu připravenosti stavebních prací podle požadavků 

jednotlivých pracovišť MFF UK a dále nutných oprav a havárií. Akce byly sdruženy do 
balíčků obsahujících práce podobného charakteru a byla na ně vyhlášena výběrová 
řízení v souladu s podmínkami o zadávání veřejných zakázek. Je ustavena sedmičlenná 
komise (včetně zástupce ekonomické komise senátu MFF UK), která bude v pondělí 29. 
2. vybírat podle zadávacích podmínek zhotovitele. 

 
c) Prod. L. Skrbek informoval o vývoji situace v zajištění agendy fakultního energetika.  

 
d) Vzhledem k tomu, že pronájem prostor firmě Vakuum Praha je nyní regulován dvěma 

nezávislými smlouvami, na dílnu a na kancelářské prostory, z nichž jedné končí platnost, 
byla již započata jednání o vytvoření nové nájemní smlouvy a o úpravách nájemních 
podmínek tak, aby vše bylo v souladu se současnou legislativou UK a byly zohledněny 
nové skutečnosti, jako jsou např. nová pasportizace, změny cen energií, cen odvozu 
odpadků, úklidu atd. 

 
e) KD pověřilo prod. L. Skrbka, aby předložil koncepci slavnostního setkání při příležitosti 

dokončení dvou stavebních a jedné přístrojové akce OP VaVpI. Počítá se s účastí 
významných hostů (např. JM, prorektorů UK, zástupců MŠMT) a zástupců tisku. Akce je 
plánována na duben a proběhne v nově rekonstruované posluchárně T1. 

 
OP VVV – referovali doc. C. Matyska a RNDr. H. Nyklová  
f) KD prodiskutovalo informace o zpracovávaných projektech (např. nové excelentní týmy, 

excelentní výzkum, projekt „hostující profesoři“ ad.), lhůtách pro jejich podání, 
očekávaných výzvách, ministerských školeních a klopotném dobývání relevantních 
informací. Protože tyto záležitosti procházejí neustálým vývojem a změnami, nepostihuje 
je tento zápis všechny a v detailech.  
Stalo se po KD: Dr. H. Nyklová poslala kolegiu tabulku s přehledem požadavků MFF UK 
v rámci projektu RUK-32-2015 (ESF, celková suma pro MFF UK: 18 MKč) – návrh částek 
na jednotlivé projekty (osobní náklady plus režie 40 %). KD návrh korespondenčně 
akceptovalo.  
 

g) OP VVV - výzva č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik 
průřezových témat a mezipředmětových vztahů: rektor UK sdělil děkanovi svým dopisem 
z 15. 2. 2016, že v souladu s podmínkou výzvy, která umožňuje předložení pouze dvou 
projektových žádostí za organizaci, budou za UK předloženy tyto projektové žádosti: 
i) Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a 
gramotnosti (zapojené fakulty: PedF, FF, PřF, MFF) a ii) Podpora pregramotnosti 
v předškolním vzdělávání (zapojené fakulty: PedF, FF, PřF, MFF). Didaktické projekty 
jsou tvořené pod vedením týmu z Pedagogické fakulty UK, jehož členy – kontaktními 
osobami za MFF UK jsou doc. L. Dvořák a doc. J. Robová. 

 
h) Projekty typu "proof of concept" spadající do Operačního programu „Praha pól růstu“: 

vážný zájem projevil prof. J. Hajič, o zapojení se uvažuje doc. T. Halenka. Druhý ze 
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jmenovaných pracovníků ještě zvažuje aplikaci v rámci GAMA UK – TAČR, podobně jako 
kolegové (bez titulů) J. Gemrot, R. Kráĺ a P. Surynek.  

 
i) Personální záležitosti 

i) Jednání prod. V. Baumruka s RNDr. Z. Bubeníkovou vyústilo v přijetí Z. 
Bubeníkové od 1. 3. 2016, na plný úvazek, do sekce fyziky, zatím na jeden rok, na 
přípravu projektů fyzikální sekce. Analogicky k tomu RNDr. Helena Nyklová spadá 
od 1. 3. 2016 pod sekci I a bude mít na starosti převážně informatické projekty. 

ii) Technologický skaut v rámci projektu CPPT. V připravovaném projektu se MFF UK 
uchází o jeden úvazek skauta plus další úvazek na skauta – juniora (typicky 
studenta). Zatím je za MFF UK nahlášena jako skaut RNDr. K. Šolcová do konce 
června 2016, s otevřenou možností změny. Prod. M. Vlach znovu nastolil otázku 
přijetí pracovní síly, která zajistí agendu smluvního výzkumu a současně by mohla 
zastat roli technologického skauta, protože jde o vzájemně provázané úkoly. Zda 
CPPT projekt získá, ovšem není jisté. Tajemník sdělil, že na pozici na OVZS 
(smluvní výzkum plus agenda OVZS) se přihlásily celkem 4 adeptky, a poukázal 
na poměrně napjatou personální situaci na OVZS. Prod. O. Čepek sdělil, že 
kolegium informatické sekce hovořilo o pracovním vytížení zaměstnaneckého 
oddělení a dalo do zápisu ze svého jednání doporučení posílit PERS. Po diskusi 
bylo dohodnuto, že 26. 2. 2016 se sejdou děkan, tajemník, prod. M. Vlach, doc. C. 
Matyska a vedoucí OVZS, aby prodiskutovali další postup a případně posoudili 
přihlášky reagující na inzerát. Technologické skautství a smluvní výzkum budou 
spadat pod OVZS.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Děkan 
a) Prodlužování smluv OA a AVP – je hotová osnova profesního životopisu jako příloha 

k návrhu na prodloužení pracovního poměru; děkan vydá, po kladném projednání v KD, 
novelu Směrnice děkana č. 7/2015, závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních 
vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Novela rozšiřuje 
původní směrnici o pasáž týkající se právě prodlužování smluv OA a AVP.  
Stalo se po KD: Směrnice děkana č. 1/2016 byla vydána, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer01.htm 

 
b) Katedra aplikované matematiky hledá vhodného adepta na místo odborného asistenta, 

české a anglické znění inzerátu ke zveřejnění na fakultním webu a k šíření v zahraničí 
pošle prod. O. Čepek. Oficiální vypsání výběrového řízení na toto místo bude součástí 
inzerátu v rámci jarního kola konkursů fakulty. 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Dny s Českou spořitelnou: MFF UK se neplánuje angažovat. Prod. M. Vlach (resp. dr. K. 

Houžvičková Šolcová) může jmenovanému finančnímu domu nabídnout účast 
v Partnerském firemním programu.  

 
b) Prod. M. Vlach seznámil s dosavadní přípravou křtu fakultního vína na „Den π“ (14. 3.) a 

organizací doprovodných propagačních akcí. Podrobnosti rozešle OMK příští týden.  
 

c) Diskuse na RUK ohledně veletrhů vysokoškolského vzdělávání a účasti Univerzity 
Karlovy na nich: KD se shodlo na tom, že pro MFF UK se jako nejvhodnější a časově 
zvládnutelné jeví český veletrh Gaudeamus a vedle toho ještě vybrané vhodné veletrhy 
v ČR a na Slovensku. Rozhodnutí o účasti je v kompetenci prod. M. Vlacha.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer01.htm
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d) Matfyz Science centrum, zaměřené na M, F a I: kolegium dostalo předem písemný 
ideový návrh prod. M. Vlacha a vyslovilo mu podporu, přičemž časový výhled pro 
zahájení činnosti centra se blíží k měsícům září či říjnu 2017. Umístění úzce souvisí se 
stavbou trojského pavilonu pro M a I.  

 
e) Výzkumný ústav sladovnictví a pivovarnictví, mající zájem o spolupráci s fakultou 

(zejména s odborníky z KCHFO), nabízí možnost exkurse pro vedení fakulty. Prod. M. 
Vlach pošle návrh termínů e-mailem. 

 
f) Cena Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2015: po projednání s členy KD děkan 

navrhne panu rektorovi ocenit projekt Rande s fyzikou.  
Stalo se po KD: Navržený projekt se dostal spolu s dalším návrhem do užšího kola. 
O výsledku rozhodne KR 16. 3. 2016. 

 
g) Cena děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace: návrhy do 31. 3. 2016. Statut soutěže 

je ve Směrnici děkana č. 11/2015, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm 
 

h) Personální záležitosti 
i) Na místo Bc. K. Linhardtové byla do OMK vybrána - ze 40 zájemkyň/zájemců - 

Mgr. Anna Hrabáková.  Nastoupí 1. 3. 2016. 
ii) Děkan se souhlasem KD vyhověl žádosti prod. M. Vlacha o úvazek na zajištění 

činností souvisejících s fakultním webem, změnou jeho struktury a přechodem na 
nový redakční systém. Od oddělení PSíK je tak částečně převezme OMK (půjde 
o ideovou a programovou stránku webu, kdežto technické zajištění zůstane 
v kompetenci PSíK). Děkanova představa je taková, že nový pracovník by měl být 
na OMK zaměstnán nejpozději v době, kdy dodavatel nového webu začne plnit 
dodávku. Výběrové řízení na dodávku nového webu děkan předpokládá v červnu 
2016.  

iii) Tajemník kolegium informoval, že obdržel požadavek od vedoucího 
reprografického střediska a vedoucího nakladatelství MatfyzPress na přijetí 
administrativní síly. Prod. M. Vlach sdělil, že o tomto nároku ví. Tajemník prověří, 
zda byly splněny podmínky, stanovené při přijímání Ing. Z. Šediny (kladný výsledek 
hospodaření pracoviště); pokud ano, navrhl vyhovět částečným pracovním 
úvazkem, dočasně.  
K poznámce prod. M. Rokyty (třetí ediční řada MatfyzPress) uvedl prod. M. Vlach, 
že eviduje mezi záležitostmi, které čekají na dořešení. Odborná edice také 
vyžaduje povzbudit, momentálně skomírá. Naopak potěšitelné je, že fakultní 
nakladatelství převezme v dohledné době svou první elektronickou publikaci - titul 
autorů doc. L. Dvořáka, RNDr. M. Kekule a RNDr. V. Žáka.  

 
i) V pátek 26. 2. 2016 zasedá fakultní propagační komise. Bude se zabývat mj. efektivitou 

hromadné korespondence, efektivitou vybraných akcí, nominací na inspirativní osobnost 
do 30 let pro časopis Forbes a také nominacemi na Cenu za reprezentaci a propagaci 
MFF UK. 
Stalo se po KD: Cenu děkana získal projekt Československo 38-89. Více na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-cenaprop/ 
  

j) Projekt Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově – dotaz pror. M. Králíčkové na účast 
MFF UK v ZS 2016/2017: MFF UK svou účast potvrdila, jako kontaktní osobu určila opět 
RNDr. Tomáše Kekule, Ph.D. (KVOF). 

 
k) Dotace MŠMT 

i) Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2016 jsou 
pro MFF UK příznivé, fakulta se svou žádostí o finanční podporu uspěla (280 tis. 
Kč), získané prostředky napomohou OVVP, zejména při pořádání 
korespondenčních seminářů. 

ii) Prod. M. Vlach projednal s vedoucí HOSP a vedoucí OVVP finanční otázky 
spojené s činností OVVP.   

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-cenaprop/
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iii) Odbor pro mládež MŠMT urgoval vypořádání finančních dotací za rok 2015, termín 
byl určen na konec ledna 2016. Díky zásahu prod. M. Vlacha a dr. A. Havlíčkové 
se podařilo zvládnout rozruch vyvolaný tím, že studenti za věc odpovědní nechali 
odevzdání dokumentů na úplně poslední den lhůty. Děkan vyjádřil podiv na tím, že 
zprávy před jejich odevzdáním na MŠMT nekontroluje příslušný pracovník OVVP, 
protože už to by vyvolalo povinnost mít dokumenty hotové s předstihem. Prod. M. 
Vlach zmínil, že se s vedoucí OVVP již dohodl na krocích, které opakování takové 
situace zamezí.  

 
l) Odkoupení domény matfyzpress.cz děkan po projednání v KD schválil. (Nákup za 

symbolickou cenu 1 Kč.) Dořešením záležitosti byl pověřen ing. Z. Šedina.  
 

m) Prod. M. Vlach informoval o poptávce po několikadenní stáži pro mimopražské 
středoškoláky na MFF UK. KD bylo toho názoru, že styl výuky na fakultě není pro stáže 
vhodný, proto se ostatně soustředí síly propagačních pracovníků na pořádání speciálních 
návštěvních Dnů. Výjimku mohou tvořit studenti tzv. Fakultních škol (po předchozí 
domluvě s RNDr. D. Mandíkovou). 

 
n) Dne 8. 3. 2016 přijedou do Prahy koordinátoři programu Erasmus z evropských škol, 

během jejich návštěvy na MFF UK je provedou RNDr. K. Houžvičková Šolcová a RNDr. 
O. Pangrác, Ph.D. 

 
o) Den Alumni: připravuje se tzv. zlatá promoce absolventů UK (50 let po promoci), MFF UK 

se k akci připojí, účast v taláru již přislíbili děkan fakulty a prof. Z. Němeček jako 
předseda fakultního spolku Alumni. Současně proběhne Den CŽV a prohlídka Karolina. 
Výbor Matfyz Alumni odhlasoval na svém včerejším jednání změnu v délce platnosti 
členství (vznik 9 letého a doživotního členství). V přípravě je také smlouva mezi spolkem 
Matfyz Alumni a Alumni UK.  

 
p) Nový příspěvek na fakultním webu: Einsteinovy gravitační vlny prokázány. Po sto letech. 

Konečně! Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-02-gravitacnivlny/ 

 
q) Rotunda sv. Václava – ČT odvysílala pořad, viz: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100214/video/452662 
 

r) Časopis Týden uveřejnil žebříček nejlepších vysokých škol. Za Univerzitu Karlovu mu 
poskytlo podklady tiskové oddělení UK (Mgr. V. Hájek a jeho tým). MFF UK obsadila 
v žebříčku druhé místo mezi školami zaměřenými na přírodní vědy. KD se shodlo na tom, 
že diskutovat o metodě sestavování žebříčku formou elektronického chatu není ideální, a 
proto se chatování nezúčastní.  

 
s) Prod. M. Vlach nastínil další možnosti spolupráce fakulty s Českou televizí v oblasti 

popularizační seriálové tvorby. Kolegium dalo prod. M. Vlachovi mandát k jednání s ČT, 
prod. O. Čepek vyjádřil ochotu své sekce spolupracovat při tvorbě pořadu/seriálu 
zaměřeného na informatiku. 

 
t) Fakultní koncerty pořádané v Karolinu převzala po technické a organizační stránce 

RNDr. N. Žaludová (OMK).  
 

u) Prod. M. Vlach tlumočil informaci od Mgr. V. Hájka, tiskového mluvčího UK, že - za 
předpokladu definitivního schválení novely vysokoškolského zákona - bude oficiální 
název vysoké školy „Univerzita Karlova“. To si kromě jiného vyžádá úpravu příslušného 
opatření rektora a pravděpodobně i grafického manuálu UK.  

 
v) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o jeho schůzce s doc. Z. Práškovou, 

předsedkyní Nadačního fondu Bernarda Bolzana (NFBB), a s doc. I. Stulíkovou, členkou 
správní rady NFBB; NFBB se uchází o pomoc fakulty při propagaci své činnosti. 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-02-gravitacnivlny/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100214/video/452662
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7. RŮZNÉ 
 

a) Zasedání AS MFF UK dne 2. března 2015 - děkan předložil následující materiály:  
- zprávu o plnění ADZ na rok 2015, 
- návrh ADZ na rok 2016, 
- návrh akreditace magisterského studijního programu Bioinformatika, 
- návrh závěrky hospodaření fakulty k 31. 12. 2015, 
- návrh směrnice děkana, stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů 

MFF UK v Praze, 
- návrh směrnice děkana, stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze. 
 

b) Kolegium vzalo na vědomí Usnesení 134. zasedání Pléna České konference rektorů 
(ČKR), Výročního shromáždění ČKR, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 18. února 2016 
v Brně. Usnesení vyjadřuje kromě jiného zklamání ČKR ze současného stavu rozpočtu 
vysokých škol v oblasti vzdělávání. 

 
c) KD vzalo na vědomí informaci děkana o setkání se zástupkyní společnosti Starlift, 

k němuž došlo dne 19. 2. 2016. Za vedení MFF UK se zúčastnili kromě děkana ještě 
proděkani O. Čepek a M. Vlach, Mgr. M. Děcký, Ph.D. 

 
 
Zasedání skončilo v 18:00 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 13. schůze kolegia děkana konané dne 16. března 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach (do 
13:55), J. Trlifaj, L. Skrbek, F. Chmelík, j.h. P. Svoboda, C. Matyska (k bodu 4.) 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
Body jsou v zápisu řazeny ve svém obvyklém pořadí, nikoli chronologicky, jak byly skutečně 
projednány.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Programy Progres: nahradí od 1. ledna 2017 dosavadní PRVOUK, JM žádá dostat do 

31. 3. 2016 podněty k návrhu struktury těchto nových programů. KD se vyslovilo pro to, 
aby na MFF UK byla zachována stejná struktura jako v případě PRVOUK. OVZS dostane 
podklady od sekčních proděkanů nejpozději do 29. 3. 2016, podle instrukcí, které jim 
pošle prod. J. Trlifaj.  

 
b) Veřejné prezentace dosavadních výsledků programů PRVOUK: nabídku prorektorů J. 

Konvalinky a J. Royta MFF UK nevyužije (Ve svém dopise uvádějí: „… Kromě 
průběžných zpráv, k nimž budou vypracovány oponentní posudky, má posouzení 
dosavadní realizace programů PRVOUK proběhnout rovněž formou veřejné prezentace 
programů za účasti odborné veřejnosti a zástupců vedení UK. Tyto prezentace se 
nebudou týkat všech programu PRVOUK, ale pouze těch, jejichž koordinátoři o to projeví 
zájem; případně je možné, že po diskusi v kolegiu rektora budou někteří další 
koordinátoři také vyzváni k představení svého programu.“).  

 
c) Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze v r. 2016 (tituly 

s vročením 2014): MFF UK může podle zadání z RUK poslat 2 tituly. Za situace, kdy 
sekce M předložila 2 návrhy, sekce I návrh 1 a sekce F žádný, doporučilo kolegium podat 
následující dvě publikace: 
Hájek Petr, Johanis Michal: Smooth Analysis in Banach Spaces (De Gruyter, 2014) 
Panevová Jarmila a kol.: Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného 
korpusu (Karolinum Praha, květen 2014). 

 
d) GA ČR 

i)      Dodatečně byl přidělen projekt GA ČR, jehož je spoluřešitelem doc. O. Kylián (900 
tis. pro MFF UK v prvním roce řešení).  

ii)      Příslušný panel DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) rozhodl o podpoře 
mezinárodního projektu, jehož navrhovatelem za českou stranu byl doc. P. Pišoft; 
projekt byl v hodnocení českou stranou rovněž doporučen k podpoře (1 143 tis. pro 
MFF UK v prvním roce řešení). 

iii)      Hodnocení projektů GA ČR: na základě Směrnice děkana č. 11/2013, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm 
byla připomenuta povinnost zaslat na OVZS protokol o hodnocení dílčích zpráv. 
Prod. J. Trlifaj referoval o závěrech, které z dosud zaslaných protokolů vyplývají. 
Jeden projekt, jehož spoluřešitelem je pracovník MFF UK, je kvalifikován jako 
nesplněný, a proto bylo doporučeno řešení projektu ukončit; čtyři projekty 
hodnoceny jako „splněny s výhradou“ (nízká publikační aktivita). Protokol 
o hodnocení ještě nedodalo, ačkoli byli upomínáni, 6 řešitelů. 
  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm
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iv)      V souvislosti s podáváním nových návrhů projektů GA ČR upozornilo OVZS 
zejména sekční proděkany na nedostatky nebo problematické body při 
koncipování projektů (např. začleňování pracovníků z jiných výzkumných institucí 
do řešitelského týmu na základě uzavření pracovní smlouvy s MFF UK; velikost 
úvazků v rámci GA ČR a jejich součet;  dotace na mzdy GA ČR se vztahuje také 
na DPČ a DPP; dofinancování mezd z prostředků MFF UK; začleňování 
prostředků na administrativní podporu do mezd). 

v)      Možnosti nechat si zkontrolovat koncept návrhu projektu využilo ke dni 15. 3. 2016 
celkem 25 navrhovatelů. 

 
e) Granty GA UK – vyhlášení výsledků, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-4888.html 
z let 2014 a 2015 pokračuje celkem 90 projektů, na které bylo požadováno celkem 
19 976 tis. Kč, přiděleno 16 941 tis. Kč, nově podpořeno 48 projektů, na něž bylo 
požadováno 11 202 tis. Kč, přiděleno 9 246 tis. Kč, podrobná statistika po sekcích bude 
k dispozici později. Jeden projekt (týká se sekce I) byl ukončen pro nedostatečné 
výsledky. 
 

GAUK 2016 
  Celkem podáno návrhů 215 

Přijato 
  

138 
Celkem požadováno v tis. Kč 49271 
Celkem přiděleno v tis. Kč 26187 
Fyzikální sekce 

  Celkem podáno návrhů:  128 
Přijato celkem:  

 
80 

Podáno nových:  
 

78 
Přijato nových:  

 
30 

Podáno pokračujících:  50 
Přijato pokračujících:  50 
Požadováno v tis. Kč 31267 
Přijato v tis. Kč 

 
16844 

Informatická sekce 
  Celkem podáno návrhů:  63 

Přijato celkem:  
 

41 
Podáno nových:  

 
35 

Přijato nových:  
 

14 
Podáno pokračujících:  28 
Přijato pokračujících:  27 
Požadováno v tis. Kč 14271 
Přijato v tis. Kč 

 
7342 

Matematická sekce 
  Celkem podáno návrhů:  24 

Přijato celkem:  
 

17 
Podáno nových:  

 
11 

Přijato nových:  
 

4 
Podáno pokračujících:  13 
Přijato pokračujících:  13 
Požadováno v tis. Kč 3733 
Přijato v tis. Kč 

 
2001 

http://www.cuni.cz/UK-4888.html


Kolegium děkana MFF UK dne 16. března 2016 
 
 

3 
 

 
f) Návrh StG ERC projektu pracovníka KFPP neprošel do druhého kola. 

 
g) Zahraniční odbor RUK má v plánu, podobně jako tomu bylo s belgickými univerzitami, 

zorganizovat v průběhu roku 2016 návštěvu vybraných univerzit ve Španělsku.  
 

h) Evropská komise otevřela veřejné konzultace k problematice FET, e-infrastruktur a 
matematiky, viz: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/evropska-komise-otevrela-verejne-konzultace-k-
problematice?lang=1&ref=m&source=email 

 
i) Zápis z jednání RKR konaného dne 7. 3. 2016: prod. J. Trlifaj požádá RUK 

o opravu/upřesnění bodu z referátu pror. A. Gerlocha. 
Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj uspěl, výsledkem je toto znění: „Konceptuální minoritní 
problematika habilitačních jmenovacích řízení – uchazeči, kteří kmenově působí mimo 
oblast vysokých škol (AV ČR, IKEM atd.), mají doložit pracovně-právní vztah dokládající 
pedagogickou činnost na UK nebo jiné VŠ (pracovní smlouva, DPČ, DPP), …“.  
Úplné znění zápisu je zde: 
http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1604.pdf 

 
j) Nominace do budoucí Rady Národního akreditačního úřadu: KD diskutovalo o možných 

nominacích.  
 
k) Dne 1. 4. 2016 nastoupí na OVZS nová pracovnice Bc. Kristýna Gáliková, DiS. V agendě 

bude mít mj. administrování konkrétních kontraktů smluvního výzkumu. Dále převezme 
agendy PRVOUK, UNCE, velké infrastruktury, projekty TA ČR, resortní projekty a další 
podle toho, jak se bude zapracovávat. KD probíralo současné prostorové možnosti 
děkanátu a s ohledem na už akutní potřebu mít kam novou pracovnici posadit doporučilo 
využít místnost proděkanů v budově Ke Karlovu 3. Děkan v diskusi uvedl, že jedním 
z výsledků schůzky u něj dne 26. 2. 2016 byl závěr, že role technologického skauta a 
agenda smluvního výzkumu nemusejí být personálně unifikovány.  
Stalo se po KD: Zásluhou jednání děkana a díky pochopení předsedy SKAS 
i „přespolních“ proděkanů byla dohodnuta dislokační změna dovolující, že SKAS uvolní 
místnost ve druhém patře děkanátu a dostane k využívání pracovnu proděkanů. 
Studentskou komorou uvolněná místnost přejde do užívání OVZS, čímž budou 
pracovnice oddělení pracovat v lokální blízkosti.   
 

l) Zahraniční styky 
i) Konečná verze memoranda o spolupráci s Indian Institute of Technology Madras je 

připravena, děkanovi ji k podpisu předloží OVZS.  
ii) Zájem o spolupráci projevila Univerzita krále Abd al-Azíze (Džidda, Saúdská 

Arábie), reprezentant školy plánuje návštěvu Prahy. Možné přijetí uváží prod. J. 
Trlifaj.  

iii) Návštěvu delegace z USA přijmou na MFF UK dne 22. 4. 2016 v 15:00 hodin 
proděkani J. Trlifaj a P. Kolman.  

 
m) Nové informace o pilotu univerzitního hodnocení vědy budou sděleny na poradě 

proděkanů na RUK dne 21. 3. 2016. Za MFF UK se porady zúčastní prod. J. Trlifaj.  
 

n) Prod. V. Baumruk připomněl, že UK zakoupila analytický nástroj InCites určený pro 
bibliometrické hodnocení výsledků vědecké a tvůrčí činnosti. Na návrh, aby se školení 
k InCites zúčastnil Mgr. J. Kuča, reagoval prod. J. Trlifaj v tom smyslu, že kolega Kuča 
absolvoval v nedávné době dvě školení, a tak je tohoto typu vzdělávání syt. Co se týče 
využití samotné licence, doporučilo KD, aby byla „protažena“ až na úroveň pracovišť. 
 

o) Na program zasedání VR UK dne 31. 3. 2016 je zařazen návrh na jmenování doc. S. 
Hencla profesorem. Děkana zastoupí prod. J. Trlifaj (děkan ve stejnou dobu učí).  

 
p) Konference vybraných vědeckých týmů AV ČR dne 24. 3. 2016: dopoledního programu 

se zúčastní děkan, prod. V. Baumruk a prod. L. Skrbek. 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/evropska-komise-otevrela-verejne-konzultace-k-problematice?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/evropska-komise-otevrela-verejne-konzultace-k-problematice?lang=1&ref=m&source=email
http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1604.pdf
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q) Prof. RNDr. P. Höschl, DrSc., byl jmenován s účinností od 1. 3. 2016 členem a současně 

předsedou Dozorčí rady grantového financování UK. 
 

r) Prod. M. Vlach informoval, že  
i) tzv. fakultní vizitky jsou v mnoha případech před dokončením; jakmile budou 

hotové, pošle prod. M. Vlach jejich komplet celému kolegiu, záležitost má na 
starosti dr. K. Šolcová Houžvičková; 

ii) v univerzitní internetové rubrice Věda na UK bylo uveřejněno video o Laboratoři 
opto-spintroniky pod vedením prof. P. Němce z KCHFO, viz: 
https://youtu.be/sfV6Vv-ucAo. 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Prod. F. Chmelík poskytl kolegiu pozvánku na 17. seminář z cyklu Hodnocení kvality 

vysokých škol nazvaný Alea iacta est. Seminář pořádá Masarykova univerzita ve 
spolupráci s Českou konferencí rektorů, Radou vysokých škol a Centrem pro studium  
vysokého školství ve dnech 5. až 6. května 2016 v prostorách Univerzitního centra MU 
v Telči.  

 
b) Dopis pror. M. Králíčkové (čj. 2521/2016/III) o nových postupech ve vymáhání poplatků 

spojených se studiem obdržel děkan a tajemník fakulty, byl přeposlán na STUD a HOSP. 
 

c) Případ výuky předmětu Principy počítačů: problém spočívající v dlouhé časové prodlevě 
mezi konáním zkoušky a zaznamenáním jejího výsledku vyučujícím, byl vyřešen. 

 
d) Mgr. Jan Schwarzer z KTV připravil dva semináře v rámci CŽV: Netradiční sportovní 

aktivity (červen), Jak učit stolní tenis (září). Prod. F. Chmelík tuto iniciativu pochválil. 
Ještě zkontroluje, zda semináře nemají figurovat mezi položkami směrnice o poplatcích. 

 
e) Prod. M. Vlach informoval, že doc. P. Svoboda z KFKL koncipuje kurs Fyzika v životě 

člověka jako nový kurs U3V. 
 

Prod. P. Kolman 
f) Návrh harmonogramu akademického roku 2016/2017: prod. P. Kolman po diskusi přislíbil 

vzít v úvahu požadavek prod. M. Rokyty, související s časovým překryvem albeřského 
soustředění a intervalem pro konání státních zkoušek v září 2016. Harmonogram je coby 
předběžný (čeká se na vyjádření RUK) na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/harm1617.htm 

 
g) Doktorská karolinka: vzhledem k tomu, že stále není hotová část za fyziku (a tudíž 

aktualizovaná karolinka není zatím zveřejněna), považoval prod. P. Kolman za vhodnější 
změny ve studijních plánech tento akademický rok neaplikovat na nikoho; pro příští 
akademický rok navrhl dát "starým" studentům na výběr, co se týká státní doktorské 
zkoušky, zda ji chtějí skládat podle starých, nebo podle nových plánů. Kolegium s tím 
vyjádřilo souhlas.  

 
h) Navazující magisterský program Bioinformatika: návrh schválil jak fakultní senát, tak 

Vědecká rada (2. 3. 2016). 
 

i) Prod. P. Kolman připomněl sekčním proděkanům (alespoň za M a I) svou prosbu z 25. 2. 
2016, a to prosbu o zajištění anglické mutace webových stránek o počítačových 
laboratořích. 

 
j) Na RUK (konkrétně RNDr. Plachtovi) byly odeslány komentáře k navržené univerzitní 

metodice pro programy typu joint/double degree. Hlavní připomínky: 1) nerozlišuje se 
mezi joint degree a double degree programy, ačkoli míra provázanosti univerzit je 
výrazně odlišná; 2) s ohledem na schválenou novelu zákona o VŠ bude třeba celou část 

https://youtu.be/sfV6Vv-ucAo
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/harm1617.htm
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metodiky týkající se akreditací přepracovat; 3) u double degree programů je podle názoru 
MFF UK žádoucí ponechat fakultám právo uzavírat dohody o těchto typech programů. 

 
k) Pokračuje příprava na elektronickou evidenci ISP pro studenty vyšších ročníku našich 

doktorských programů. Samotné kroky týkající se přenosu dat o studentech do modulu 
ISP probíhají v těsné spolupráci s kol. Zakouřilem s ÚVT UK/firmou Erudio zdárně. Celý 
proces ovšem brzdí pomalý postup studijního a právního odboru RUK, které se 
k některým záležitostem také vyjadřují (např. zda je třeba, aby v dokumentu v podobě 
PDF shrnující podobu schváleného ISP byla kolonka na podpis předsedy oborové rady 
ap.).  

 
l) Do anglické části webu byla přidána stránka o závěrečných pracích, viz: 

     http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/bcmgr/prace/).  
Dále byla vytvořena stránka pro zájemce o semestrální či roční výměnné pobyty na MFF 
UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/bcmgr/okaj/exchange.htm  
Ukazuje se zřetelný zájem o tento dočasný typ studia na naší fakultě i pro studenty mimo 
program Erasmus a považujeme za žádoucí tento zájem využít. 
 

m) Počty přihlášek do navazujícího magisterského studia (výuka v českém jazyce) - stav ke 
dni 9. 3. 2016: KD vzalo na vědomí údaje od prod. P. Kolmana. Oproti loňsku poklesl 
celkový počet zhruba o 50.  

 
n) Nové znění materiálu Systém zajišťování kvality na UK (týká se vzdělávací činnosti) 

poskytnutého prof. R. Wildovou: kolegium se mohlo k dokumentu vyjádřit prod. P. 
Kolmanovi do 15. 3. 2016. Prod. P. Kolman na zasedání konstatoval, že přepracovaný 
materiál je výrazně lepší než jeho předešlá verze a že řada předchozích připomínek byla 
akceptována. Poznamenal si ještě další připomínky členů kolegia a výsledek odešle na 
RUK jako stanovisko vedení fakulty.   

 
Prod. M. Vlach 
o) Veletrhu konaného v Moskvě se zúčastnila fakultou najatá agentura CzechUniversities, 

poslala o tom zprávu včetně 13 kontaktů na zájemce o studium na MFF UK. Přijímací 
zkoušky ukáží, zda se vyjmenovaní adepti skutečně přihlásili.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Projekty VaVpI 

i) V rámci tzv. „udržitelnosti“ projektů VaVpI po dobu následujících pěti let bude třeba 
každý rok v období říjen až listopad zpracovat a odevzdat na MŠMT za každý 
projekt monitorovací zprávu.  Na zpracování monitorovacích zpráv nebude MFF 
UK najímat žádné externisty, zprávy zajistí příslušní vedoucí projektů. 

ii) MŠMT poslalo na MFF UK vyrozumění o nevyplacení části dotace ve výši 0,40 Kč 
(sic!). Zdržuje to přísun 20 mil. Kč. Předevčírem nevyplacení ke všem projektům, 
celkem asi 29 tis. Kč, důvodem, že veřejná zakázka malého rozsahu na 
zpracování právních služeb neměla náležitosti (datum a hodina otevření obálky). 

iii) Prod. L. Skrbek: slavnostní zakončení projektů VaVpI je naplánované na 27. dubna 
2016, 14:00, v Troji.  
 

b) Typy pronájmů poslucháren, učeben a refektáře: tajemníkem předložený návrh děkan po 
projednání v KD schválil, při stanovování úhrad za pronájmy/zapůjčení se bude 
postupovat podle schváleného dokumentu. Je přílohou tohoto zápisu.  

 
c) Děkan po projednání v KD schválil zapůjčení refektáře pro slavnostní setkání absolventů 

MFF UK po 50 letech, za režijní poplatek 1000,- Kč. Akce se koná v sobotu 22. 10. 2016 
od 14:30 do 22:00 hodin. 

 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/bcmgr/prace/
http://www.mff.cuni.cz/to.en/studium/bcmgr/okaj/exchange.htm
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d) Bufet na Karlově: firmě AB catering byla, po předchozích jednáních, nabídnuta nová 
smlouva o pronájmu (na 1 rok, za zvýšený nájem, s předepsanou úhradou kauce pro 
případ nedodržení platební kázně a s přísnějšími pravidly ohledně výpovědi smlouvy 
apod.). Tajemník předpokládá, že smlouva bude uzavřena s platností od 1. 4. 2016.  
Stalo se po KD: Smlouva uzavřena nebyla, pro nedodržení podmínek ze strany firmy.  
 

e) Natáčení přednášek: veřejnou zakázku na natáčení vybraných přednášek pro studenty 
zajistí tajemník fakulty tak, aby záznamy přednášek natáčených v zimním semestru 
akademického roku 2016/2017 byly zhotoveny firmou, která v této soutěži zvítězí. 
Tajemník se při této příležitosti podělil s KD o zkušenosti z procesu pořizování záznamů 
(organizační lapsusy). 

 
f) V závěru dubna 2016 bude na pozemku za budovou Ke Karlovu 5 vysazen nový dub, 

jako náhrada za pokácený strom (vše projednáno a schváleno Odborem životního 
prostředí MČ Praha 2). 

 
g) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka, že po zhruba 3,5 měsíce trvajícím jednání se 

podařilo uzavřít reklamační záležitost KFM týkající se přístroje od firmy Carl Zeiss Jena. 
S firmou byla uzavřena dohoda o narovnání, částka více než 2 mil. Kč byla fakultě 
připsána, změnila se záruční doba. Nyní půjdou náklady na případné opravy a servis na 
vrub KFM.   

 
h) Příprava implementace systému VERSO: v návaznosti na usnesení z minulé schůze KD 

(viz bod 3. g) zápisu z 24. 2. 2016) uvedl tajemník, že vedoucí HOSP a dr. P. Zakouřil 
z odd. PSíK aktualizují v databázi přístupy k citlivým datům (zejména ke mzdovým 
údajům) tak, aby přístup byl nastaven ve vztahu k funkcím, a nikoli k osobám. Přístup 
budou mít sekční proděkani (za svou sekci) a vedoucí pracoviště (za své pracoviště); 
vedoucí projektu uvidí čerpání svého grantu. Data budou samozřejmě přístupná pro 
příslušné pracovníky děkanátu.  

 
i) Stalo se po KD: Jako podklad k projednání rozpočtu MFF UK na rok 2016 byly po 

konzultaci se sekčními proděkany stanoveny a později ještě upřesněny plochy pracovišť 
za jednotlivé sekce takto: sekce fyziky 11.016 m2, sekce informatiky 2.249 m2 a sekce 
matematiky 2.354 m2. 

 
Děkan 
j) Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult a dalších 

součástí Univerzity Karlovy pro rok 2016: podklady od kancléře UK, zaslané děkanům 
dne 14. 3. 2016 v podvečer, poskytl děkan celému kolegiu. Kolegium prodiskutovalo 
metodu tvorby fakultního rozpočtu, prod. M. Rokyta seznámil se změnami v koeficientu 
K a s efekty této skutečnosti. Vedoucí HOSP připraví pro sekční proděkany podklady 
týkající se koeficientů A, B a K. Prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS vznesou na RUK dotaz 
ohledně započítávání mezinárodních grantů.  
Děkan požádá předsedu AS MFF UK o svolání mimořádného zasedání AS, k projednání 
a schválení návrhu rozpočtu fakulty na rok 2016.  
Stalo se po KD: Mimořádné zasedání senátu je svoláno na 13. dubna 2016. Návrh 
rozpočtu jako výsledek několika jednání děkana, sekčních proděkanů, tajemníka a 
vedoucí HOSP, mu byl předložen.  
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek, doc. C. Matyska, na část jednání doc. P. Svoboda 

 
OP VVV. Po úvodním seznámení se s aktuálním stavem výzev a zamýšlených projektů 
kolegium děkana projednalo následující body. 
 
a) Možnosti rozšíření projektu do ERDF výzvy pro VŠ  "MFF-44-2015 Vybavení laboratoří 

pro experimentální složku výuky" (jako vedoucí navržen doc. P. Svoboda, 
administrátorkou RNDr. Z. Bubeníková). Diskuse vyústila ve shodu na horním finančním 
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limitu 110 mil. Kč. Úmysl MFF UK rozšířit projekt neprodleně sdělí na RUK doc. C. 
Matyska. Prod. V. Baumruk nevidí skutečné potřeby sekce v takto vysokých sumách, a 
proto usiluje o vytvoření takového projektu, jehož naplnění by mělo smysl. Projekt 
administruje RNDr. Z. Bubeníková. 

 
b) Možnosti dalších projektů do ERDF výzvy pro VŠ v návaznosti na projekty v ESF výzvě: 

KD schválilo, aby MFF UK usilovala o ERDF projekt na modernizaci poslucháren 
(vedoucí – doc. P. Svoboda). 

 
c) Možnosti podání projektů do výzvy "Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů", 

zejména projektu "MFF-29-2015 Mobilita v rámci navázaných strategických partnerství".  
 

d) Partnerství skupiny prof. J. Hajiče v projektu CERIDAH: KD preferovalo variantu, kdy 
ÚFAL by byl dodavatelem služeb, nikoli jedním z účastníků projektu. Prod. O. Čepek 
v tomto smyslu s prof. J. Hajičem hovořil.  

 
e) CPPT: dr. K. Houžvičková Šolcová telefonicky sdělila doc. C. Matyskovi, že CPPT trvá na 

jménu potencionálního technologického skauta do projektu UIS. S jeho vědomím 
odeslala odpověď M. Katakalidisové v tom smyslu, že MFF UK bude vypisovat na pozici 
skauta výběrové řízení. Do té doby lze uvádět jméno K. Šolcové Houžvičkové. Co se týče 
výše úvazků, tak stále platí návrh MFF UK, tj. skaut – senior: 1,0 úv., skaut – junior: 0,1 
úv. 

 
f) Projekty na excelentní výzkum 

i) Fyzikální projekt, včetně zapojení kolegů ze sekce M: kolegium sekce F schválilo 
jako vedoucího prof. J. France, rýsuje se investice za 200 mil. Kč na přístroje, 
celkem na celý projekt nejméně 300 mil. Kč.  

ii) Informatický projekt: vedoucím je prof. J. Hajič, administrátorkou RNDr. H. 
Nyklová).  

 
g) Projekty zaměřené na výzkumnou infrastrukturu – vedoucí prof. J. Hajič (administruje 

RNDr. H. Nyklová), prof. V. Matolín (administruje RNDr. Z. Bubeníková), dr. K. 
Soustružník (administruje RNDr. Z. Bubeníková).  
Ve stádiu (vážných) úvah jsou a na posouzení na příští schůzi KD čekají: 
i) spolupráce s univerzitou v Heidelbergu 
ii) studentská mobilita, možné zapojení se do projektu PřF UK v rámci výzvy 

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely (prod. P. Kolman) 
iii) hostující profesoři (prod. J. Trlifaj). 

 
h) Informace o didaktických projektech 

i) Projekt koordinovaný na PedF UK: pro MFF UK vcelku nepatrné úvazky.  
ii) Byl podán projekt "MFF-41-2015 Zvyšování kvality matematického vzdělávání na 

středních školách …" (vedoucí doc. J. Robová, administrátorka dr. H. Nyklová).        
 

 
Prod. L. Skrbek 
i)         Dne 29. 2. 2016 se sešla v Troji hodnoticí komise k otevírání obálek veřejné soutěže 

stavebních prací podle požadavků jednotlivých pracovišť MFF UK a dále nutných oprav a 
havárií, sdružených do „balíčků“ obsahujících práce podobného charakteru podle 
zadávacích podmínek zhotovitele. Komise podle kritéria nejnižší ceny vybrala devět 
vítězných firem, se kterými již byly sepsány příslušné smlouvy na tyto práce. 

 
j)         Trojský pavilon a Technico Opava: KD vzalo na vědomí zevrubnou situační zprávu prod. 

L. Skrbka a pověřilo ho, aby ve spolupráci s tajemníkem fakulty a dalšími subjekty 
pokračoval v jednání s cílem omezit časový skluz a přimět dodavatelskou firmu k plnění 
jejích závazků.  

 
k) Vedení MFF UK obdrželo od Ing. J. Bělonožníka z RUK text Výzvy k předkládání projektů 

v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na 
přípravu pedagogických pracovníků a rozpočet na jednotlivé fakulty podle rozdělovníku 
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RUK. Protože na MFF UK vzhledem k velmi nízkému počtu pedagogických absolventů 
formálně vychází částka 4 kKč, výzvy se nezúčastní.  

 
Prod. M. Vlach 
l)        Byl vyplaven archiv OVVP v tzv. těžkých laboratořích v Troji, který slouží jako sklad 

propagačních materiálů, příp. jako občasná pracovna některých korespondenčních 
seminářů (např. Výfuk). Škoda na majetku není velká, ale došlo ke zničení anketních 
lístků z Albeře (1997-2015), části absolventských dotazníků, stejně jako ke znehodnocení 
podstatného objemu archivu ročenek seminářů. 

 
m) Rotunda sv. Václava 

i) Finalizuje podoba pamětní mince, automat na mince se snad podaří umístit už 
o letních prázdninách 2016.   

ii) Blíží se termín pro ukončení a vyhodnocení soutěže na nejlepší návrh uspořádání 
dlaždic v rotundě (22. 3. 2016, děkan se vyhodnocení zúčastní osobně). 
Stalo se po KD: Autorem vítězného návrhu je doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., 
ředitel Ústavu teoretické fyziky na MFF UK. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-designer11th/ 

iii) Zdá se, že některé archeologické výstupy NPÚ nebudou hotové do konce dubna 
2016, do kdy MF prodloužilo fakultě lhůtu pro uzavření této aktivity. O postupu za 
této situace se podrobněji poradí prod. M. Vlach s děkanem.  

iv) Kolegium probralo záležitosti svázané s budoucím provozem rotundy (např. 
sledování teploty a vlhkosti – počítač napojený na čidla bude umístěn v pracovně 
pí A. Krškové, která by se stala první kontaktní osobou pro organizování 
mimořádných návštěv památky; takové návštěvy budou ovšem povolovány 
vzácně).  Požadavkům technického rázu, jak je prod. M. Vlachovi sdělil pracovník 
stavebního dozoru Ing. Z. Hošna po projednání s Mgr. J. Caldou (silnoproudý 
kabel, nezávislý eduroam apod.), bude vyhověno, na náklady SB. Rozhodnutí 
ohledně instalace IP kamer přímo závisí na budoucí koncepci zabezpečení budov 
fakulty kamerovým systém. V rámci projektu rotundy bude realizována pouze 
nezbytná příprava na případnou budoucí instalaci. 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy) – jarní kolo: návrhy za své 
sekce poslali proděkani M. Rokyta a V. Baumruk, podklady ze sekce I jsou na cestě.  
Stalo se po KD: Znění inzerátů bylo schváleno korespondenčně.  

 
b) Prod. M. Rokyta poslal děkanovi všechny materiály, které si VR MFF UK přála mít 

k tématu prodlužování pracovních smluv některých zaměstnanců. Dále poslal 
doprovodný dopis, ve kterém jsou také žádosti o další (ne)prodloužení pracovních smluv. 
Jde o pracovní smlouvy končící k 30. 6. 2016 nebo k 31. 8. 2016 resp. k 30. 9. 2016. 
Protože dokumenty za matematickou sekci jsou kompletní, předloží je děkan Vědecké 
radě už nyní a na dubnovém zasedání VR otevře tento bod v rubrice „Různé“. Materiály 
ze zbývajících sekcí dostane VR před svým květnovým zasedáním. Informace o konání 
přednášek OA a AVP, kterým stávající smlouva končí, budou členové VR dostávat 
průběžně.  

 
c) Kolegium schválilo personální posílení OVZS o 1 pracovníka/pracovnici (prioritně na 

agendu smluvního výzkumu), dále schválilo přijetí 1 pracovníka/pracovnice pro agendu 
veřejných zakázek. Bod 1. k) tohoto zápisu podrobněji pojednává o OVZS. 

 
d) Prod. M. Vlach informoval o jednání s Mgr. Martinem Vítou. Jde o nabídku týkající se 

připravovaného pracovního portálu pro VaVaI (do pilotního projektu se pravděpodobně 
zapojí některé fakulty MU v Brně a ČVUT v Praze), zaměřeného na publikování 
pracovních nabídek v ČJ a výhledově i v AJ, ale směřujících na pozice v rámci ČR. Pro 
další jednání zatím zůstane kontaktní osobou prod. M. Vlach. MFF UK by mohla a byla 
ochotna poskytovat informace o vypisovaných pozicích prostřednictvím PERS.  

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-designer11th/
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Cena Miloslava Petruska za prezentaci: návrh MFF UK ocenit projekt Rande s Fyzikou se 

dostal do nejužšího výběru.   
Stalo se po KD: Jednání Kolegia rektora UK vyústilo v doporučení ocenit Sdružení 
studentů i spolků UK za Studentské hnutí za solidaritu. Cena bude předána na 
slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení Univerzity 
Karlovy dne 7. 4. 2016. 
 

b) KD akceptovalo návrh propagační komise změnit termíny akcí Jeden den s fyzikou a 
Jeden den s matematikou a informatikou: zrušit Jednu noc s informatikou, místo ní 
uspořádat dne 1. února 2017 Jeden den s matematikou a informatikou a 16. února 2017 
zorganizovat Jeden den s fyzikou. Na 17. února 2017 je naplánované Fykosí fyziklání.  

 
c) Den otevřených dveří 2016: hlavní přednášku zajistí matematická sekce. Prod. M. Rokyta 

hájil svobodu sekce zvolit si vlastní pojetí prezentace, nicméně vzal na vědomí 
doporučení kolegia, aby přednáška ukázala více matematických témat a připodobnila se 
tím tematicky pestrému vystoupení kolegů z informatické sekce na loňském DOD.  

 
d) Spolupráce mezi MFF UK a Kongresovým centrem Praha: KD vyslechlo informaci 

děkana o jednání jeho a pí A. Kotěšovcové s ředitelem Kongresového centra dne 4. 3. 
2016. KD nemělo námitky proti tomu, aby jednání pokračovala a bylo uzavřeno 
memorandum/deklarace o spolupráci.  

 
e) Univerzitní akce 

i) „Zlatá“ promoce absolventů UK v sobotu 16. 4. 2016 od 11:00 hodin: pro MFF UK 
a PedF UK bude společná, děkan MFF UK je připraven mít projev, ovšem jen za 
MFF UK. Dalším reprezentantem fakulty v taláru bude pravděpodobně prod. M. 
Vlach.  

ii) Den absolventů na UK + Den CŽV v sobotu 16. 4: účast MFF UK zajišťuje OVVP, 
s odbornou přednáškou se zúčastní (jména jsou uvedena bez titulů): J. Pešková, 
Z. Halas, J. Bečvář, S. Daniš, M. Šolc, V. Kozáková a M. Zamboj. 

f) Slavnostní křest fakultního vína πnot noir ~ 3,14. se uskutečnil dne 14. 3. 2016. 
Stalo se po KD: výběr z mediální odezvy lze nalézt zde: 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3591219 
http://www.rozhlas.cz/dvojka/zaznamy#/2016-04-05/13 
http://martinfryc.eu/vystavy/slavnostni-krest-specialni-edice-vin-%CF%80not-noir-matfyz-
a-znovin-znojmo/ 
http://t-veritas-fotogalerie34.webnode.cz/matematika/ 
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/byznys/matematika-vino-vino/ 

 
g) Prof. J. Podolský vystoupil s přednáškou o Obecné teorii relativity v Městské knihovně. 

Více např. na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-02-gravitacnivlny/ 

 
h) Fakultní školy: organizace jednání s ředitelem Bíloveckého gymnázia dne 18. 3. 2016 se 

ujme dr. D. Mandíková z KDF. 
 

i) Jednání o spolupráci ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském, a.s., spojeného 
s exkursí, se předběžně zúčastní děkan a proděkani V. Baumruk a M. Vlach, případně 
další členové KD. Je dohodnuto na 7. 4. 2016, 9:30 hod.  

 
j) Doména matfyz.info a možnost převzít ji (za 1 tis. Kč): kroky k uzavření smlouvy 

o převodu domény učiní prod. M. Vlach společně s dr. K. Šolcovou Houžvičkovou, 
zároveň je věc nutno vyřešit s ÚVT UK vzhledem k jednotnému postoji univerzity 
k registraci domén. Současně bude prod. M. Vlach o věci jednat s Mgr. T. Masaříkem, 
zejména z hlediska toho, zda by SKAS byla schopna a ochotna udržovat diskusní fórum 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3591219
http://www.rozhlas.cz/dvojka/zaznamy#/2016-04-05/13
http://martinfryc.eu/vystavy/slavnostni-krest-specialni-edice-vin-%CF%80not-noir-matfyz-a-znovin-znojmo/
http://martinfryc.eu/vystavy/slavnostni-krest-specialni-edice-vin-%CF%80not-noir-matfyz-a-znovin-znojmo/
http://t-veritas-fotogalerie34.webnode.cz/matematika/
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/byznys/matematika-vino-vino/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-02-gravitacnivlny/
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domény (což je podmínka nutná k převodu domény). Kolegium dospělo k názoru, že 
doba nejméně tisíc dní, jak ji pro zachování tohoto fóra navrhuje majitel, je nadmíru 
dlouhá, a shodlo se na návrhu udržovat diskusní fórum po dobu 1 roku. Dohodu 
s majitelem domény zajistí prod. M. Vlach, resp. dr. K. Šolcová Houžvičková. Výsledek 
zmiňovaných jednání slibuje mít prod. M. Vlach po 20. 4. 2016.  

 
k) Spolupráce s Českou televizí na výrobě animovaného seriálu o informatice: děkan po 

projednání v KD souhlasil s případnou finanční spoluúčastí MFF UK ve výši 40 tis. Kč na 
pilotní díl. Prod. M. Vlach uvedl, že v případě realizace celého seriálu budou náklady 
zhruba o 100 až o 150 tis. Kč vyšší. Prod. O. Čepek zopakoval, že informatická sekce je 
připravena také přispět.  

 
l) Schůzky editorů webu, uspořádané tiskovým oddělením RUK, se za MFF UK zúčastnil 

Bc. J. Suchomel a Mgr. A. Hrabáková, pracovníci OMK. RUK zamýšlí zaplatit databanku, 
ze které by bylo možné získávat/vkládat do ní dokumentární fotografie; uvažovaná 
kapacita mnoho neslibuje (5 až 20 fotografií denně). 

 
m) Cena děkana za reprezentaci a propagaci za rok 2015 byla udělena projektu 

Československo 38–89; stalo se na fakultním plese 3. března 2016: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-cenaprop/ 

 
n) Aktualita Nová částice o čtyřech vůních:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-tetrakvark/ 
 

o) Schůze ministerské resortní komise pro nadané žáky: účast za MFF UK zajistí OVVP 
(pravděpodobně se zúčastní Mgr. K. Kolář). 

 
p) Prod. M. Vlach informoval, že od pror. J. Hály obdržel, na základě jednání KR UK, 

pozvánku do soutěže k výročí letu J. Gagarina. Jde o výtvarnou soutěž, končící 15. 3. 
2016. Přestože se MFF UK soutěže nezúčastní jako instituce, byla informace zaslána 
vybraným (potenciálním) zájemcům.  

 
q) Nadace ČEZ věnovala fakultě finanční dar; bude použit na akce OVVP, které dar 

administrativně (a úspěšně) zajistilo. 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prezident ČR podepsal dne 10. 3. 2016 novelu zákona o vysokých školách. Pokud bude 
novela publikována ve sbírce zákonů do konce března 2016, nabude účinnosti k 1. 7. 
2016. V důsledku toho by Akreditační komise skončila k datu 30. 6. 2016.  

 
b) Informace prod. J. Trlifaje o závěrech jednání RKR uskutečněného 7. 3. 2016 a později 

také oficiální zápis ze schůze RKR dostali členové KD e-mailem. 
 

c) Kulturně-astronomický večer při příležitosti 80. narozenin Jiřího Grygara v neděli dne 
10. dubna 2016: vedení fakulty bude reprezentovat prod. M. Rokyta.  

 
 
Zasedání skončilo v 15: 26 hodin.  
 
Zapsala:  
T. Pávková 

http://www.cs3889.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-cenaprop/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-tetrakvark/
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Příloha  
Tento dokument stanovuje pravidla pro schvalování pronájmů poslucháren, učeben a refektáře 
vybranými členy vedení MFF. Ostatní druhy pronájmů zde neuvedené budou projednávány kolegiem 
děkana. 
  
 
Přehled typů pronájmů refektáře a poslucháren a návrh cen: 
 
 
Akce organizované pracovišti MFF UK: 
 Pro studenty MFF UK, pro studenty středních škol, pro středoškolské učitele, pro pořádání 
olympiád, další akce bez vstupních poplatků apod. Posluchárny zdarma, refektář: 1.000,- Kč. 
 Konference s tuzemskou a zahraniční účastí apod., kde je vybíráno vložné. Nájmy za 
posluchárny a refektář budou posuzovány podle výše vložného a celkového rozpočtu akce – 
v kompetenci příslušného sekčního proděkana a tajemníka fakulty. 
 
 
Akce pořádané spolkem absolventů Matfyz Alumni  
Oficiální akce týkající se celého spolku (např. setkání absolventů, atp.)  
Posluchárny zdarma, refektář: 1.000,- Kč. 
 
 
Akce propagačního charakteru organizované OVVP a OMK : 
Vzhledem k různorodosti a různé míře finančního zabezpečení akcí bude výše pronájmu za 
posluchárny a refektář v kompetenci proděkana pro PR a tajemníka. 
 
U vybraných neziskových akcí uhradí pronájem refektáře ve výši 1.000,- Kč příslušný proděkan. 
  
Pronájem refektáře: 
Pro adoptéry strun klavíru 1krát ročně za účelem uspořádání koncertu: 5.000,- Kč. 
 
Jednorázové nevýdělečné akce organizované pracovišti MFF (např. přednášky): 1.000,- Kč. 
V kompetenci příslušného sekčního proděkana a proděkana pro PRopagaci a tajemníka fakulty. 
 



Zápis ze 14. schůze kolegia děkana konané dne 6. dubna 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:13 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Evidence výsledků vědy: podle informace z RKR je na obzoru opatření rektora UK, které 

zaváže všechny pracovníky a patrně také studenty, aby si vytvořili ORCID a Researcher 
ID ve WOS a SCOPUS. Bude to vyžadovat opatření na fakultě a úzkou součinnost 
knihovny.  Prod. J. Trlifaj jednal s dr. J. Kučou a dr. D. Hruškovou. Stále rostoucí 
požadavky administrativního/evidenčního charakteru vyvolávají požadavek vedoucí 
knihovny na přijetí pracovní síly. Z: tajemník fakulty.  
V této souvislosti tajemník informoval o úmyslu vedoucí knihovny dr. D. Hruškové skončit 
k 31. 12. 2016 pracovní poměr na fakultě a odejít do důchodu.  Tajemník uvedl, že 
připravuje zveřejnění inzerátu na tuto pracovní pozici. Protože uvedená pozice může být 
obsazena bez výběrového řízení, uložilo kolegium tajemníkovi projednat/zjistit, zda není 
vhodný kandidát mezi stávajícími zaměstnanci knihovny. Jako nejvhodnější adept se 
kolegiu jeví Mgr. J. Kuča. 
Stalo se po KD: Přípis ohledně afiliace UK v databázích Web of Science a Scopus 
poslala z RUK dr. V. Šťastná, děkan jej poskytl celému kolegiu děkana.   

 
b) Pilotní hodnocení vědy na MFF UK: výsledky scientometrie - jsou hotové pro všechny 

obory - vložil prod. J. Trlifaj mezi dokumenty v úložišti KD. Na zasedání je stručně uvedl a 
vyložil metodu použitou pro jejich získání. Panelové hodnocení je ve stádiu zpracování.  
MFF UK byla porovnávána s univerzitami ve Vídni, v Leuvenu (Katolická univerzita) a ve 
Warwicku. Prod. V. Baumruk se vyslovil pro pozvání doc. D. Münicha na seminář, na 
kterém by bylo možné podrobně probrat metodiku. Děkana by zajímala data, která se 
stala základem srovnávacích tabulek, i to, jaké by vyšly výsledky z porovnání MFF UK 
s Matematickým ústavem AV ČR a s Fyzikálním ústavem AV ČR. Prod. J. Trlifaj osloví 
v tomto smyslu doc. D. Münicha. Co se týče matematické lingvistiky, užitečné by bylo 
porovnání s výsledky stejného oboru na KU v Leuvenu. 
 

c) Podněty k návrhu struktury programů Progres (navazující na současné projekty programu 
PRVOUK, P45,P46, P47) byly v termínu předány na RUK. 

 
d) Programy Progres a Primus: pror. J. Konvalinka pozval zástupce fakult, členy AS UK a 

další členy akademické obce na veřejnou diskusi o připravovaných programech. Bude se 
konat v pondělí 25. dubna 2016 od 17:30 v Malé aule Karolina. Proděkani M. Rokyta a V. 
Baumruk vážně uvažují o účasti.  

 
e) Stalo se po KD: Dne 8. 4. 2016 přišel společný dopis prorektorů prof. J. Royta a doc. J. 

Konvalinky, jehož předmětem jsou předpokládané termíny veřejných prezentací 
dosavadních výsledků PRVOUK.  

 
f) Žádosti o nové granty GAČR byly odeslány v předepsaném termínu. Následující tabulka 

podává přehled podaných projektů a srovnání s minulým kolem (finance v tis. Kč): 
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MFF UK – uchazeč: 
Návrhy projektů soutěží GA ČR 2017 - srovnání s rokem 2016

sekce
podáno 

návrhů 2017

podáno 

návrhů 2016

podáno 

návrhů 2017

podáno návrhů 

2016

podáno 

návrhů 2017

podáno návrhů 

2016

Fyzikální sekce 8 4 35 30 6 2 49 36

Informatická sekce 2 2 15 15 0 1 17 18

Matematická sekce 3 0 7 5 3 2 13 7

MFF celkem 13 6 57 50 9 5 79 61

Požadované prostředky GA ČR 2017 + dofinancování MFF

sekce dotace GAČR

dofinacování 

MFF dotace GAČR

dofinancování 

MFF dotace GAČR

dofinancování 

MFF

Fyzikální sekce 13369 0 46410 6379 7503 970 67282 7349

Informatická sekce 2852 0 16412 3381 0 0 19264 3381

Matematická sekce 3821 0 7992 1545 1816 489 13629 2034

MFF celkem 20042 0 70814 11305 9319 1459 100175 12764

Juniorské Standardní Mezinárodní

celkem 

požadováno 

celkem 

dofinancování 

MFF

Juniorské Standardní Mezinárodní

celkem podáno 

návrhů 2017

celkem podáno 

návrhů 2016

 
 
Na dalších 18 projektech (15 sekce F (STD), 2 sekce I (STD), 3 sekce M (2 MEZ, 1 STD)) jsou 
pracovníci MFF UK spolunavrhovateli nebo ostatními spolupracovníky (údaje ke dni 4. 4. 2016). 
V minulém kole byli pracovníci MFF UK spolunavrhovateli 16 návrhů (STD). 
 

g) Zahraniční styky 
i) Smlouva s Indian Institute of Technology Madras, Chennai, byla oboustranně 

uzavřena. Originál smlouvy je uložen na OVZS, 1 kopie byla předána na STUD pro 
informaci (Annex 1), druhý originál odeslán na IITM. 

ii) Smlouva s University of Oregon (USA): znění dokumentu bylo schváleno oběma 
smluvními stranami, příprava podpisu ještě stále prochází vývojem. Je 
pravděpodobné, že nakonec bude smlouva podepsána korespondenčně.  

iii) Univerzita Karlova hostí 5. rektorskou konferenci rektorů a studentské fórum ASEM 
(AEC5) ve dnech 4. až 5. dubna 2016. Více na univerzitním webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7396.html 

iv) Smlouvu o spolupráci s filipínskou Ateneo de Manila University uzavře Univerzita 
Karlova dne 6. 4. 2016. Za MFF UK se slavnostního aktu zúčastní prod. O. Čepek. 
V pátek 8. 4. 2016 navštíví představitel manilské univerzity Jose M. Cruz, SJ, 
v doprovodu filipínského konzula v Praze, MFF UK.  

v) V souvislosti se Study Abroad Workshop pořádaném Komisí J. W. Fulbrighta 19. a 
20. 4. 2016 v Praze se má dne 22. 4. 2016 uskutečnit na MFF UK setkání se 
zástupci několika amerických univerzit; zúčastní se proděkani J. Trlifaj a P. 
Kolman.  

vi) Prod. P. Kolman je připraven se zúčastnit setkání s reprezentací West Virginia 
University dne 18. 4. 2016.  

 
h) Vědecká rada Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 31. března 2016 projednala 

návrh na jmenování doc. RNDr. Stanislava Hencla, Ph.D., profesorem pro obor 
matematika – matematická analýza a v tajném hlasování ho jednomyslně schválila 
(všech 47 přítomných hlasovalo pro).  

 
i) Bylo otevřeno 3. kolo interní univerzitní soutěže GAMA (projekt  GAMA TA ČR získaný 

UK), případní zájemci z MFF UK o účast v soutěži zašlou do 28. 4. 2016 na OVZS 
projektový záměr v požadovaném formátu - viz podmínky soutěže a další informace na 
webu: 
http://www.cuni.cz/UK-6692.html .  

http://www.cuni.cz/UK-7396.html
http://www.cuni.cz/UK-6692.html
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Záměr bude po odsouhlasení sekčními proděkany předán ve stanoveném termínu Centru 
pro přenos poznatků a technologií. Podle dostupných informací předběžně projevili zájem 
o účast prof. P. Höschl, doc. T. Halenka a doc. J. Brokešová. 

 
j) Česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2017-2018: MŠMT vyzvalo 

k podávání návrhů, na MFF UK je interní termín pro předkládání návrhů na OVZS 
stanoven na 24. 5. 2016. 

 
k) Dne 24. 5. 2016 má být vyhlášena výzva pro ERC AdvG s uzávěrkou v září 2016. 

V rámci dalšího pracovního programu ERC pro rok 2017 lze očekávat vyhlášení výzev 
pro podávání žádostí o ERC Starting granty v červenci 2016 s uzávěrkou v říjnu 2016, 
o ERC Consolidator granty v říjnu 2016 s uzávěrkou v únoru 2017 a o ERC Advanced 
granty v květnu 2017 s uzávěrkou v srpnu 2017. Termíny výzev se mohou mírně změnit, 
budou upřesněny a potvrzeny v červenci 2016, kdy bude zveřejněn pracovní program 
ERC pro rok 2017. 

 
l) Od 1. 4. 2016 nastoupila na OVZS Bc. Kristýna Gáliková, DiS. Nová kolegyně sídlí 

v místnosti M267 (stávající kancelář OVZS). 
 

m) Do jarního kola Fondu mobility UK 2016 byly předloženy 2 žádosti o podporu studia na 
zahraniční univerzitě (celkem požadován příspěvek ve výši 166.000 Kč), 2 žádosti 
o podporu pro hostující profesory (celkem požadován příspěvek ve výši 534.000 Kč) a 
3 žádosti o podporu vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí (celkem požadován 
příspěvek ve výši 159.850 Kč). 

 
Děkan 
n) PRVOUK 2016: děkan požádal rektora UK o souhlas s tím, že MFF UK bude ještě v roce 

2016 plánovat doplňkové a režijní náklady ve výši 25 %, v souladu s původním 
vyhlášením PRVOUK (Opatření rektora č. 20/2011).  
Stalo se po KD: Pan rektor děkanově žádosti vyhověl.  
 

o) Cena děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace – řídí se Směrnicí děkana č. 11/2015, 
viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm 

         Návrhy ze sekcí jsou následující: 
i)     sekce M: 

- Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví (vysokoškolská učebnice) 
- Jitka Zichová: Základy účetnictví (publikace v odborné edici nakladatelství 

MatfyzPress) 
- Alexander Mielke, Tomáš Roubíček: Rate-Independent Systems, Theory and 

Application (monografie) 
- Vít Dolejší, Miloslav Feistauer: Discontinuous Galerkin Method. Analysis and 

Applications to Compressible Flow (monografie) 
- Josef Málek, Zdeněk Strakoš: Preconditioning and the Conjugate Gradient 

Method in the Context of Solving PDEs, SIAM Spotlights (monografie) 
- Martina Bečvářová, Ivan Netuka: Karl Löwner and his student Lipman Bers – 

Pre-war Prague mathematicians (monografie) 
 

ii)     sekce F: 0 
 
iii)     sekce I: 

- Ida Kantor, Jiří Matoušek, Robert Šámal: Mathematics++: Selected Topics 
Beyond the Basic Courses (vysokoškolská učebnice) 

- Šárka Gerlitsová, Tomáš Holan: The Golden Ratio Determined Using a Ruler 
and Compass (publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress) 

- Zikánová, Šárka – Hajičová, Eva – Hladká, Barbora – Jínová, Pavlína – 
Mírovský, Jiří – Nedoluzhko, Anna – Poláková, Lucie – Rysová, Kateřina – 
Rysová, Magdaléna – Václ, Jan: Discourse and Coherence. From the 
Sentence Structure to Relations in Text (monografie). 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm
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Děkan rozhodne na příští schůzi KD, předtím požádal členy kolegia o jejich názor.  
 

Prod. M. Vlach 
p) KD vzalo na vědomí informaci o schůzce prod. M. Vlacha s Mgr. Vitou (portál pracovních 

příležitostí VaVaI).  
 
Prod. V. Baumruk 
q) Úspěch zaznamenala další doktorská práce studenta MFF UK, konkrétně vloni obhájená 

disertace Mgr. Jozefa Veselého, Ph.D., z KFM, nazvaná Nanoscale AFM and TEM 
observations of elementary dislocation mechanisms. Byla vydána ve Springer These.   

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman 
a) Přihlášky ke studiu na MFF UK, rok 2016/2017, stav k 31. 3. 2016: kolegium vzalo na 

vědomí přehled o počtu přihlášek ke studiu v českém jazyce, včetně dat o počtu přihlášek 
od cizinců. V porovnání s loňským rokem je patrný pokles, který například v bakalářském 
programu Fyzika může být způsoben zavedením přijímacího řízení.  

 
b) Prod. P. Kolman zastoupí dne 6. 4. 2016 prod. F. Chmelíka na RUK jednání ohledně 

hodnocení kvality závěrečných prací.  
 

c) Pror. M. Králíčková informovala o připravované změně vnitřního předpisu UK, a to 
Opatření rektora č. 26/2013, Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního 
vzdělávání, a o změnách v uskutečňování programů CŽV, které z toho plynou. Za MFF 
UK bude zástupcem v e-mailové konferenci doc. Zdeněk Drozd.  

 
d) Přehled o pedagogické vytíženosti pracovišť dostali všichni sekční proděkani. Po krátké 

diskusi požádali prod. P. Kolmana, aby v přehledu nefigurovaly předměty, na které 
dochází 0 studentů.   

 
e) Pror. M. Králíčková vyhověla žádosti MFF UK o prodloužení termínu pro podávání 

přihlášek ke studiu pro doktorský studijní program Informatika, studijní obor Matematická 
lingvistika, v prezenční a kombinované formě studia, a dále pro doktorský studijní 
program vyučovaný v anglickém jazyce Informatics, studijní obor Mathematical 
Linguistics, v prezenční a kombinované formě studia, v rámci přijímacího řízení pro 
akademický rok 2016/2017. Termín je 31. 7. 2016.  

 
Prod. M. Vlach 
f) Partnerská firma Datlowe má zájem o vedení diplomových prací na MFF UK.   

 
Děkan 
g) Univerzitní cena Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin 

ve vzdělávací činnosti na UK v Praze, statut je Opatření rektora č. 1/2016, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7294.html 
Nominace se zasílá k rukám vedoucího odboru pro studium a záležitosti studentů UK 
nejpozději do konce května. Cena se uděluje ve dvou kategoriích: i) cena pro vynikajícího 
vyučujícího; ii) cena za vynikající počin – ocenění vynikající inovace ve vzdělávací 
činnosti, kterou je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv 
kolektivu univerzity. RUK očekává od děkana dostat po jednom návrhu za každou z obou 
kategorií.  
Sekční proděkani podají případné návrhy děkanovi do 18. 5. 2016. 
 

h) Ve dnech 23. a 24. května 2016 se uskuteční 7. ročník Česko-Slovenské studentské 
vědecké konference ve fyzice. Konferenci pořádá FJFI ČVUT. MFF UK se plánuje 
zúčastnit, jako ostatně i v minulých letech. Prod. V. Baumruk požádal vedoucí pracovišť 
fyzikální sekce o návrh vhodné kontaktní osoby za fakultu. 

http://www.cuni.cz/UK-7294.html
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Stalo se po KD: Vzhledem k tomu, že žádný návrh neobdržel, je kontaktní osobou prod. 
V. Baumruk.  

i) Finanční podpora SVOČ ze strany FJFI ČVUT byla přivítána, kroky k formálnímu 
zakotvení nového partnera do stávající smlouvy o partnerství/sdružení budou provedeny. 
Z: děkan, tajemník.  
 

j) Účast Univerzity Karlovy v šetření EUROSTUDENT VI: se souhlasem KD odepsal prod. 
F. Chmelík na RUK, že vedení MFF UK dává přednost tomu, aby studenty oslovil svým 
dopisem přímo pan rektor.  

 
k) Žádost doktorandky Pedagogické fakulty UK, aby jí MFF UK poskytla data o svých 

studentech; věnuje se zjišťování predikční validity státní maturity vzhledem k úspěchu při 
studiu na vysoké škole a data jako např. průměrný prospěch na konci 1. ročníku, známky 
z předmětů odpovídající maturitním předmětům a úspěšné dokončení bakalářského a 
navazujícího studia by ráda zahrnula do své analýzy. Žádost vyřídí studijní proděkani.  

 
l) U-Multirank 

i) Prod. M. Rokyta seznámil KD s výsledky průzkumu, který byl v minulém roce 
proveden v matematické sekci. Zájemcům z KD výsledky rád poskytne. 

ii) Prod. O. Čepek informoval, že nabídku zúčastnit se druhého kola šetření 
prováděného za informatické obory s poděkováním odmítl (oslovila ho vedoucí 
oddělení analýz a strategií RUK).  

 
m) Stalo se po KD 

i) Z RUK byla doručena zpráva, že Kolegium rektora UK projednalo dne 4. 4. 2016 
materiál „Doktorandi 2014: Výsledky Univerzity Karlovy“. Dokument obdrželi e-
mailem děkani fakult UK, (na MFF UK byl přeposlán prod. F. Chmelíkovi a vedoucí 
STUD), je také zveřejněn na webu UK, viz:  
https://www.cuni.cz/UK-4005.html 

ii) Prod. M. Rokyta poslal členům KD informaci o výsledcích soutěže V. Jarníka, 
konané ve dnech 6. až 9. dubna 2016 v Ostravě. Z MFF UK se nejlépe umístil 
Radovan Švarc, student 1. ročníku programu Matematika (obor Obecná 
matematika) – obsadil páté místo v I. kategorii.  Výsledkové listiny, zadání a řešení 
úloh jsou na webu, viz: 
http://vjimc.osu.cz/j26results  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) KD se souhlasem projednalo návrh nového dislokačního výměru. Bude vydán formou 
příkazu děkana. 
Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 2/2016, dislokační výměr, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik02.htm 

 
b) Byl vydán Příkaz tajemníka č. 1/2016, o archivaci dokumentace projektů OP VaVpI, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1601.htm 
 
c) Na základě smlouvy s FSV UK o výuce došlo k finančnímu vyrovnání za výuku v zimním 

semestru akademického roku 2015/2016. Částka 776 tis. Kč bude připsána ve prospěch 
matematické sekce.  

 
d) Bufet na Karlově – situaci shrnul tajemník. Nájemci bufetu skončila ke dni 31. 3. 2016 

nájemní smlouva. Připravena byla nová smlouva, jejíž návrh byl v předstihu oběma 
stranami projednán a odsouhlasen. V den předpokládaného podpisu nájemní smlouvy 
však nebyly ze strany nájemce splněny dohodnuté požadavky pronajímatele, proto 
smlouva nebyla podepsána. Od 4. dubna 2016 je tedy bufet uzavřen. Protože zejména 
v kuchyni bude nutná výměna části vybavení a bude třeba, aby byly splněny veškeré 
hygienické normy, zajistí správa budov posudek hygienika a poté vedení fakulty 
rozhodne o dalším postupu. 

https://www.cuni.cz/UK-4005.html
http://vjimc.osu.cz/j26results
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik02.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1601.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 6. dubna 2016 
 
 

6 
 

 
e) Tajemník informoval o výsledku veřejné zakázky zadané Univerzitou Karlovou na 

bankovní služby. Nejlepší nabídky podaly Česká spořitelna, a.s., a Komerční banka, a.s. 
V nejbližší době budou zahájena jednání fakult se zástupci těchto bank (podpis smluv, 
založí účtů, nastavení elektronických systémů atd.). 

 
f) Kolegium projednalo provozní režim vstupu do jednotlivých budov MFF UK a uložilo 

tajemníkovi připravit novou směrnici děkana, která nahradí předcházející předpisy 
(Směrnici děkana č. 2/2004, Příkaz děkana č. 5/2005 a Pokyn tajemníka č. 2/2014). 

 
g) V poslední dekádě dubna bude na zahradě za budovou Ke Karlovu 5 vysazen nový 

strom (dub). Stane se tak v souladu s rozhodnutím MČ Praha 2. Doubek nahradí strom, 
poražený v listopadu 2015, který byl silně proschlý a podle posudku hrozil pádem.  

 
h) Smlouva s firmou DERS dostala podobu oboustranně přijatelného znění. Podpis smlouvy 

zorganizuje tajemník. 
Stalo se po KD: Smlouva byla uzavřena dne 12. 4. 2016.  

 
i) Rozpočet MFF UK na rok 2016 

i) Prod. M. Rokyta promítl kolegiu příslušná data a vyložil návrh rozpočtu, včetně 
porovnání s loňským rokem. Návrh je výsledkem několika jednání děkana, 
tajemníka, sekčních proděkanů a vedoucí HOSP. Návrh rozpočtu fakulty na rok 
2016 byl předložen Akademickému senátu MFF UK a současně jeho ekonomické 
komisi dne 4. 4. 2016. Předseda AS MFF UK vyhověl děkanově žádosti a svolal na 
13. dubna 2016 mimořádné zasedání senátu, právě k projednání a schválení 
rozpočtu. Děkan tento vstřícný postoj senátu velmi ocenil.  
Stalo se po KD: Akademický senát MFF UK schválil dne 13. dubna 2016 návrh 
rozpočtu fakulty na rok 2016. Tím skončilo od 14. 4. 2016 rozpočtové provizorium 
pro rok 2016.  

 
ii) Děkan poskytl členům KD materiál od kancléře UK, obsahující rozbor meziročních 

změn rozpisu 2016/2015 (rozpočet) jednotlivým fakultám.  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Dne 5. 4. 2016 došlo k dalšímu náročnému jednání s firmou Technico Opava. Firma byla 

opětovně důrazně vyzvána k dodání projektové dokumentace, a to dokumentace, která 
bude odpovídat předem zadané specifikaci. Jinou dokumentaci MFF UK nepřevezme, 
i za cenu časového skluzu.  

 
b) Investiční akce naplánované na rok 2016 - stav: rekonstrukce výtahů v Troji – probíhá 

výběrové řízení, blíží se čas otevírání obálek s nabídkami dodavatelů. Oprava komínů 
karlínské budovy – staví se lešení, vedle toho běží úprava kanalizace. Rozbíhají se také 
akce na Karlově, již schválené a vysoutěžené. Prod. L. Skrbek se pochvalně vyjádřil 
k práci vedoucího SB. 

 
c) Prod. L. Skrbek informoval, že během návštěvy v SÚJV Dubna se setkal s ředitelem firmy 

VAKUUM Praha. V blízké době dojde ke schůzce ohledně pronájmu prostor v Troji. 
 
d) KD akceptovalo stručný nástin programu slavnostního zakončení projektů VaVpI, které je 

naplánované na 27. 4. 2016, včetně navrženého seznamu účastníků.  
 

e) Na 6. 4. 2016, 13:00 hodin, je dohodnuto jednání s firmou Metroprojekt. Jde 
o informativní schůzku (případná rekonstrukce objektu TL a opláštění objektu, v závislosti 
na výši povinné spoluúčasti a na potenciálních finančních možnostech fakulty). 
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Doc. C. Matyska 
f)         Projekt doc. J. Robové Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních 

školách: motivace ke studiu a příprava k matematickým soutěžím a olympiádám byl 
zamítnut. KD vyslechlo důvody, které z příslušných dokumentů citoval doc. C. Matyska, 
a doporučilo podat žádost o přezkum. Z: RNDr. H. Nyklová a doc. J. Robová. Doporučení 
kolegia jim vyřídí doc. C. Matyska.   

 
g) KD vzalo na vědomí informace doc. C. Matysky o projektech v PO2, SC5.  

 
h) Školení týkající se projektů a ohlášené na příští týden, se zúčastní doc. C. Matyska a dr. 

H. Nyklová. Poznatky sdělí doc. C. Matyska na příštím KD.  
 

i)        Školení o ESF a ERDF se zúčastnily dr. H. Nyklová a dr. Z. Bubeníková. Univerzitní 
projekt, ve kterém je MFF UK angažována („fyzikální praktika“), má zpracovat firma 
vzešlá z výběrového řízení organizovaného rektorátem UK. Stále platí, že vedoucím 
projektu za fakultu zůstává doc. P. Svoboda.  

 
j)         Doc. C. Matyska připomněl sekčním proděkanům svou žádost o jména vedoucích 

doktorandských projektů.  
- MFF-29-2015 Mobilita v rámci navázaných strategických partnerství (o projektu 

uvažuje skupina prof. J. Málka a prof. Z. Strakoše); 
- MFF-31-2015 Pilotní projekt pro vytvoření systému podpory střednědobých 

tematických programů typu Research Semester na UK (o projektu nadále uvažuje 
prod. J. Trlifaj); 

- MFF-32-2015 Posílení mobility doktorandů MFF UK a získání špičkových doktorandů 
ze zahraničí (podle sdělení prod. P. Kolmana asi nic); 

- MFF-72-2015 Vybudování doctoral school Pražská informatika (podle sdělení prod. O. 
Čepka přichází možná v úvahu prof. J. Sgall, ale nejspíš nebyl oficiálně osloven; 
sleduje dr. H. Nyklová). 

Děkan připomněl ideu, která zazněla na RKR, totiž že mnohé vysoké školy využijí 
důsledků novely zákona o VŠ k podání projektu na zajištění procesů vedoucích 
k reakreditaci apod. Dal k úvaze, zda na MFF UK neuvažovat o třech takto cílených 
projektech, po jednom pro každý studijní program/oblast, objem nákladů zhruba po 15 
mil. Kč.  
 

k) Doc. C. Matyska pošle prod. M. Vlachovi informaci, která zazněla  
na včerejším školení a která říká, že zakládání klubu Alumni je mezi podporovatelnými 
tématy ESF projektů pro VŠ. 

 
Prod. M. Vlach 
l)        Rotunda sv. Václava 

i) Výsledek soutěže o uspořádání dlažby (vyhrál doc. O. Semerák), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-designer11th/ 

ii) Ministerstvu financí byla odevzdána třetí monitorovací zpráva. Druhá je již 
schválená bez větších připomínek. 

iii) Proběhla instalace lávky a začaly probíhat již další stavební práce. 
iv) Termíny aktivit s rotundou spojené jsou stále napjaté, prod. M. Vlach jedná o jejich 

prolongaci a o věcech z toho vyplývajících (stavební povolení, dodatky ke 
smlouvám, nová výběrová řízení). 

v) Někteří členové KD využijí mimořádné nabídky prohlédnout si podzemní prostory 
třetího nádvoří Pražského hradu, 6. 5. 2016 odpoledne.  

vi) Dar na rekonstrukci rotundy – viz článek „Absolventi Matfyzu podpořili záchranu 
rotundy“: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-admosphere/ 

 
m) Speed-dating: akce CPPT, PřF UK a 3. LF UK, uskuteční se dne 24. 5. 2016. MFF UK se 

též zúčastní, účastníky získala dr. K. Šolcová Houžvičková.   
 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-designer11th/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-admosphere/
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků a na obsazení 
funkcí vedoucích/ředitelů pracovišť (konkursy) bylo zveřejněno v deníku Lidové noviny 
dne 29. 3. 2016, jeho znění je též na Úřední desce MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-prac.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-ved.htm 
Do konce dubna děkan jmenuje konkursní komise, své delegáty do komisí navrhne AS 
fakulty na svém zasedání 20. 4. 2016.  
 

b) Žádosti o tvůrčí volno podali: 
i) prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., KNM, na dobu od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017, 
ii) doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., KSI, na dobu od 8. 8. 2016 do 8. 2. 2017.  
Děkan oběma žádostem vyhověl.  

 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Absolventský spolek Univerzity Karlovy: podle předběžného sdělení ÚVT UK by byla 

možná pouze „identifikace fakulty“, nikoli identifikace spolku Matfyz Alumni a dané 
nastavení přímo na kartě absolventa. Tyto závěry jsou ale v rozporu s dřívějším jednáním 
děkana a prod. M. Vlacha s pror. L. Rovnou a zástupci IPSC RUK. O dalších krocích 
bude prod. M. Vlach jednat s vedením spolku.   

  
b) Matfyz Alumni: je založen účet u FIO banky, takže v dohledné době budou finance 

spolku, dosud vedené pod správou MFF UK, převedeny do správy spolku. 
 
c) Byl pokusně spuštěn tzv. mentoringový program KPC MFF UK (dobrovolná a bezúplatná 

činnost mentorů pro studenty MFF UK) - zajišťuje OVVP, dr. K. Houžvičková Šolcová. 
 

d) Proběhla návštěva studentů českých i anglických studijních programů MFF UK ve 
společnosti Barclays – ta se stala nedávno novým fakultním partnerem – více se lze 
přečíst na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-barclays/ 

 
e) Fakultní školy: na schůzce s ředitelem Bíloveckého gymnázia fakultu reprezentovali 

předsedkyně Pracovní skupiny MFF UK pro fakultní školy dr. D. Mandíková, vedoucí 
KDM doc. J. Robová, dr. J. Hromadová z KDM a ředitel ÚČJF doc. J. Dolejší. 
Gymnázium je potenciální Fakultní školou.  

 
f) Partnerský firemní program: National Instruments (dále NI): uskutečnila se schůzka 

o možné spolupráci, zúčastnili se jí prod. M. Vlach za MFF UK a pánové Ing. Radim 
Štefan a Martin Koretz za NI.  

 
g) Mgr. Michal Žák, Ph.D., z KFA vystoupil ve vysílání rádia ČRo Wave. 

 
h) Na fakultní víno πnot noir jsou zaznamenané velmi dobré odezvy, prodejna MatfyzPress 

vyprodala dodané množství několika desítek kusů během několika dní. 
 

i) MatfyzPress: odborná edice příliš nevzkvétá, vedoucí nakladatelství ing. Z. Šedina 
připraví oslovení pracovníků fakulty a Ediční komise, zato se objevily první vlaštovky 
vhodné do popularizační edice a dva překladové tituly. Prod. M. Vlach naléhavě požádal 
Ing. Z. Šedinu, aby prosadil publikace MatfyzPress do celostátní distribuce. Očekává od 
něj též obchodní plán vydavatelství pro příští měsíce. 

 
j) Týmová a programovací soutěž UnIT (http://unit.bestprague.cz/), organizovaná klubem 

BEST (nezisková organizace a člen Studentské unie ČVUT): MFF UK umístila informaci 
o soutěži na sociálních sítích, jinak se nezapojila, neboť není oficiálním partnerem akce. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-prac.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-ved.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-barclays/
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k) Asociace mladých debrujárů: prod. M. Vlach, po zvážení situace a po konzultacích s doc. 

Z. Drozdem a Mgr. T. Bártlovou, dospěl k doporučení, že by MFF UK nepřevzala celou 
asociaci, ale pouze by se mohla stát oficiálním partnerem některých aktivit, např. „Pohár 
vědy“. Některé odnože asociace by fakultu patrně přizvaly k účasti na táborech pro 
středoškoláky atp.  

 
l) Svět techniky Ostrava: v jednání je memorandum o spolupráci, zároveň by spolupráce 

umožnila posílit impakt na fakultní školy MFF UK v tomto regionu (ve smyslu konání 
popularizačních akcí ve Světě techniky pro fakultní školy v dojezdové vzdálenosti atp.). 
Za MFF UK by do Ostravy jeli prod. M. Vlach, Mgr. T. Bártlová, příp. dr. D. Mandíková.  

 
m) Finále soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO 

SCIENCE AMAVET se bude konat ve druhé polovině dubna. Soutěž pořádá Asociace 
pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s., akce je spolufinancována ministerstvem 
školství. Úlohy porotce ve Finále se za MFF UK mj. zúčastní doc. RNDr. P. Svoboda, 
CSc., a podle situace uváží doporučení na Cenu MFF UK pro úspěšného finalistu.  
Stalo se po KD: Fakultní cenu obdržel středoškolák Ondřej Cenek. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-amavet/ 

 
n) LearningStream TV – ArtyčokTV (provozované CESNET a AVU (HAMU)): MFF UK 

využije nabídky FF UK a připojí se k návrhu pilotního jednoletého projektu vybraných 
vysokých škol zaměřený na vybranou tvorbu studentů (dokument, videoart, animace, 
resp. nové experimentální formáty).  

 
o) Dotační program MŠMT Podpora soutěží a přehlídek: MFF UK opět využije možnosti 

požádat o dotace. Žádosti připravuje OVVP, interní termín pro jejich odevzdání stanovil 
prod. M. Vlach na 26. 4. 2016. 

 
p) Prod. M. Vlach urgoval podklady pro výroční zprávu fakulty za rok 2015 (týká se sekčních 

proděkanů pro F a M). 
 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

Děkan 
a) Krátké zpravodajství ze schůze RKR konané dne 4. 4. 2016 poslal děkan e-mailem.  

Stalo se po KD: Oficiální zápis byl doručen ze sekretariátu rektora UK a přeposlán 
celému kolegiu děkana.  

 
b) Pozvánky 

i) Výstava Medicína od dob Karla IV. po současnost: vernisáž se uskuteční 6. 5. 
2016 od 17:00 hodin v prostorách Novoměstské radnice (Karlovo nám. 1/23, 
Praha), akci pořádá 1. LF UK.  

ii) Akce Učené společnosti ČR (v místnostech 205, 206 budovy AV ČR na Národní 3, 
Praha 1): 
 veřejná přednáška Objev gravitačních vln v úterý 12. 4. 2016 od 17:00 

hodin, přednášejí pracovníci ÚTF MFF UK J. Bičák, J. Langer, T. Ledvinka a 
D. Heyrovský 

 veřejná debata Uprchlíci a my: Česká očekávání a německá zkušenost 
v úterý 19. 4. 2016 od 15:00 hod. 

 Panelová diskuse Střední Evropa. Konec snu o demokracii? se koná  dne 
22. 4. 2016. 

  
c) Stalo se po KD: 

i) Schválená novela zákona o vysokých školách vstoupí v platnost patrně k 1. září 
2016. Úpravy stávajících organizačních, akreditačních, studijních a správních 
procesů vysokých škol, které novela přináší, vyžadují změny Statutu UK a dalších 
vnitřních předpisů. Otevření vnitřních předpisů zároveň představuje příležitost 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-amavet/
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promítnout případné návrhy na jejich úpravu mimo rámec novely vysokoškolského 
zákona, a proto rektor UK vybídl děkany fakult, aby mu takové návrhy zaslali do 
20. května 2016. 
Děkan požádal členy kolegia, aby mu své návrhy, připomínky, podněty poslali do 
pátku 29. dubna 2016. První verze návrhů bude předmětem jednání KD dne 4. 5. 
2016.  

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



Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 20. dubna 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:12 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Zahraniční styky 

i) Smlouva s University of Oregon je uzavřená, podepsaný exemplář je na cestě 
z USA do ČR.  

ii) Prod. J. Trlifaj požádal RUK o konečný text smlouvy o spolupráci mezi UK v Praze 
a filipínskou Ateneo de Manila University, podepsané dne 6. 4. 2016. Podobně si 
vyžádal znění smlouvy s Katolickou univerzitou v Lovani. V obou případech by 
spolupráce ze zahraničními školami mohla vyústit ve společné projekty. 

iii) Organizace přijetí představitelů US univerzit (Iniciativa STEM, pro podporu studia a 
aktivit v science technology) dne 22. 4. 2016 na Malostranském nám.: delegaci 
přijmou proděkani J. Trlifaj a P. Kolman, v 15:00 hodin.  

 
b) Informace OVZS 

i) Pracoviště fakulty byla informována o výzvě MŠMT k podávání návrhů společných 
česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018, interní 
termín pro předkládání návrhů stanoven na 23. červen 2016. 

ii) Sekčním proděkanům byla předána výzva k nominacím na Dimitris N. Chorafas 
Prize 2016 (vyhlašuje Weizmann Institute of Science). Pokud by vzešel z MFF UK 
nějaký návrh, pak je nejzazším termínem pro dodání kompletního návrhu na OVZS 
12. 5. t. r. 

iii) Řešitelům a spoluřešitelům projektů GA ČR s koncem řešení v roce 2015 byla 
připomenuta povinnost (viz Směrnice děkana č. 11/2013, k podávání návrhů 
grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich 
průběžnému a závěrečnému hodnocení) zaslat protokol o hodnocení na adresu 
granty@dekanat.mff.cuni.cz. Z 26 předpokládaných hodnocení OVZS dosud 
obdrželo 15, z toho byla 4 vynikající (bez titulů: M. Branda, R. Grill, J. Křivánek, Š. 
Zikánová). Děkan doplnil, že na zasedání VR GAČR dne 19. 4. 2016 zaznělo, že 
z projektů řešených na MFF UK je odhadem 10 % hodnoceno jako vynikající, což 
je nadprůměrně dobrý výsledek. Co se týká grantových projektů, k nimž se váže 
hodnocení „s výhradou“, sekční proděkani děkana ujistili, že hodnocení probrali 
s řešiteli ve svých sekcích.  

iv) Upozornění na konání semináře 14. 6. 2016 pro navrhovatele projektů ve výzvě na 
MSC projekty H2020 bylo rozesláno vedoucím pracovišť a sekčním proděkanům 
(omezená kapacita semináře, účast jen vážní zájemci).  

 
c) MŠMT dopisem náměstka ministra Plagy zamítlo žádost děkana fakulty o navýšení 

rozpočtu VI „Členství ČR v ILL Grenoble“. KD vzalo na vědomí, přičemž prod. V. 
Baumruk uvedl, že z dlouhodobého hlediska jde o neudržitelný stav, kdy se nedostává na 
základní poplatek za členství. Děkan bude při vhodné příležitosti informovat pror. J. 
Konvalinku.  

 
d) Žádost děkana MFF UK o stanovisko předsednictva GA ČR k žádosti řešitele projektu 

Lindat/Clarin (programu LM MŠMT) prof. J. Hajiče: předseda GAČR oficiálním dopisem 
sdělil, že věc byla po důkladném projednání v předsednictvu GA ČR zamítnuta.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm
mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz
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Prod. M. Vlach 
e) Portál VaVaI: kancléř UK uvítal informaci prod. M. Vlacha o kladném postoji k této aktivitě 

ze strany MFF UK, přislíbil podporu RUK, zájem má také 3. LF UK.  
 
Děkan 
f) Děkan napíše, se souhlasem KD, doporučující dopis ve prospěch přihlášky 

francouzských kolegů prof. J. Nešetřila k pořádání mzn. konference 22nd International 
Conference on Mathematics (Paříž 2020). 

 
g) PRVOUK - rozdělení finančních prostředků pro rok 2016: děkan požádá pror. J. 

Konvalinku o toto rozdělení (částky jsou v Kč): 
program /Environmentální výzkum/ (P02):    280 000,-  
program /Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na  
 vzdělávání/ (P15):                540 000,-  
program /Fyzika/ (P45):               218 339 233,-  
program /Informatika/ (P46):              53 152 681,-  
program /Matematika/ (P47):              50 393 575,-. 

           
Stalo se po KD: Pan prorektor vyhověl.  

 
h) Stalo se po KD: Vedoucí OVZS přeposlala sekčním proděkanům informaci o možnosti 

navrhnout vhodné kandidáty na udělení Medaile Josefa Hlávky. Termín pro doručení 
návrhů na OVZS vyprší 26. 5. 2016.  
 

i) Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj kolegiu přeposlal pozvání a podklady od pror. J. 
Konvalinky týkající se diskuse o připravovaných programech Progres a Primus (25. 4. 
2016 od 17:30 hodin v Malé aule Karolina). Půjde o návrh zásad těchto programů, jejichž 
věcný záměr schválil Akademický senát UK dne 22. ledna 2016 v rámci materiálu "Návrh 
struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017". 

 
j) Cena děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace – řídí se Směrnicí děkana č. 11/2015, 

viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm 

         Cestou sekčních proděkanů byly navrženy následující publikace. 
i)     Kategorie „vysokoškolská učebnice“ 

- Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví  
- Ida Kantor, Jiří Matoušek, Robert Šámal: Mathematics++: Selected Topics 

Beyond the Basic Courses. 
Kolegium doporučilo ocenit druhý z uvedených titulů (vypsán tučně). 

 
ii)     Kategorie „monografie“ 

- Alexander Mielke, Tomáš Roubíček: Rate-Independent Systems, Theory and 
Application 1 hlas 

- Vít Dolejší, Miloslav Feistauer: Discontinuous Galerkin Method. Analysis 
and Applications to Compressible Flow  

- Josef Málek, Zdeněk Strakoš: Preconditioning and the Conjugate Gradient 
Method in the Context of Solving PDEs, SIAM Spotlights  

- Martina Bečvářová, Ivan Netuka: Karl Löwner and his student Lipman Bers – 
Pre-war Prague mathematicians 

- Zikánová, Šárka – Hajičová, Eva – Hladká, Barbora – Jínová, Pavlína – 
Mírovský, Jiří – Nedoluzhko, Anna – Poláková, Lucie – Rysová, Kateřina – 
Rysová, Magdaléna – Václ, Jan: Discourse and Coherence. From the 
Sentence Structure to Relations in Text. 

Kolegium doporučilo ocenit druhý z uvedených titulů (vypsán tučně). 
 

iii)     Kategorie „publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress“ 
- Šárka Gerlitsová, Tomáš Holan: The Golden Ratio Determined Using a Ruler 

and Compass  
- Jitka Zichová: Základy účetnictví. 
Kolegium doporučilo neudělit v této kategorii žádnou cenu.  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm
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Udělení ceny bude provázeno finanční odměnou ve výši 40 tis. Kč pro každý titul.  
Z diskuse vyplynul záměr novelizovat statut ceny – prodloužit termín pro podávání 
návrhů do konce října, protože to by umožnilo mít k dispozici např. recenze na 
monografie. Z: prod. M. Vlach. T: vydat novou směrnici v listopadu 2016.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Cena Josefa Hlávky 2016 (Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy 

pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky 
Akademie věd České republiky) - pror. M. Králíčková vyzvala k podání návrhu na jednoho 
kandidáta, nejpozději do 31. května 2016.  

 
b) Hlávkova kolej – možnost ubytování pro studenty doktorských studijních programů nebo 

mladých akademických či vědeckých pracovníků (dopis pror. J. Royta). T: do 6. května 
2016.  

 
c) Akademický senát UK dne 8. 4. 2016 schválil upravená Pravidla pro přiznávání stipendií 

MFF UK. Znění bude na fakultním webu, jakmile bude předpis podepsán předsedou AS 
UK.   

 
d) Vymáhání poplatků spojených se studiem z roku 2015: pror. M. Králíčková požádala 

o rozhodnutí, které pohledávky, vzniklé z titulu neuhrazených poplatků spojených se 
studiem stanovených v roce 2015, mají být vymáhány. T: do 31. 5. 2016. Prod. F. 
Chmelík připravil odpověď, děkan ji schválil.  

 
e) Promoce absolventů rigorózního řízení se bude konat v úterý 24. května 2016 ve 12:00 

hodin. Úlohu děkana zastane prod. F. Chmelík.   
 

f) Stalo se po KD 
i) Prod. J. Trlifaj zastoupí děkana fakulty na doktorských promocích v Karolinu dne 

20. 5. 2016 v 10:30 hodin.  
ii) Prod. F. Chmelík zastoupí děkana fakulty na promocích U3V dne 3. 6. 2016 

v 11:00 hodin.  
 
g) Schůze Komise pro studentskou anketu proběhla dne 19. 4. 2016, za účasti děkana. 

Prod. F. Chmelík shrnul pro informaci kolegia děkana hlavní závěry. Byl oceněn průběh 
elektronické ankety za ZS, a proto zůstane tento nový koncept ankety v podstatě 
zachován. Anketa za LS 2015/2016 začne 16. 5. 2016 (14 dní před koncem semestru), 
skončí 20. 9. 2016 (bere v úvahu termín zasedání VR fakulty 5. 10. 2016, na němž děkan 
vyhlašuje nejlépe hodnocené pedagogy).  
Kampaň k průběhu ankety bude následující: 
(1)      studentům budou zaslány celkem tři e-maily: úvodní e-mail na začátku ankety 

(všem studentům); druhý e-mail před koncem zkouškového období (tj. na konci 
června), a to pouze těm, kteří anketu nevyplnili; třetí e-mail - opět pouze těm, kteří 
anketu nevyplnili - před koncem ankety.  

(2)      plakáty o anketě budou umístěny na nástěnky v budovách fakulty (zajistí zástupci 
SKAS); 

(3)      e-mail, který dostávají studenti o zápisu výsledků zkoušky do SIS, bude obsahovat 
odkaz na anketu, s prosbou o vyplnění (pokud možno bude link přímo na uvedený 
předmět); 

(4)      vyučujícím bude před začátkem ankety zaslán e-mail s informacemi o anketě spolu 
s prosbou, aby požádali studenty o vyplnění ankety; 

(5)      upozornění, které se objeví po přihlášení do SIS, bude použito nikoli po celý 
průběh ankety, ale pouze týden před koncem zkouškového období (poslední týden 
v červnu) a týden před koncem ankety.  

KD se dále shodlo, že výsledky ankety nebudou jednotlivým vyučujícím zobrazovány 
průběžně, ale teprve po ukončení ankety. Z: prod. F. Chmelík.  
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Prod. M. Vlach 
h) KD vzalo na vědomí informaci o myšlence z RUK provádět anketu mezi studenty 

nastupujícího prvního ročníku centrálně pro celou UK. MFF UK rozhodně neplánuje 
opustit vlastní anketu prováděnou během soustředění studentů na Albeři a poté v Praze.  

 
i) Prod. M. Vlach osobně vyplnil dotazník od studenta ČVUT, který v rámci své bakalářské 

práce zkoumal, jak se propagují české fakulty a univerzity. Prod. M. Vlach očekává dostat 
na oplátku výsledky tohoto výzkumu.  

 
Děkan 
j) Pror. M. Králíčková poslala dopis týkající se harmonogramu akademického roku 

2016/2017 – období pro elektronické zápisy do předmětů a rozvrhu; žádá, aby MFF UK 
časový limit upravila tak, aby respektoval Opatření rektora UK č. 3/2016. T: 20. 4. 2016. 
Předáno k vyřízení prod. P. Kolmanovi. Prod. P. Kolman vstoupil v jednání s paní 
prorektorkou, napíše vysvětlení pro důvody, které vedou vedení fakulty k tomu, aby 
setrvala u původního harmonogramu (harmonogram nebrání „horizontální prostupnosti“ 
studia na UK; na MFFUK se zapisují i studenti jiných fakult UK).  
Stalo se po KD: Prod. P. Kolman napsal pror. M. Králíčkové dopis obsahující zdůvodnění. 
 

k) KD vzalo na vědomí sdělení prod. P. Kolmana o jeho jednání s pror. M. Králíčkovou ve 
věci zapojení Univerzity Karlovy do programu US federálních půjček pro studenty. Rektor 
souhlasí s připojením se k americkému systému půjček. Prod. P. Kolman vyjádřil za MFF 
UK ochotu aktivně se podílet na věcech s tím spojených. Půjčky by mohly napomoci 
zvýšit procento studentů studujících v AJ.  

  
l) Odbor vnějších vztahů RUK e-mailem urgoval odpověď na výzvu pror. M. Kováře, aby 

fakulty navrhly jednorázová stipendia pro sportovkyně a sportovce z řad studentů UK. 
MFF UK žádného vhodné adepta/adeptku nemá, a proto žádný návrh neposlala. E-
mailem vyřídila T. Pávková.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Vodafone: byla podepsána smlouva mezi MFF UK a firmou Vodafone o poskytování 

služeb mobilního operátora. V první fázi dodá Vodafone na fakultu testovací SIM karty, 
kvůli prověření signálu v některých lokalitách. 

 
b) DERS: děkan jménem fakulty podepsal se společností DERS licenční a servisní smlouvu 

na dodávku ekonomického modulu VERSO.  
 

c) Na Karlově bude zasazen nový strom. 
Stalo se po KD: Doubek byl zasazen a pojmenován Eliška, foto viz: 
https://twitter.com/Matfyz/statuses/723423110288961536 

 
d) Tajemník a vedoucí HOSP jednali se zástupci RUK a České spořitelny, a.s., ve věci 

převodu některých finančních transakcí na účty ČS. 
 

e) Pamětní deska Ference Rákócziho II. umístěná na malostranské budově MFF UK byla 
se souhlasem Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a Národního 
památkového ústavu demontována, renovaci desky zajistilo Velvyslanectví Maďarska.  
Stalo se po KD: Dne 23. 4. 2016 byla deska instalována zpět na své místo na zdi budovy.   

 
f) V souvislosti s bufetem v budově Ke Karlovu 3 jsou v současné době opatřovány 

potřebné dokumenty (archiv MFF UK a odboru výstavby MČ Praha 2) s cílem zjistit 
rozsah schváleného použití; současně jsou zpracovávány odhady finanční náročnosti 
úpravy či přestavby bufetu. 
 

https://twitter.com/Matfyz/statuses/723423110288961536
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g) V rámci OP VVV připravuje Univerzita Karlova projekt „Rozvoj pracovníků Univerzity 
Karlovy v Praze“. Projekt zahrnuje vzdělávání jak akademických pracovníků, tak 
úředníků/pracovníků děkanátů. Pojednával o tom seminář, který se nedávno uskutečnil 
v Brandýse nad Labem a kterého se za MFF UK zúčastnil vedoucí PERS Mgr. T. Jančák.  
Tajemník požádal sekční proděkany o vyjádření, zda chtějí vybrané pracovníky zařadit do 
uvažovaných kurzů, aby mohl do 2. 5. 2016 sdělit na RUK stanovisko za celou fakultu. 
Prezentaci projektu a další podklady poslal tajemník všem členům KD e-mailem. Doc. C. 
Matyska vyjádřil podiv nad tím, že informace o projektu minula ty pracovníky fakulty, kteří 
mají OP VVV na starosti, a putovala cestami personálních odborů.   

           
h) Rektor UK požádal o zapůjčení refektáře pro uspořádání konference Krize-katastrofy-

kolapsy konané dne 10. 6. 2016. Kolegium souhlasilo s pronájmem a slevou 
z nájemného ve výši 50 %.  

 
i) V návaznosti na bod 1. a) zápisu z jednání KD konaného dne 6. 4. 2016 tajemník podal 

informaci o výsledku jednání s Mgr. J. Kučou ve věci obsazení funkce vedoucího 
knihovny: Mgr. J. Kuča nabídku na uvedenou funkci přijal, KD souhlasilo s jeho 
jmenováním ke dni 1. 1. 2017. Z: tajemník fakulty.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Prod. L. Skrbek 
a) Vzhledem ke komplikovaným technickým problémům a s ohledem na dodatečné 

požadavky objednatele na změnu nebo úpravu již zpracované dokumentace byl 
podepsán dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. března 2015 na realizaci veřejné 
zakázky s názvem „UK - MFF - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji – projektová 
dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby vč. 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, projekt – interiéru – viz 
vyhl. č. 230/2012 Sb.“  

 
b) Dne 27. 4. 2016 proběhne v nově rekonstruované posluchárně T1 v Troji za účasti 

rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., a dalších hostů slavnostní zakončení 
projektů VaVpI: Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra (představí vedoucí 
projektu prof. Z Němeček), Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku (prof. V. 
Baumruk) a Střecha pro informatiku (doc. A. Kučera). 

 
c) Dne 11. 4. 2016 proběhlo jednání zástupců vedení fakulty s vedením společnosti 

Vakuum Praha. Byly upřesněny podmínky nájemní smlouvy na dobu neurčitou (zůstává 
v platnosti), zejména úklidu prostor budovy Vývojových dílen a spoluúčasti na úhradě 
energií a likvidaci odpadů. 

 
d) V součinnosti se sekčními proděkany byl jako každoročně připraven a s tajemníkem 

a Ing. D. Lankovou projednán „Výhled čerpání FRIM v roce 2017“, který byl po projednání 
v KD zaslán na RUK. Výhled uvádí možné maximum, ale to nemusí být nutně využito. 

 
e) Výběrové řízení na rekonstrukci výtahů v Troji: dne 18. 4. 2016 se uskutečnilo otevírání 

obálek s nabídkami firem.   
 

f)        KD souhlasilo s tím, aby bylo zadáno vypracování dokumentace pro případné opláštění 
budovy tzv. TL a objektu poslucháren v Troji; projekt a energetická bilance se hodí mít 
připravené do budoucna pro případ, že by fakulta disponovala finančními prostředky 
potřebnými na tyto akce. To bude záviset hlavně na výši povinné finanční spoluúčasti 
svázané s projekty OP VVV. Z: prod. L. Skrbek.  

 
g) Stalo se po KD: Jak slíbil, tak prod. L. Skrbek učinil, tedy poslal členům kolegia rozpis 

částek projektu IT + TO na tři roky, jak byly schválené rektorátem UK (institucionální plán, 
kde je MFF UK řešitelem; institucionální plán, jehož řešitelem je ÚVT UK a MFF UK se na 
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řešení podílí; tematické okruhy, kde je MFF UK řešitelem). Doc. P. Svoboda již rozeslal 
dílčím řešitelům zúčtovací údaje a jim přidělené částky, tedy mohou čerpat finance.  

 
Doc. C. Matyska 
h) KD vzalo na vědomí informace ze školení MŠMT týkajícího se výzev ESF/ERDF pro 

doktorské studijní programy. Školení se za MFF UK zúčastnili doc. C. Matyska a RNDr. 
H. Nyklová. Mnoho věcí zůstává nejasných. Jako velká slabina se jeví fakt, že dokumenty 
jsou připraveny podle stávající legislativy, a ta se brzy změní (novela vysokoškolského 
zákona).  

 
i)        KD vzalo na vědomí informace doc. C. Matysky o aktuálním stavu úvah pracovníků 

fakulty podat projekt do výzev OP VVV a o reálných možnostech tyto úvahy/plány 
uskutečnit a ze strany fakulty podpořit. Předpokladem je samozřejmě kvalitní a včasné 
zpracování návrhu projektu. Děkan je připraven připojovat svůj elektronický podpis na 
projekty, ale až po předchozí kontrole projektů ze strany administrátorky dr. H. Nyklové.  

 
Prod. M. Vlach 
j)        Rotunda sv. Václava: děkan podepsal dodatky ke smlouvám a dokumenty k novým 

výběrovým řízením, proběhlo jednání s NPÚ, technologie výroby dlaždic je vybraná, pro 
slavnostní otevření rekonstruované rotundy (tzv. slavnostní konference) je předběžně 
vytipována středa 12. října 2016.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) KD schválilo složení komisí pro výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy) 
pro pozice v sekcích informatické a fyzikální.  
Stalo se po KD: Dodatečně byly schváleny také komise pro konkursy v sekci 
matematické. 

 
b) Informace o přednáškách odborných asistentů a akademických vědeckých pracovníků, 

jimž v blízké době končí pracovní smlouva a bude jim navrhována smlouva další, jsou 
publikovány na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/vr/prednasky/ 

 
Děkan 
c) Startovací byty pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK - žádost o startovací byt 

nebo o prodloužení nájemní smlouvy na takový byt si podalo celkem 5 zaměstnanců MFF 
UK. Děkan, na základě kladného vyjádření příslušných vedoucích pracovišť, všechny 
žádosti doporučil.   
Stalo se po KD: Dodatečně požádal o prodloužení nájemní smlouvy ještě šestý pracovník 
fakulty. I jeho žádost děkan doporučil.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Česká spořitelna, a. s., projevila zájem o spolupráci s MFF UK v tzv. Partnerském 

programu. 
 
b) Portál Matfyz.cz: počet přístupů/návštěv je zhruba stejný jako vloni. Byl aktualizován 

twitter. 
 

c) Přijímací zkoušky budou mít i letos přívětivý rys v podobě taštičky s drobnými 
pozornostmi pro zkoušené adepty. Po zkušenostech z loňských let se bude jednat 
o méně objemné a drobné propagační předměty. Náklady budou (i přes předpokládaný 
větší počet uchazečů u přijímacích zkoušek) stejné jako v loňském roce. Taštičky připraví 
je OMK; jejich počet a způsob rozdávání dohodne prod. M. Vlach s prod. P. Kolmanem. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/vr/prednasky/
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d) MatfyzPress 
i) Prod. M. Vlach nechal kolovat knihu Cesty nesmrtelných (putování po osudech a 

hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů), připravovanou 
k vydání v Edici popularizace MatfyzPress. 

ii) Práva na překladové tituly: prod. M. Vlach informoval, že nakladatelství v jednom 
případě právo získalo, získání druhého je na dobré cestě.   

iii) Víno πnot noir má úspěch, prodejna MatfyzPress už první dodávku vyprodala. 
Prod. M. Vlach bude jednat s firmou Znovín o další dodávce.  

 
e) Prod. M. Vlach kolegium seznámil s plánovanou úpravou titulní webové stránky fakulty.  

Stalo se po KD: Titulní stránka je pomocí tzv. RSS kanálu propojena s webem Matfyz.cz 
a zároveň s YouTube, lze se o tom přesvědčit zde: 
http://www.mff.cuni.cz/ 

 
f) Spolek absolventů Univerzity Karlovy a spolek absolventů Matfyz Alumni: úsilí fakulty 

o harmonizaci činnosti spolků zatím není úplně úspěšné.   
 

g) Den CŽV, Zlaté promoce: proběhly k radosti a potěše všech zúčastněných, informace na 
webu viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-zlatepromoce/ 

 
h) Nový seriál Ženy ve vědě na matfyz.cz, viz: 

http://www.matfyz.cz/clanky/619-zeny-ve-vede 
 

i) Svět techniky + MatfyzScience centrum: návrh memoranda o spolupráci připraví a 
děkanovi pošle prod. M. Vlach, na jednání do Ostravy pravděpodobně pojednou dr. D. 
Mandíková a Mgr. T. Bártlová.  

 
j) Spolupráce s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a.s., (VÚPS) bude 

formalizována uzavřením memoranda. Kroky k jeho uzavření podnikne prod. M. Vlach.  
 

k) Letošní stipendia pro studenty, kteří se podílejí na propagaci fakulty: kolegium vyjádřilo 
principiální souhlas se stipendii, přičemž celkový objem těchto stipendií nesmí překročit 
loňskou sumu. Prod. F. Chmelík upozornil na loňský schodek ve stipendijním fondu 
fakulty. Děkan požádal prod. M. Vlacha o přehled vloni vyplacených stipendií 
(vyplacených ve prospěch propagačních aktivit).  

 
l) Návrh směrnice děkana o jednotné grafické a vizuální prezentaci MFF UK (logu) předložil 

prod. M. Vlach a na zasedání ho komentoval. Členové KD mu mohou své připomínky 
posílat do příští schůze, tj. do 4. 5. 2016. 

 
m) Stalo se po KD: Prod. M. Vlach poslal kolegiu tzv. fakultní vizitky vědeckých týmů, služeb 

a inovativních produktů. Jejich přípravu zajistila dr. K. Šolcová Houžvičková a BcA. L. 
Svoboda.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Pozvánky na akce pořádané k 700. výročí narození Karla IV.  
i) Slavnostní zasedání ve Velké aule ve čtvrtek 12. května 2016 od 14:00 hodin: 

zúčastní se p. děkan a proděkani F. Chmelík a L. Skrbek.   
ii) Slavnostní mše svaté v katedrále sv. Víta v sobotu 14. 5. 2016 v 11:00 hodin se 

zúčastní děkan.  
 
b) Změny Statutu UK a dalších vnitřních předpisů jako důsledek novely vysokoškolského 

zákona – panem rektorem otevřená možnost promítnout případné návrhy na jejich 
úpravu mimo/nad rámec novely: děkani fakult mohou takové návrhy poslat JM do 
20. května 2016. Děkan požádal členy kolegia, aby mu své podněty poslali do pátku 
29. 4. 2016. Sám se ujme sepsání připomínek k Řádu výběrového řízení UK a návrhu na 

http://www.mff.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-zlatepromoce/
http://www.matfyz.cz/clanky/619-zeny-ve-vede
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možnost hlasovat o návrhu na jmenování docentem nebo profesorem elektronicky (jako 
efektivního nástroje pro členy habilitačních komisí a hodnoticích komisí, který by mnohem 
výrazněji umožnil jmenovat do těchto komisí zahraniční odborníky).  

 
c) Děkan informoval, že FJFI ČVUT by ráda přistoupila ke smlouvě o sdružení uzavřené 

v červnu 2000 mezi MFF UK a JČMF, o pořádání Soutěže vysokoškoláků ve studentské 
vědecké a odborné činnosti SVOČ; byla by to jedna z formálních cest pro finanční 
příspěvek na náklady spojené se soutěží. Děkan si vyžádal právní názor.   

 
d) Nominace kandidátů do příštího předsednictva GA ČR: z MFF UK momentálně přicházejí 

v úvahu tři návrhy z fyzikální sekce. 
Stalo se po KD: Prod. V. Baumruk, pověřen kolegiem děkana, oslovil jako první 
RNDr. Alici Valkárovou, DrSc.; ta s možnou nominací vyslovila souhlas. Pan děkan o tom 
byl neprodleně informován.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 13:34 hodin.  
 
Zapsala: T. Pávková 



Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 4. května 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj, 
F. Chmelík, C. Matyska j. h. (dopoledne), Mgr. P. Korczok j. h. (na body 2. a 6.) 
L. Skrbek 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:14 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Spolupráce s Univerzitou v Oregonu: v návaznosti na nedávno podepsanou smlouvu lze 

podávat přihlášky do výběrového řízení na studijní pobyt v LS 2016/2017 v rámci 
meziuniverzitních dohod. Výzva zveřejněna cestou konference stud-l (T: 20. 5. na 
OVZS). 

 
b) Hodnocení závěrečných zpráv projektů GAČR: OVZS pokračuje ve shromažďování 

podkladů; těm, kdo hodnocení dosud nedodali, zaslalo připomenutí. Z hodnocení 
zaslaných v období od 20. 4. 2016 je jedno hodnocení vynikající (dr. P. Kolorenč, Ph.D.), 
jedno s výhradou (jeden ze dvou projektů řešených v sekci F).  

 
c) RUK připomíná seminář pro navrhovatele projektů ve výzvě na MSC projekty H2020 

(omezená kapacita semináře, účast jen vážní zájemci), který se bude konat 14. 6. 2016.  
 

d) Návrhy na kandidáty pro členství v oborové radě GA UK (vedoucí OVZS napsala 
sekčním proděkanům). Jde o 2 – 3 kandidáty do skupiny Informatika a o 4 kandidáty do 
skupiny Fyzika. Kompletní návrhy musí projednat VR MFF UK na svém zasedání 1. 6. 
2016.  
OVZS má zatím k dispozici dvě nominace z informatické sekce: kompletní návrh na doc. 
V. Kuboně (ÚFAL) a návrhový list na dr. P. Parízka (KDSS).  

 
e) Výběrové řízení na fakultní post-docs bude letos vypisovat přinejmenším fyzikální sekce. 

Podklady pro inzerát je třeba dodat na OVZS do 18. 5. 2016, (struktura viz např.: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2016postphys.htm ) 
s termínem podávání přihlášek do 29. 6. Nástup vybraných post-docs se předpokládá od 
1. 10. 2016. 

 
f) Byla vyhlášena 3. veřejná soutěž TA ČR, program DELTA, viz: 

https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-delta.html 
konečný termín pro odeslání: 20. 7. 2016. 

 
g) Komise J. Williama Fulbrighta 

i) Nabídku stipendií pro akademický rok 2017/2018 zaslalo OVZS na pracoviště 
fakulty.  

ii) Konference k 25. výročí Komise J. W. Fulbrighta v České republice pořádané dne 
10. června 2016 se zúčastní děkan a prod. J. Trlifaj.   

 
h) Dne 2. května 2016 byla zveřejněna novela VŠ zákona, přesněji zákon č.137/2016 Sb., 

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony. Viz např. zde: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-137.htm 
  

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2016postphys.htm
https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-delta.html
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-137.htm
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i) Projekty Primus: poznatky z tzv. kulatého stolu 25. 4. 2016 poslali kolegiu prod. M. 
Rokyta a dr. C. Brom. 
Stalo se po KD: Do 13. 5. 2016 je možné vyjádřit se k návrhu opatření ohledně těchto 
projektů.  
 

j) Setkání s doc. D. Münichem, v souvislosti s prezentací pilotního interního hodnocení 
vědeckých výsledků UK na zasedání IAB dne 11. 5. 2016, se uskuteční v pátek 6. května 
2016 od 10:00 hodin v děkanově pracovně na Karlově.  
Stalo se po KD: Zmíněnou prezentaci kolegiu poslal prod. J. Trlifaj.  
 

k) Dopisy pror. L. Rovné: 
i) k výběrovému řízení na poradenské firmy pro psaní projektů v H2020 (členové KD 

dostali pro informaci); 
ii) k připravovaným Dnům UK ve Španělsku (9. – 11. listopadu 2016). 

 
l) Pror. A. Gerloch informoval děkana, že KR projednalo návrh na jmenování Michala 

Johanise docentem a že v diskusi vyvstala otázka rozsahu pedagogické činnosti 
uchazeče; MFF má v případě kol. M. Johanise aktualizovat zejména jeho „event. 
pedagogické působení v rámci vedení závěrečných prací studentů pregraduálního a 
doktorského studijního programu“. Vyřizuje OVZS, ve spolupráci s prod. M. Rokytou.  

 
Prod. M. Vlach 
m) KD vzalo na vědomí, že kancléř UK jednal s prod. M. Vlachem o CARDAM (novém 

centru AV ČR, firem a UK – na MFF UK by se dotýkalo hlavně matematické sekce) 
a dále o vykazování smluvního výzkumu a zisku z něho plynoucího.  

 
n) Fakultní vizitky jsou hotové, s výjimkou KG (ta je ve stádiu připomínek). 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Diskusi o potenciálním problému při zajištění přijímacího řízení, který nastínil e-mailem 

prod. F. Chmelík v souvislosti s novými úkoly, které má dr. P. Zakouřil (nová aplikace – 
VERSO), uzavřel děkan tím, že na odpovědnosti odd. PSíK ve vztahu k přijímacímu 
řízení se ani letos nic nemění.   

 
b) Cena MŠMT 2016 – dopis pror. M. Králíčkové ze dne 20. 4. 2016 připomíná, že návrhy 

na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy 
studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů mohou být podány na RUK 
do 31. 5. 2016.  

 
c) Vyhlášení Ceny Wernera von Siemense. 
     www.siemens.cz/cenasiemens<http://www.siemens.cz/cenasiemens> 

 
 

Prod. P. Kolman 
d) Směrnice děkana č. 4/2016, opatření k harmonogramu akademického roku 2016/2017, 

byla schválena, znění je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer04.htm 

 
e) Individuální studijní plány doktorandů – elektronické schvalování ze strany školitelů z AV 

ČR: prod. P. Kolman navrhne metodickou instrukci týkající se komunikace s ústavy 
Akademie věd v této věci. KD doporučilo komunikovat prostřednictvím ředitelů ústavů, 
instrukce bude proto formulována jako děkanův dopis řediteli. Současně prod. P. Kolman 
napíše předsedům oborových rad, aby byli informováni o nových technických krocích 
v SIS a informace dále šířili.  

 

http://www.siemens.cz/cenasiemens
http://www.siemens.cz/cenasiemens
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer04.htm
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f)     Study Abroad Workshop (organizovala Komise J. W. Fulbrighta): akce se zúčastnil prod. 
P. Kolman, seznámil KD se svými poznatky. Na workshopu se prezentovala také 
nezisková organizace International Student Exchange Programs (ISEP), která podporuje 
zahraniční výměnu studentů. Díky případnému zapojení se univerzity do programu by 
naši studenti získali možnost vyjíždět na semestrální a roční pobyty na řadu amerických 
univerzit. Z vysokých škol v ČR je do programu řadu let zapojena Masarykova univerzita. 
Finanční podpora, jakou nabízí např. program Erasmus, z programu neplyne. MFF UK 
zatím uskutečňuje studentské výměny na základě dvoustranných dohod, případně přijímá 
zahraniční studenty, kteří si vše zajišťují sami (freemovers). Děkan požádal, aby prod. P. 
Kolman zjistil podrobnosti, a pokud není podmínkou placení školného, aby přednesl 
návrh pror. M. Králíčkové. Na MFF UK by pak mělo příslušnou agendu na starosti STUD.  

 
g)     KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o workshopu pro vedení vysokých škol, 

který nedávno uspořádalo MŠMT k ukončení projektu zaměřeného na využívání výsledků 
učení na VŠ (learning outcomes). Kolovala publikace vydaná v této souvislosti. MŠMT to 
považuje - ústy svého zástupce na semináři – za jeden z nástrojů ke zlepšení kvality 
vysokoškolského vzdělání. Postoj členů KD byl po nahlédnutí do obsahu brožury velmi 
zdrženlivý. MŠMT by mělo připravit vyhlášky stanovující standardy vysokoškolského 
vzdělání, prod. P. Kolman učinil na ministerstvo dotaz, jak je příprava daleko.  

 
h) Stalo se po KD: Pror. M. Králíčková přijala důvody, které za vedení MFF UK formuloval 

prod. P. Kolman, a schválila fakultní harmonogram včetně termínů elektronického zápisu 
předmětů pro studenty jiných fakult.  

 
i) Příprava ustavení nových RDSO: děkan oslovil ředitele ústavů AV ČR, smluvně se 

podílejících na zajištění doktorského studia na MFF UK, ohledně zastoupení ústavů 
v Radách. Návrh složení RDSO bude na programu zasedání VR fakulty dne 1. 6. 2016, 
poté zaslán rektorovi UK.  

 
Děkan 
j) Zájem o nahrávky přednášek na fakultním webu - údaje o počtu přístupů, jak je získal od 

Mgr. T. Drbohlava, zaslal děkan celému KD, poskytne je také Akademickému senátu 
(ostatně to byl AS, kdo si tyto údaje přál znát). 

 
k) Fond Karla Urbánka: žádosti o finanční podporu na studijní pobyty v akademickém roce 

2016/2017 lze podávat do konce května 2016. Podmínky jsou stále na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm 
 
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník  
a) Financování OP VVV (spoluúčast a související platby): koncepčně bude tato otázka 

vyřešena později; fakturu, která momentálně čeká na zaplacení, uhradí fyzikální sekce.  
 

b) Byla podepsána smlouva na služby mobilního operátora s firmou Vodafone. Pravidla pro 
využívání smlouvy ze strany zaměstnanců MFF UK budou stanovena vnitřním pokynem, 
který zpracovává tajemník fakulty.  

 
c) Bufet Karlov: o provozování bufetu projevily zájem Koleje a menzy UK. Zástupci KaM si 

prohlédli příslušné prostory a nejpozději do 31. 5. 2016 zpracují analýzu provozování 
bufetu (provozní doba, sortiment atd.) včetně finanční náročnosti na opravy a pořízení 
nového vybavení.  Po obdržení této analýzy rozhodne kolegium o dalším postupu. 

 
d) Tajemník upozornil na nešvar spočívající v tom, že zaměstnanci, jimž končí na MFF UK 

pracovní poměr či dohoda, nevracejí klíčenky umožňující vstup do prostor fakulty. 
Požádal proto sekční proděkany, aby připomněli vedoucím pracovišť důsledné odebírání 
těchto klíčenek. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm
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e) Děkan po projednání v KD schválil žádost doc. S. Hencla o pronájem refektáře na 
slavnostní zakončení mzn. konference dne 7. 7. 2016. Konferenci pořádá KMA, děkan 
schválil pronájem včetně 50% slevu z ceny nájmu.  

 
f) Akademie múzických umění v Praze pořádá 29. a 30. září 2016 u příležitosti 70. výročí 

svého založení slavnostní shromáždění. Požádala MFF UK o poskytnutí parkovacích 
míst ve dvoře malostranské budovy MFF UK, pro hosty slavnosti. Kvůli plánované 
stavební akci (pochozí terasa) v období prázdnin, kdy dvůr bude sloužit jako staveniště, 
byl požadavek zamítnut. 

 
g) Univerzita Karlova pořádá dne 19. 5. 2016 od 9.00 hodin workshop „Dopad novely VŠ 

zákona“. Workshop se koná na Pedagogické fakultě UK. Za MFF UK se zúčastní JUDr. 
M. Semíková, dále o akci projevili zájem proděkani M. Rokyta a P. Kolman (záleží ale na 
jejich aktuálních časových možnostech).  

 
h) Tajemník uvedl, že formální nedostatky, na které v souvislosti se starším výběrovým 

řízením na dodavatele upozornil fakultu ÚOHS, budou odstraněny. Stalo se po KD.   
 
Prod. L. Skrbek (informace poslal předem) 
i) Dne 25. 4. 2016 proběhlo v Troji zasedání komise pro vysoutěžení zakázky na 

rekonstrukci výtahů v katedrálním objektu, které jsou v havarijním stavu. Z pěti nabídek 
byla vybrána firma Proton Strakonice se subdodávkou na vlastní výtahy Otis. Po uplynutí 
doby na případné odvolání (pokud k němu nedojde, což není vzhledem k jednoznačnosti 
podmínek pravděpodobné), bude po 9. květnu s firmou neprodleně zahájeno řízení 
s cílem co nejrychlejšího vyřešení tohoto palčivého problému v trojském areálu. 

 
j) Dne 27. 4. 2016 proběhlo v nově rekonstruované posluchárně T1 v Troji slavnostní 

zasedání u příležitosti zakončení tří projektů MFF UK operačního program VaVpI, za 
účasti JM rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., dalších představitelů RUK,  hostů 
z MŠMT a   dalších  zúčastněných firem, PR, institucí a pracovníků MFF UK, kteří se na 
těchto projektech podíleli. Projekty představili jejich vedoucí prof. Z. Němeček, prof. V. 
Baumruk a doc. A. Kučera.  Rektor UK pak v krátkém projevu potvrdil důležitost těchto 
projektů v rámci celé univerzity a doporučil pokusit se o výraznější publicitu podobných 
úspěchů MFF UK vzhledem k veřejnosti. 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-vavpi/ 
 

k) Dne 29. 4. 2016 byl v Troji zahájen proces předávání kompletní projektové dokumentace 
na pavilion M+I. MFF UK a firma Technico Opava podepsaly předávací protokol s tím, že 
dodaná dokumentace obsahuje všechny vyhláškou předepsané součásti. MFF UK do 20. 
května po podrobné kontrole sdělí, zda dokumentaci bude třeba v některých částech 
opravit, změnit či dopracovat tak, aby podle ní mohl být v otevřeném výběrovém řízení 
vybrán zhotovitel. 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Doc. C. Matyska 
a) Pro realizaci projektu do ESF výzvy pro VŠ byla vybrána firma Grant Garant, schůzka se 

zástupci firmy se uskuteční dne 5. 5. 2016 na RUK, za MFF UK se jí zúčastní dr. Z. 
Bubeníková a dr. H. Nyklová.   

 
b) Dohody o dílčím plnění pro projekty do ERDF výzvy pro VŠ - vzor dohod poslala Ing. A. 

Ujhelyiová, doc. C. Matyska dokumenty vyplnil a odeslal na RUK. Celková suma 110,5 
mil. Kč zatím zůstává. Vybavení poslucháren (60 mil. Kč) – úpravy anotace provedou do 
konce příštího týdne doc. C. Matyska, doc. P. Svoboda a prof. L. Skrbek.  

 
c) Ze schůzky u tajemníka fakulty dne 29. 4. 2016 vyplynula mj. potřeba vydat interní 

směrnici o výpočtu režijních nákladů. Návrh připraví vedoucí HOSP.  
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-vavpi/
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d) Velké infrastruktury: investiční nákup pro prof. V. Matolína (faktura na 130 tis. Kč) – prod. 
V. Baumruk navrhl, aby si KFPP vyměnila finance prostřednictvím FRIM. Vyřeší v rámci 
fyzikální sekce.  
 

e) Termín na podání projektů do soutěže velkých výzkumných infrastruktur je posunutý na 
2. 8. 2016. Pro ERDF platí termín 31. 8. 2016.   

 
f)        Ústav výpočetní techniky UK sondoval možnosti, jak navázat projekt na upgrade Pražské 

akademické počítačové sítě (PASNET) na některé doktorandské ESF projekty na 
fakultách. Co se týče MFF UK, dr. H. Nyklová zástupce ÚVT UK informovala, že fakulta 
do uvedené výzvy zatím mnoho neplánuje.  

 
Prod. M. Vlach 
g) Rotunda sv. Václava 

i) KD vzalo na vědomí průběžnou situační zprávu prod. M. Vlacha (jednání s Ing. Z. 
Hošnou, dodatky ke smlouvám). 

ii) Prod. M. Vlach a další pracují na seznamu hostů, kteří budou pozváni na slavnostní 
otevření rekonstruované památky. 

 
h) Fakultní web: návrh koncepce zadání poslal prod. M. Vlach k připomínkám vybraným 

kolegům z informatické sekce a z OMK, činí tak kroky k zahájení výběrového řízení. 
Prod. M. Vlach též zmínil, že FSV UK ohlásilo, že má zájem o připravovaný redakční 
systém fakulty ke svému využití (je podmínkou projektu), což je prozatím velmi 
předčasné. Nicméně Mgr. L. Veverka se se zástupci FSV UK ohledně této věci sejde.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Dopis JM - návrh dohody mezi rektorem a děkanem na Univerzitě Karlově, dohody, která 
upravuje vztahy mezi rektorem UK a orgány fakult v záležitostech týkajících 
pracovněprávních vztahů, jak jsou zmíněny v ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 137/2016 
Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony: kolegium děkana se shodlo na doporučení varianty B.  

 
b) Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr. h. c. mult., převzal dne 28. dubna 2016 zlatou 

pamětní medaili Univerzity Karlovy. 
 

c) Prod. M. Vlach seznámil kolegium se zamýšlenými změnami v personálním zabezpečení 
agendy propagace.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Návrh na úpravu Statutu nakladatelství MatfyzPress MFF UK předložil prod. M. Vlach, 

kolegium ho schválilo.  
Stalo se po KD: statut byl vydán, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/statut-matfyzpress.htm 

 
d) Text memoranda o spolupráci mezi MFF UK a VÚPS poslal prod. M. Vlach ke schválení 

prod. V. Baumrukovi a děkanovi. Oba neshledali závad.  
 
b) Bude inovována brožura o anglickém studiu na MFF UK.  

 
c) Kalendáře 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/statut-matfyzpress.htm
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i) Celostátní soutěž „Kalendář roku“: propagační oddělení UK navrhlo do soutěže 
univerzitní kalendář na rok 2016 věnovaný osobnosti Karla IV. Hlasování je 
elektronické.  

ii) Fakultní kalendář na rok 2017: KD uvítalo, že námětem bude rotunda sv. Václava.   
 

d) Česká televize potvrdila dopisem svého ředitele zájem o spolupráci s MFF UK (ideově je 
v plánu např. seriál věnovaný informatice). 

 
e) KD vzalo na vědomí informaci o pokračujících jednáních ohledně potenciální spolupráce 

s Českou spořitelnou, BIS, Dolní oblastí Vítkovice, dále s Nadací Depositum Bonum.  
 

f) Dopis pror. M. Kováře obsahující dotaz ohledně účasti MFF UK na Festivalu vědy (dříve 
Vědeckém jarmarku) dne 7. 9. 2016: odpověď za fakultu byla kladná, být kontaktní 
osobou a organizací je pověřena vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková.  

 
g) Návštěvě z PřF UPJŠ v Košicích se budou věnovat prod. M. Vlach, tajemník fakulty, ing. 

D. Lanková a Mgr. L. Veverka, po organizační stránce PhDr. A. Havlíčková.   
 

h) Alumni: vývoj, který měl původně vést k alespoň částečnému spojení fakultních alumni 
s univerzitními, nabral pro MFF UK málo příznivý obrat; na členské kartičky fakultních 
alumni lze podle názoru ÚVT UK uvádět leda jméno fakulty, jinak by hrozil legislativní 
konflikt. Děkan se dotáže pror. L. Rovné, zda je to i její mínění. 

 
i) Směrnice děkana o jednotné grafické a vizuální prezentaci MFF UK: kolegium schválilo 

definitivní znění, s tím, že prod. M. Vlach bude text ještě konzultovat s RUK, kvůli 
provázanosti s univerzitními instrukcemi. Směrnice bude platit od 1. června 2016. Do té 
doby připraví prod. P. Kolman návrh novely Směrnice děkana č. 1/2015, formální 
náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce. Tajemník 
fakulty požádá odd. PSíK, aby byly k dispozici nové formuláře odrážející jednotný styl 
dokumentů. Prod. M. Vlach přislíbil, že vytipuje formuláře, které by měly být změněny 
s ohledem na výskyt dle RUK neplatného loga. Prod. M. Vlach také zmínil, že s ohledem 
na použitelnost oficiálního loga pouze pro formální účely je ve Směrnici řešeno i užití 
dlouho připravovaného tzv. doplňkového propagačního stylu a užití slova „Matfyz“, které 
je registrovanou známkou MFF UK. 
Stalo se po KD: návrh Směrnice byl zaslán k rukám mluvčího UK a pror. M. Kováře. Ke 
znění byla ze strany RUK drobná (ale relevantní) připomínka ohledně definice logotypu. 
Vedení UK se slovy Mgr. Hájka zmínilo, že fakulta „uspokojivě“ směřuje k jednotnému 
stylu UK. 

 
j) Prod. M. Vlach se sešel se stařešinou spolku Matfyzák dr. Petrou Hoffmannovou, hovořili 

o situaci ve spolku, o možných změnách ve financování fakultního plesu, o schůzce 
kontrolního orgánu spolku.  

 
k) Fakultní ples v roce 2017 je naplánovaný na 2. března. Reprezentant pořadatele, 

náčelník spolku Matfzák Mgr. P. Korczok, se sejde s prod. M. Vlachem.  Na KD se 
vyjádřil v tom smyslu, že Matfyzák neplánuje žádné zásadní organizační změny, čili ples 
hodlá zorganizovat jako samostatnou a výhradně matfyzáckou akci. Co se týče Beánie, 
děkan doporučil Mgr. P. Korcsokovi, aby místo a organizaci akce včas probral 
s tajemníkem fakulty.  

 
l) Propagační akce Jeden den s matematikou a informatikou (JDMI): pro konání je navržen 

termín 2. února 2017. Předchozí den, 1. února 2017, plánuje UK uspořádat vzdělávací 
veletrh vysokých škol. 

 
m) Dne 15. 4. proběhla mezinárodní soutěž Náboj nově v Kongresovém centru (vzhledem 

k nárůstu přihlášených). Akci lze (i přes mírné problémy v komunikaci) hodnotit jako velmi 
úspěšnou, byť byl o několik tisíc Kč překročen plánovaný rozpočet akce.   
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7. RŮZNÉ 
 

a) Vnitřní univerzitní předpisy ve světle novely vysokoškolského zákona (viz bod 7. b) 
zápisu z KD konaného dne 20. 4. 2016) - z kolegia přišly náměty upravit ještě stipendijní 
řád a pak obecný požadavek, který ovšem směřuje k RUK, totiž aby fakultě byl poskytnut 
dostatečně dlouhý čas na prostudování a připomínky k návrhům nových znění předpisů.  

 
b) Děkana MFF UK kontaktovala děkanka FF UK, ve dvou záležitostech 

i) Děkanka doc. M. Friedová uvažuje navrhnout na cenu Arnošta z Pardubic hru 
Československo 38-89. Kolegium návrh uvítalo, o jiných návrzích za pedagogický 
počin neuvažuje. Návrh bude podán jako společný od FF UK a MFF UK. Děkan 
v tomto smyslu odepíše děkance doc. M. Friedové.  

ii) Děkanka doc. M. Friedová navrhuje zřídit při FF univerzitní centrum pro výzkum 
strategických regionů. Kromě jazykových otázek se s tím pojí i otázky 
bezpečnostní. Děkan nevyloučil možnost spolupráce MFF UK, ovšem až bude 
známo více podrobností.  

 
c) Slavnostní zasedání VR Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze 

se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 od 14:00 hodin, při příležitosti 25. výročí vzniku 
fakulty. Vedení MFF UK bude reprezentovat prod. M. Rokyta, s děkanskými insigniemi.  

 
d) Dne 9. 5. 2016 v 16:00 hodin se v předsálí Vlasteneckého sálu Karolina uskuteční 

prezentace knih u příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV.  
 

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



Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 18. května 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk (na dopolední část), P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. 
Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek, F. Chmelík; C. Matyska j. h., P. Korcsok j. h. 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
 
 
Rektor UK vydal dne 2. května 2016 osvědčení, že bude jmenovat prof. RNDr. Jana Kratochvíla, 
CSc., děkanem MFF UK na funkční období od 6. září 2016 do 5. září 2020. 
 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výběrové řízení na fakultní post-docs: dosud dodali návrhy témat (T: 18. 5. 2016): 

doc. O. Semerák: Postdoc in general relativity and its applications at Charles University in 
Prague 
doc. L. Šubr: Numerical astrophysics 
prof. V. Matolín: Physics of Surfaces and Interfaces – Catalysis in bio-applications 
doc. T. Skopal: Fast accesing data using parallel architectures. 
Zájem ještě avizovali prof. D. Vokrouhlický a prof. R. Barták.  

 
b) Informačního dne k programu INTER-EXCELENCE dne 13. 6. 2016 na MŠMT se 

zúčastní zástupce OVZS. 
 
c) Návrh CoG ERC dr. M. Bulíčka nepostoupil do druhého kola hodnocení. 
 
d) Na vyžádání pror. A. Gerlocha, prorektora pro akademické kvalifikace, byly doplněny 

informace k habilitačnímu řízení M. Johanise týkající se jeho k pedagogického působení. 
Stalo se po KD: Rektor UK jmenoval dr. M. Johanise docentem s účinností od 1. 7. 2016.  

 
e) Prod. J. Trlifaj připomněl termín 26. 5. 2016 pro možné předložení návrhu na Medaili 

Josefa Hlávky (26. 5. 2016, v elektronické podobě na OVZS; sekční proděkani byli 
vyrozuměni 22. 4. 2016).  

 
f) Zasedání univerzitního IAB dne 11. 5. 2016 – průběžná zpráva pror. J. Konvalinky 

o pilotu vědy, prezentace doc. D. Münicha, děkanova prezentace MFF UK. KD vzalo na 
vědomí informace prod. J. Trlifaje o předběžných výsledcích hodnocení vědeckých 
výstupů MFF UK. Fakultní dělení na obory je odlišné od dělení ve WoS; scientometrie 
byla provedena podle WoS, což některé obory pěstované na MFF UK poškozuje. Bude 
třeba uvést do souladu. Co se týče panelového hodnocení, podle prof. Estéban by 
matematické obory měly být hotové do 14 dní.  

 
g) Novela VŠ zákona otevírá možnost vybírat poplatky za habilitační řízení a řízení ke 

jmenování profesorem. Univerzita připravuje vyhlášku platnou k 1. 9. 2016. Bude 
ustavena komise pro akademické kvalifikace, fakultu v ní bude zastupovat patrně 
proděkan pro vědu a zahraniční styky. Kolegium děkana doporučilo, aby tento 
reprezentant prosazoval stanovisko, že uchazeči o habilitační řízení a řízení ke 
jmenování profesorem, kteří jsou na plný úvazek zaměstnáni na MFF UK, nic platit 
nebudou. U ostatních adeptů je to ke zvážení, zisk by ovšem měl jít ve prospěch fakulty, 
která řízení zajišťuje.  
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h) Prod. J. Trlifaj informoval o hodnocení vědeckých výstupů za rok 2015, jak probíhá; 
aktuality získal jednak od Mgr. J. Kuči, jednak od prof. J. Jurečkové.  Mgr. J. Kuča 
písemně informoval sekční proděkany.  

 
i) Open access – nové podmínky ze strany RVVI. 

 
j) Fond mobility UK – rozhodnutí pro MFF UK už bylo vydáno, vyřizuje OVZS.  
 
k) Nominace do Oborové rady GAUK: VR MFF UK na svém dnešním zasedání projedná 

návrh na jmenování doc. V. Kuboně a dr. P. Parízka do oborové rady GA UK – sekce A – 
společenské vědy, obor Informatika, a dále doc. Z. Doležala, doc. Z. Drozda, doc. L. 
Hanykové a doc. F. Trojánka do oborové rady GA UK – sekce B – přírodní vědy – obor 
Fyzika. 
Stalo se po KD: Vědecká rada doporučila, aby děkan tyto návrhy předložil na RUK.  

 
Prod. M. Vlach 
l) Ceny Neuron pro vynikající vědce do čtyřiceti let – za vedení MFF UK se slavnostního 

předání zúčastní prod. J. Trlifaj.  
Stalo se po KD: Ocenění se dostalo čtyřem absolventům MFF UK, více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-05-neuron/ 

 
m) Prod. M. Vlach řešil s kancléřem UK vykazování smluvního výzkumu na fakultě (ve 

smyslu předávání informací mezi fakultou a RUK). Smluvní výzkum má ve své agendě 
OVZS. 

 
n) Rada pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy: podle informací, 

které obdržel prod. M. Vlach, je ve 3. interním kole GAMA UK evidováno několik návrhů 
v úhrnné sumě 12 mil. Kč, předpokládaná celková výše podpory je 7,1 mil. Kč. Z MFF UK 
jsou podány návrhy prof. P. Höschla, doc. J. Brokešové, Mgr. J. Gemrota a doc. T. 
Halenky. Prezentace návrhů je plánovaná na začátek června. 
 

Děkan 
o) Zásady soutěže Primus: vyjádření vedení fakulty k návrhu opatření rektora odeslal děkan 

fakulty v předepsaném termínu 13. 5. 2016.  
 
p) Slavnostní předávání jmenovacích dekretů novým docentkám/docentům dne 21. 6. 2016 

ve 14:00 hodin: zúčastní se děkan. 
 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Poplatky spojené se studiem 

i) Dne 17. 5. 2016 navštívila MFF UK pror. M. Králíčková, kvůli některým poplatkům 
z roku 2006, které byly vyměřeny studentům MFF UK. Seznámila děkana se 
závěry škodní komise RUK v této věci. Jednání se zúčastnil prod. F. Chmelík. 
Děkan stručně připomněl historii poplatků z roku 2006 včetně tehdejšího postupu 
RUK (nepřesné informování studentů) a nastínil úskalí spojená s vymáháním.  Na 
MFF UK jde o celkem 14 případů. Po diskusi kolegium doporučilo tyto poplatky 
nevymáhat (hlasování: 9 pro nevymáhání, 1 proti).  

ii) Vymáhání poplatků – dodatečné rozhodnutí o poplatcích sloučených s poplatky 
z roku 2015: vyřízeno. 

 
b) Studentská anketa: prod. F. Chmelík rozeslal podrobnosti k přípravě a průběhu ankety za 

letní semestr 2015/2016, jak vyplynuly ze zasedání komise pro studentskou anketu 
konaného dne 19. 4. 2016. Anketa proběhne od 16. 5. do 20. 9. 2016.  

 
c) AS MFF projednával možnost zablokovat v průběhu studentské ankety možnost 

pedagoga vidět své hodnocení; prod. F. Chmelík konzultoval technické možnosti pro 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-05-neuron/
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splnění takového požadavku s dr. P. Zakouřilem. Výsledkem je, že takový krok není 
možný bez úpravy funkce modulu v SIS, která byla zadána firmě Erudio podle číslem 
SUP #24627. Prakticky to znamená, že v tomto běhu ankety zůstane vše starém, tj. 
vyučující uvidí své průběžné výsledky. V příštích bězích ankety bude možno blokaci 
provést.  

 
d) Albeř 2016: pokyny k organizačnímu zajištění přípravného soustředění jsou hotové. Cena 

za pobyt zůstává stejná jako vloni, tzn. 750,- Kč za kurs. Schůzka plánovaná na 23. 6. 
2016 byla svolavatelem (RUK) zrušena.   

 
e) Elektronické zadávání výplaty účelových stipendií posluchačům v kombinovaném 

doktorském studiu (jde o zrušení stávající blokace v SIS). Nový stipendijní řád od roku 
2012 možnost kombinovaného studia připouští, KD souhlasilo s odblokováním 
elektronické formy. Prod. F. Chmelík požádá o provedení změny dr. P. Zakouřila.  
Stalo se po KD: Parametr, jehož dosavadní nastavení umožňovalo navrhnout stipendium 
pouze studentům prezenčního studia, byl přenastaven tak, že tato podmínka již není 
vyžadována. Tato změna se projeví ve všech druzích studia, tedy nejen doktorském. 
Současně je třeba upozornit, že v SIS je nyní zabudován mechanismus, který nedovoluje 
navrhnout jakékoli stipendium v rozporu se stipendijním řádem UK, tj. další kontroly by 
neměly být zapotřebí. A samozřejmě platí, že nežádoucí návrhy lze zamítnout.  

 
f) Žádosti o SFG – jarní kolo. Počet přihlášek: F 33 žádostí, I 9, M 1. Stipendijní rada bude 

zasedat mezi 6. a 10. 6. 2016.   
 

g) Návrh na cenu MŠMT: KD souhlasilo s návrhem, který nechal prod. F. Chmelík kolovat, 
totiž nominovat cestou RUK absolventku studia fyziky nanostruktur RNDr. H. Reichlovou, 
Ph.D.  

 
Prod. P. Kolman 
h) Návrh podmínek přijímacího řízení ke studiu na MFF UK pro akad. rok 2017/2018 je 

předložen, po předchozím projednání v KD, Akademickému senátu fakulty na program 
jeho zasedání 25. května 2016.  

 
i) Přijímací zkoušky pro akad. rok 2016/2017: pokyny k organizačnímu a personálnímu 

zajištění jsou rozeslané, instruktáž se bude konat 25. května 2016 od 14:00 hodin 
v posluchárně F1.  

 
j) Prod. P. Kolman připravil text děkanova dopisu pro ředitele ústavů AV ČR a pro ředitele 

ČHMÚ, s nimiž MFF UK spolupracuje při výchově doktorandů. Dopis informuje 
o přechodu na elektronickou evidenci individuálních studijních plánů. Bude zasílán jako 
doprovodné vysvětlení ke konkrétnímu požadavku fakulty.  

 
k) Dne 10. 5. 2016 se prod. P. Kolman sešel s dr. V. Hoffmannovou z ÚJOP; šlo 

o spolupráci při propagaci našich programů určených zahraničním uchazečům, nabídku 
spolupráce při pořádání semestrálních či ročních pobytů pro zahraniční studenty a 
informaci o stipendiích pro studenty z Dominikánské republiky. 

 
l) RUK, konkrétně Bc. L. Nachtigal z odboru pro studium a záležitosti studentů, informoval o 

úvahách začít organizovat přijímací zkoušky v zahraničí. Prod. P. Kolman se pokusí zjistit 
podrobnosti, nicméně MFF UK zatím o takové možnosti neuvažuje.  

  
Děkan 
m) Ustavování nových RDSO – jednání s řediteli ústavů AV ČR vedl a vede děkan fakulty. 

Výsledky se odrazí v návrzích předložených vědecké radě MFF UK na program 1. 6. 
2016.  

 
n) Děkan učinil dotaz na pror. M. Kováře týkající se zdroje úhrady za ubytování zahraniční 

azylantky na koleji UK po dobu jejího studia na MFF UK (studentka z Íráku, dva roky 
studovala informatiku).  
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o) Státní stipendia pro studenty z rozvojových zemí: děkan požádal proděkany P. Kolmana 
a J. Trlifaje, aby připravili podklady k nové žádosti na Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 
Děkan by rád jednak věc konzultoval s Ing. K. Žebrakovským, jednak upozornil vedení 
UK na prospěšnost/užitečnost prosadit Univerzitu Karlovu do seznamu vysokých škol, 
jejichž zahraniční studenti mohou požívat zmíněná státní stipendia.  

 
p) Finanční podpora z Fondu Karla Urbánka: blíží se konec května, a tedy uzávěrka žádostí, 

sekční proděkani to připomenou ve svých sekcích. Donátorka paní Lída Urbanek plánuje 
cestu do Prahy, děkan jí z nabídnutých možností potvrdí termín 2. 6. 2016.  Prod. J. 
Trlifaj připraví návrh nové darovací smlouvy (stávající pětiletá smlouva brzy vyprší). 

 
q) Návrhy na Cenu Arnošta z Pardubic: prod. M. Vlach zjistí situaci na FF UK (v jakém 

stádiu sepsání je společný návrh MFF UK a FF UK). 
 

r) Letošní přijímací zkoušky do bakalářského studia: OMK nachystá pro zkoušené adepty 
balíčky, s rozdáváním pomohou studenti, místa konání zkoušek jsou v již vydaných 
instrukcích, počet očekávaných uchazečů sdělí prod. M. Vlachovi prod. P. Kolman. 

 
s) Na děkanův dotaz, vyvolaný nedávným problémem v informatické sekci, podal prod. F. 

Chmelík tento výklad: jestliže se student zapíše do doktorského studia a jeho školitelem 
bude odborník, který není zaměstnancem ani MFF UK, ani žádného z ústavů, s nimiž má 
MFF UK uzavřenou smlouvu o společné výchově doktorandů, pak mu určí školicí 
pracoviště děkan na návrh RDSO. O tento návrh požádá Radu DSO studijní proděkan.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
    Tajemník 

a) Směrnice děkana týkající se stanovení výše nepřímých nákladů: připomínkami prochází 
návrh, na němž se podílejí tajemník, vedoucí HOSP a doc. C. Matyska. Kolegium 
shledalo obsah směrnice jako obecně akceptovatelný, podklady pro výpočet režijních 
nákladů každoročně vypracuje HOSP, podle konkrétních dat daného roku.  
 

b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil MFF UK pokuty za opožděné zveřejnění 
příslušných smluv na Profilu zadavatele MFF UK“, ve výši 2.800,- a 1.500,- Kč. Záležitosti 
s touto skutečností spojené vyřídí tajemník fakulty.  

 
c) Tajemník informoval o nabytí účinnosti zákona č. 340/ 2015 Sb., o registru smluv, ke dni 

1. 7. 2016. V této souvislosti bude nutné do všech smluv s předmětem plnění nad 
50.000,- Kč uvádět následující text: „Tato smlouva se povinně uveřejňuje prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany potvrzují, že smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily 
z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu prostřednictvím registru smluv 
uveřejní Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta. Smlouva nabývá 
účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v registru smluv“. 
 

d) V rámci mobilních telefonních služeb s operátorem Vodafone stanovilo kolegium okruh 
pracovníků s vyšším limitem (členové kolegia děkana, vedoucí pracovišť, další vybraní 
pracovníci na návrh sekčních proděkanů). 

 
e) Tajemník připraví provozní informaci pro pracoviště týkající se používání SIM karet 

s hlasovým tarifem nebo datovou službou u mobilního operátora Vodafone. 
 

f) Ministerského semináře k novele vysokoškolského zákona konaného dne 19. 5. 2016 se 
za vedení fakulty zúčastní prod. P. Kolman, dále JUDr. M. Semíková. 

 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
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Prod. L. Skrbek 
a) Troja - Pavilon pro M a I: KD vzalo na vědomí podrobnou situační zprávu prod. L. Skrbka.  
 
b) Probíhající akce 

i) Karlín - klimatizace: první etapa instalace je hotová, počínaje 7. 7. 2016 začnou 
práce na etapě druhé, během letních prázdnin má být dokončena.   

ii) Malá Strana - firma, která postaví pochozí lávku, si prohlédla místo budoucího 
staveniště, staveniště ještě nepřevzala.  

iii) Malá Strana - klec na bicykly: dodavatelská firma zaměřila umístění, realizace je 
smluvena na letošní léto.  

iv) Karlov: drobná úprava předzahrádky, oprava dlažby za vstupem do budovy 
děkanátu (terrazzo). 

v) Troja: výměna trubek, dlažby, osvětlení; blíží se rekonstrukce výtahů.  
 

Doc. C. Matyska (OP VVV) 
c) Žádost o přezkum zamítavého stanoviska k projektu Zvyšování kvality matematického 

vzdělávání přinesla úspěch – návrh projektu byl vrácen do soutěže.  
 
d) (Ne)zapojení MFF UK do plánovaného projektu ÚVT UK na vybudování videokonferenční 

infrastruktury: fakulty byly osloveny cestou svých tajemníků, RUK poskytl podklady, do 
27. 5. 2016 by musela být hotová studie, na základě které by se MFF UK do projektu 
mohla přihlásit. Diskuse KD vyústila v závěr, že fakulta nabízené možnosti nevyužije, 
protože požadavky by se částečně překrývaly s předmětem projektu na rekonstrukci 
poslucháren.  

 
e) ERDF projekty: projekt Experimentální složka výuky fyziky - v minitendru zvítězila firma 

Naviga4, s.r.o., probíhá diskuse o jednotlivých přístrojích; projekt Vybavení poslucháren 
bude zařazen do dalšího minitendru. 

 
f)         ESF projekt UK (megaprojekt za 250 mil. Kč): probíhá nová revize anotací, výsledek 

poslala dr. H. Nyklová 17. 5. 2016 na RUK. Firma Grant Help, s.r.o., může pokračovat 
v práci.  

 
g) Projekty, v nichž má MFF UK roli partnera:  

i) MathinHPC (prof. M. Tůma - excelentní výzkum);   
ii) CERIDAH (prof. J. Hajič - excelentní výzkum); projekt zaměřený na humanitní 

vědy, koordinuje Knihovna AV ČR, z MFF UK mají zájem být jedním z partnerů 
Ústav formální a aplikované lingvistiky.   

iii) BNL-CZ a FAIR - CZ (prof. M. Finger - výzkumné infrastruktury).  
 

h) Doc. C. Matyska a prod. M. Rokyta informovali o jednání v Karlíně dne 17. 5. 2016, 
týkajícím se úvah o společném projektu na akreditaci doktorského programu na 
vzdělávání v matematice - „velké výpočty“, projektu společném s Ostravskou univerzitou; 
schůzky se zúčastnili profesoři Z. Strakoš, J. Málek a M. Tůma. Pražská matematická 
skupina se nakonec rozhodla projekt nepodat, zůstane u projektu zaměřeného na 
excelentní výzkum (hrubá verze projektu je hotová, požadovaná suma zhruba 70 mil. Kč, 
termín podání do 10. 6. 2016). Co se týká smlouvy o partnerství s univerzitou 
v Heidelbergu, referoval prod. J. Trlifaj, že rektor zmíněné německé univerzity je do 
konce května t. r. na dovolené; korespondence probíhá na úrovni vedení univerzit (za 
UK: pror. J. Škrha, prof. J. Konvalinka).  
Všechny projekty excelentního výzkumu podávané v tomto kole bude děkan podepisovat 
počátkem června 2016.  
 

i)         Idea modifikovaných research semestrů (zaměřeno na kryptologii): prod. J. Trlifaj sdělil, 
že momentálně není k dispozici nikdo, kdo by se takovému projektu soustředěně 
věnoval. 

 
j)        KD vzalo na vědomí informace ze zprávy MŠMT k ukončeným výzvám, jak je podal doc. 

C. Matyska. Výzva Podpora excelentním výzkumným týmům: 98 žádostí, požadavky 
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představují v sumě 16 mld. Kč, alokovány jsou 2 mld. Kč. Výzva Budování kapacit pro 
rozvoj škol I: celkem 77 žádostí představujících v součtu téměř 2 mld. Kč, ale alokováno 
je 700 mil. Kč. Výzva Budování expertních kapacit – transfer technologií: alokováno 450 
mil. Kč, souhrn požadavků přesahuje dvojnásobnou sumu. Výzva Rozvoj klíčových 
kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů: 
univerzitní projekt koordinovala Pedagogická fakulta UK; celkem činí požadavky 552 mil. 
Kč (12 přijatých žádostí), alokováno je 350 mil. Kč.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Návrh dohody, která upravuje vztahy mezi rektorem Univerzity Karlovy a orgány fakult 
v záležitostech týkajících se pracovněprávních vztahů, jak jsou zmíněny v ustanovení 
§ 24 odst. 4 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony: děkani MFF UK, 1. LF UK a PřF UK sdělili 
JM společným dopisem, že z nabízených dvou variant preferují variantu B, která 
ponechává velkou část odpovědnosti v kompetenci fakult/děkanů.   

 
b) Děkan vyhověl žádosti prof. Ing. Zdeňka Strakoše, DrSc., z KNM a udělil mu tvůrčí volno 

na období od 1. 8. 2016 do 31. 1. 2017. 
 

c) Výsledky konkursů 
i) Sekce F: děkan akceptoval všechna doporučení konkursní komise. (Na každou 

vypsanou pozici se přihlásil právě jeden uchazeč, a to vhodný kandidát.) 
ii) Sekce M: děkan v jednom případě požádal předsedu komise o bližší odůvodnění 

závěru komise.  
 

d) Kolegium souhlasilo s posílením personálního oddělení o jednoho pracovníka od září 
2016. 

 
e) Prod. M. Vlach seznámil kolegium s personálními záležitostmi dotýkajícími se činnosti 

OVVP.   
 

 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Slavnostní podpis memoranda o spolupráci mezi MFF UK a VÚPS je naplánovaný na 

úterý 7. června 2016, 10:30 hodin.  
Stalo se po KD: Stvrzení partnerské smlouvy, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-vups/ 
 

b) Růžové víno πnot noir zaznamenalo úspěch na dvou vinařských soutěžích, viz: 
http://www.znovin.cz/rulandske-modre-pozdni-sber-2015 

 
c) Nakladatelství Matfyzpress 

i) Je vydán nový statut nakladatelství, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/statut-matfyzpress.htm 

ii) Jako první v Edici popularizace vyšla kniha Cesty nesmrtelných. Lze zakoupit v e-
shopu, viz: 
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html 
 

d) Logo – fakultní směrnice po připomínkách z UK (pror. M. Kováře a Mgr. V. Hájka), návrh 
prod M. Vlacha na postupné zavádění. Prod. P. Kolman poslal kolegiu návrh titulní 
stránky závěrečné studentské práce, jak by podle nových pravidel měla/mohla vypadat. 
Názor členů KD se lišil, podle individuálního vkusu. 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-vups/
http://www.znovin.cz/rulandske-modre-pozdni-sber-2015
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/statut-matfyzpress.htm
http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html
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e) CARDAM (nové pracoviště pro aplikovaný výzkum ve spolupráci s AV ČR, UK a 
soukromým sektorem): kancléř UK poslal žádosti o spolupráci prof. J. Málkovi a doc. T. 
Skopalovi.  

 
f) Soutěž Náboj: rozpočet převýšil původní odhad o zhruba 8 000 Kč, rozdíl bude uhrazen 

z prostředků OVVP. Prod. M. Rokyta vyjádřil ochotu matematické sekce podílet se na 
krytí nákladů, bude-li to třeba. Akci lze (i přes mírné problémy v komunikaci) hodnotit jako 
úspěšnou.  

 
 

g) Kalendář Univerzity Karlovy na rok 2016 byl oceněn, videozáznam z předávání ceny je 
na webu UK, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7439.html 

 
h) Cena ministra vnitra zaměřená na oblast bezpečnostního výzkumu: z MFF UK 0 návrhů.  

 
i) DOD 2016: na dotaz prod. M. Vlacha potvrdil prod. M. Rokyta, že letos zajistí hlavní 

přednášku matematická sekce. Tématem budou numerická analýza a matematické 
modelování. 

 
j) Děkan souhlasil s umožněním návštěvy absolventů fakulty po 25 letech, v sobotu 

11. června 2016 odpoledne, na MFF UK. Osloven byl předseda spolku Matfyz Alumni 
prof. Z. Němeček, za spolek (a zároveň za OMK) bude přítomna RNDr. N. Žaludová, 
přístup do poslucháren zajistí SB. 

 
k) Rotunda sv. Václava 

i) Návrh seznamu hostů na slavnostním konferenci při příležitosti otevření 
rekonstruované památky se blíží konečné verzi. 

ii) Uzavírají se nutné dodatky ke smlouvám. 
iii) Propagace norských fondů (ČR z tohoto zdroje získala zhruba 6 mil. Kč): na přání 

náměstka ministra financí napíše článeček prod. M. Vlach a bude umístěn na 
stránkách projektu. 

iv) Exkurse v červnu pro účastníky CŽV bude zajištěna, včetně splnění povinnosti 
ohlásit ji ministerstvu financí; z MF patrně přijdou dvě pracovnice.   

 
l) Fakultní web  

i) Prod. M. Vlach poslal kolegiu návrh zadávacích podmínek pro vytvoření nového 
webu (rozvojový projekt na tři roky, návrh vypracovali dr. M. Děcký, Mgr. L. 
Veverka, Bc. J. Suchomel a prod. M. Vlach), poděkoval za vyjádření prod. P. 
Kolmanovi. Vhodný typ výběrového řízení navrhne Ing. Linhart.  

ii) Fakultní směrnice o webu bude zrušena, nahradí ji nový výnos; koncept nové 
směrnice (resp. příkazu) děkana pošle kolegiu prod. M. Vlach.  

 
m) Informační tabule hlásající objekt MFF UK v Troji: prod. L. Skrbek informoval, že někdejší 

skleněná leptaná tabule byla před časem kvůli poškození odstraněna, nyní bude 
vyrobena nová (podobná, ale z plastu). V případě zájmu z ostatních budov nechat si 
vyrobit takové označení stačí dát vědět prod. L. Skrbkovi nebo Mgr. L. Veverkovi. 

 
n) IPSC UK připravuje na 3. – 7. 10. akci s názvem Absolvent 2016, vč. veletrhu pracovních 

příležitostí v Karolinu, zaměřený převážně na společensko-vědní obory. Fakultu bude 
úvodní přednáškou reprezentovat dr. K. Šolcová Houžvičková, fakulta bude mít na akci 
stánek. 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan předložil fakultnímu senátu na program zasedání konaného 25. 5. 2016 jednak 
návrh podmínek přijímacího řízení ke studiu na MFF UK pro akad. rok 2017/2018 (viz 
bod 2. b) této přípravy), jednak informaci o svém záměru jmenovat doc. RNDr. C. 

http://www.cuni.cz/UK-7439.html
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Matysku, DrSc., členem kolegia děkana v pozici „koordinátor projektů Operačního 
programu výzkum, vývoj a vzdělávání“, od 1. června 2016. 
Na zmíněném zasedání senátu zastoupí děkana prod. J. Trlifaj (děkan a prod. L. Skrbek 
budou od 19. do 30. 5. 2016 služebně v USA).  Doc. C. Matyska se jednání rovněž 
osobně zúčastní.  
 

b) Návrh rektora UK na změnu Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (návrh na 
přejmenování 2. LF UK v Praze a na změnu souvisejících vnitřních předpisů): fakulty se 
mohou k návrhu vyjádřit do 20. 5. 2016, 12:00 hodin. Stanovisko KD: bez námitek. 

 
c) Na slavnostním předávání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia Ch. Dopplera 

dne 25. května 2016 od 8:00 hodin bude vedení MFF UK reprezentovat prod. F. Chmelík 
(náhradník: prod. O. Čepek). 

 
d) Služby členů vedení fakulty o letních prázdninách jsou dohodnuty takto: 

4. – 8. 7.: prod. M. Rokyta 
11. – 15. 7.: prod. F. Chmelík 
18. – 22. 7.: prod. J. Trlifaj 

          25. – 29. 7.: děkan 
         1. – 5. 8.: prod. L. Skrbek 
         8. – 12. 8.: prod. V. Baumruk 
          15. – 19. 8.: prod. P. Kolman 
          22. – 26. 8.: prod. M. Vlach 
          29. 8. – 2. 9.: prod. O. Čepek.  

 
e) KD ocenilo, že se Univerzitě Karlově podařilo u Magistrátu hl. města Prahy jako první 

blokovat ulice na Albertově pro uspořádání letošního shromáždění k výročí 17. listopadu. 
 

f) Připomínky k univerzitním předpisům: děkan poděkoval za podklady, které dostal od 
členů kolegia, zejména od prod. P. Kolmana.  
Stalo se po KD: Děkanem zpracované náměty a připomínky byly odeslány panu rektorovi 
ve stanovené lhůtě. 

 
 
 
Zasedání skončilo v 14:52 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 



Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 1. června 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
 
Děkan předal doc. RNDr. Ctiradu Matyskovi, DrSc., jmenování členem kolegia děkana MFF UK 
účinné od 1. června 2016. 
 
Jako zástupci SKAS se jednání od 10:30 zúčastnili Mgr. P. Korcsok a Mgr. Jan Musílek.  
 
 
Aktuální informace děkana: ukončení provozu systému VaVaI ke dni 31. 5. 2016, viz: 
https://www.isvav.cz/index.html 
Stalo se po KD: Děkani přírodovědeckých fakult se sešli na tradičním setkání, letos ve dnech 3. a 4. 6. 
2016. Při této příležitosti se shodli na „Vyjádření děkanů přírodovědeckých fakult k nefunkčnosti 
Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci (IS VaVaI), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/ 
Děkan MFF UK zaslal toto vyjádření předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace P. Bělobrádkovi, 
současně na vědomí rektorovi UK a prorektorovi pro vnější vztahy UK. 
Stalo se po KD: Pan místopředseda vlády ČR dne 30. 6. 2016 odpověděl dopisem, shrnujícím kroky 
Úřadu vlády ČR, které centrální evidenci obnoví/zprovozní. Informace o postupném obnovování 
základních funkcí IS VaVaI budou dostupné na www.vyzkum.cz a www.rvvi.cz . 
 
1) Informace ze zasedání AS MFF UK dne 25. 5. 2016  

a)   Schváleny podmínky přijímacího řízení 2017/2018. 
b)   AS MFF UK navrhl děkanovi zvážit mj., aby se fakulta oficiálně připojila k iniciativě Přichází 

Cenzor! Blíže na webu, viz: 
        https://www.prichazicenzor.cz/   

V 11:30 přišli pánové dr. M. Děcký a dr. M. Kruliš, aby kolegiu vysvětlili své profesionální 
stanovisko k zákonu, který nutí poskytovatele připojení blokovat některé stránky. Více 
v bodě sub 6. n) tohoto zápisu.  

 
2) Závěry a poznatky z 6. zasedání RKR konaného 30. května 2016. Podklady poskytl děkan celému 

KD, po zasedání poslal zprávu. 
Stalo se po KD: Oficiální zápis ze zasedání děkan poskytl opět celému KD.  
 

 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Výzvy k podávání přihlášek na pozice fakultních post-docs s předpokládaným nástupem 

od 1. 10. 2016 byly zveřejněny na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201605postphys.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201605postcomp.htm 
a 
http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4018268 
http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4018267 

 
b) MŠMT vyhlásilo výsledky Výzvy k podávání návrhů česko-izraelských projektů. Z celkem 

šesti podpořených návrhů je jeden z MFF (navrhovatel dr. P. Surynek). 
 

c) Soutěž vysoce kvalitních monografií: výsledky pro rok 2016 jsou na univerzitním webu, 
viz: 
http://www.cuni.cz/UK-34.html 

https://www.isvav.cz/index.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/
http://www.vyzkum.cz/
http://www.rvvi.cz/
https://www.prichazicenzor.cz/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201605postphys.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201605postcomp.htm
http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4018268
http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4018267
http://www.cuni.cz/UK-34.html
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MFF UK dostala finanční ocenění za tyto publikace:  
Hájek P., Johanis M.: Smooth Analysis in Banach Spaces (v soutěži se umístila na 3. 
místě) 
Panevová J. a kol.: Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného 
korpusu (17. – 20. místo v soutěži). 
Rozpis finančního ohodnocení nominovaných publikací byl zaslán sekčním proděkanům 
a HOSP. Finanční prostředky z RUK již byly převedeny na fakultu. Prod. M. Rokytu 
zajímalo, proč jsou částky v porovnání s loňskem letos nižší či jak byly finančně 
ohodnoceny ostatní vybrané publikace. Pokusí se zjistit prod. J. Trlifaj.  
 

d) Do výzvy k podávání návrhů v programu MOBILITY MŠMT  - spolupráce s Německem a 
Rakouskem bylo podáno celkem 6 návrhů, podrobněji, viz tabulku:  

 
MŠMT Mobility 2017-2018

Finance požadováno v tis. Kč 

Rakousko 2017 2018

doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. 67 67

Německo

prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. 70 70

Mgr. Petr Gregor, Ph.D. 100 100

RNDr. Tomáš Bureš 100 100

doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. 90 85

doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. 95 99

522 521  
 
e) Do výběrového řízení na studijní pobyty v LS 2016/2017 v rámci meziuniverzitních dohod 

na univerzity: 
Université du Luxembourg, Lucembursko  
Kansas State University, USA  
State University of New York at New Paltz, USA  
University of New Orleans, USA  
University of Oregon, USA 
Université de Montréal, Kanada 

se z MFF UK nepřihlásil žádný zájemce. 
 

f) Byla zveřejněna Výzva pro předkládání návrhů na udělení Ceny ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací za rok 2016, viz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministryne-skolstvi-
mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2. Čeká se na instrukce z RUK k harmonogramu 
předkládání návrhů. Návrhy podléhají projednání na RUK, je třeba je předat na MŠMT 
nejpozději k 30. 9. 2016. Finální návrh z UK podepisuje rektor. 

 
g) Vyhlášena Česká hlava – následující kategorie: 

1. Národní cena vlády Česká hlava 
2. Cena společnosti Kapsch, cena Invence 
3. Cena Industrie 
4. Cena společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy 
5. Cena Doctorandus za přírodní vědy. 
Do 2. - 5. kategorie ceny se mohou fakulty i fyzické osoby nominovat samostatně, do 
hlavní Národní ceny vlády Česká hlava za mimořádné výsledky výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací bude pan rektor nominovat na základě rozhodnutí 
kolegia rektora za celou UK. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 1 000 000 Kč. 
Nominace na Národní cenu vlády je třeba zaslat v papírové podobě na odbor vědy RUK 
nebo na email milada.mensikova@ruk.cuni.cz a to již do 17. června 2016. 

 
h) Prof. M. Loebl zahájil práce na přípravě ERC-ADG grantu (akronym MAT-GRAAL). 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2
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i) Ke dni 26. 5. 2016 nebyl na OVZS předložen žádný návrh na Medaili Josefa Hlávky. 

 
j) Spolupráce při sepisování projektů: uspěl doc. T. Bureš, dostal roční grant na přípravu 

projektu s partnerem z KU v Leuvenu. Další kolo soutěže na získání této podpory má 
termín na podávání žádostí 15. 6. 2016.   

 
k) Výroční zpráva pror. J. Škrhy o zahraničních stycích a programu Erasmus. Prod. J. Trlifaj 

zmínil výskyt zmínek o MFF UK. 
 

l) Pror. J. Konvalinka přijal pozvání na zasedání VR MFF UK konané 1. 6. 2016. Vystoupí 
na téma „Pilotní hodnocení vědy na Univerzitě Karlově a záměry na financování vědy na 
UK od roku 2017“. 

 
m) Vláda ČR dne 18. 5. 2016 schválila novou skupinu grantových projektů „Podpora ERC 

žadatelů“. 
 

n) Prod. J. Trlifaj požádal prod. O. Čepka, aby se pracovníci informatické sekce výrazněji 
věnovali studentům – nositelům projektů GAUK. Zdaleka ne všechny granty jsou dobře 
zvládnuté po administrativní stránce, obsahují opakované chyby, manažeři projektů 
zřejmě neplní svou roli – to vše má za následek zvýšené nároky na  OVZS. Velmi časté 
jsou dotazy ze strany studentů, ačkoliv – pokud jim nestačí instrukce na fakultním webu – 
by se měli obracet s žádostí o radu na svého vedoucího.  

 
o) Prod. J. Trlifaj, vedoucí OVZS a dr. K. Houžvičková Šolcová dohodli dne 31. 5. 2015 

modus vivendi týkající se administrování TAČR GAMA. Tento typ projektů bude 
administrovat dr. Houžvičková Šolcová.  

 
Děkan 
p) Jarníkovská přednáška 5. října 2016: prod. M. Rokyta sdělil, že matematická sekce se 

rozhoduje mezi dvěma kandidáty na pronesení přednášky.  
 

q) Děkan informoval o jednání Vědecké rady GA ČR (juniorské ERC projekty).  
 

Prod. M. Vlach 
r) Speed Dating na UK – společná akce 1. LF UK, PřF UK a MFF UK. Za MFF UK dva týmy 

(F: prof. J. Štěpánek, I: RNDr. J. Pelikán), za propagační oddělení se zúčastnila dr. K. 
Houžvičková Šolcová. Více na webu, viz:  
http://www.matfyz.cz/clanky/653-setkani-vedcu-a-firem-ve-faustove-dome. 

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Rektor UK vyhlásil 23. ročník soutěže o Bolzanovu cenu. (Bolzanova cena je prestižní 

cenou Univerzity Karlovy, udělovanou studentům za mimořádně objevné práce 
s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, 
které jsou zpracované uchazečem o cenu v průběhu studia. Soutěží se o nejlepší práci 
bez ohledu na stupeň studijního programu.) Byl zaslán oběžník na pracoviště a na 
elektronickou nástěnku. Podobně bylo zasláno upozornění na možnost podávat návrhy 
na cenu děkana za nejlepší bakalářskou či magisterskou práci.  

 
b) Radu pro udělování studentských fakultních grantů svolal prod. F. Chmelík na 6. 6. 2016. 

Statistika: podáno 33 návrhů F, 9 z programu I a 1 z M. Se zástupcem SKAS Mgr. 
Dušanem Knopem, který se v tomto termínu dostavit nemůže, se prod. F. Chmelík sejde 
zvlášť.  Prod. M. Rokyta, který se ze schůze též omluvil, zašle své stanovisko písemně. 
Návrhy na udělení grantů předloží prod. F. Chmelík na schůzi KD dne 20. 6. 2016.  

http://www.matfyz.cz/clanky/653-setkani-vedcu-a-firem-ve-faustove-dome
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c) RUK zaslal děkanovi dopis pror. M. Králíčkové – dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti 
Opatření rektora č. 10/2016, náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního 
vzdělávání a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu, text opatření viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7444.html 
Přeposláno vedoucí STUD a oběma studijním proděkanům. 
Stalo se po KD: Aby zabezpečil splnění úkolů stanovených opatřením rektora, rozeslal 
prod. F. Chmelík dne 29. 6. 2016 informativní dopis na pracoviště fakulty a požádal 
vedoucí pracovišť o součinnost.  

 
d) Úvodní soustředění studentů 1. ročníku na Albeři: organizační schéma pro letošek je 

hotové a uzavřené. Případné systémové změny iniciované vedoucím KTV budou 
předmětem úvah v ZS, pro organizaci soustředění v roce 2017.  

 
Děkan 
e) Spolupráce s americkými univerzitami: smlouva o výměně studentů s oregonskou 

univerzitou je podepsaná; děkan podpoří snahu FF UK uzavřít meziuniverzitní smlouvu 
s Brown University a osobně se zúčastní jednání s reprezentací této školy v Praze příští 
týden.  

 
f) Fond Karla Urbánka: žádost o podporu podali Mgr. Lukáš Beran (FÚUK) a Mgr. Vít Musil 

(KMA). Děkan požádá o vyjádření k žádostem komisi ve složení: proděkan pro studijní 
záležitosti doc. F. Chmelík, sekční proděkani, dr. K. Rohlena. S výsledným pořadím pak 
seznámí donátorku během její návštěvy na fakultě dne 2. 6. 2016. Co se týče nové 
darovací smlouvy, děkan s pí L. Urbanek prodiskutuje možnosti případného rozšíření 
připravované smlouvy o nové kategorie finanční podpory.  

 
g) Úspěchy studentů fakulty 

h) Soutěž PLANCKS, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-05-plancks/ 

 
i) 7. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cssvk/ 
 

j) SVOČ v matematice a informatice, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-svoc/ 

  
         Tajemník 

k) Natáčení přednášek v ZS ak. roku 2016/2017: O návrhy byli požádáni zástupci SKAS 
přítomni na jednání kolegia. Přislíbili předložit své návrhy tak, aby bylo možné projednat a 
definitivně schválit na kolegiu 20. června 2016.  Fakultním koordinátorem je nově Mgr. 
Tomáš Drbohlav, nahrazuje dosavadní koordinátorku RNDr. Martinu Kekule, Ph.D. 

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Rektorát UK požádal MFF UK o vzájemnou výměnu finančních prostředků ve výši 15 mil. 

Kč. Rektorát poskytne MFF UK prostředky institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj a MFF UK poskytne část příspěvku na vzdělávací a vědeckou, 
výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Děkan po projednání v KD souhlasil.  

 
b) Tajemník připravil ve spolupráci s právničkou „předžalobní upomínku“ pro bývalého 

provozovatele bufetu na Karlově s požadavkem úhrady dlužného nájemného a služeb 
nejpozději do 30. 6. 2016. 

 
c) Tajemník informoval o přípravě veřejné zakázky na kancelářské potřeby v rámci MFF UK. 

 

http://www.cuni.cz/UK-7444.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-05-plancks/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cssvk/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-svoc/
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d) Dne 31. 5. 2016 v odpoledních hodinách došlo vlivem přívalového deště k částečnému 
poškození některých místností v suterénu budovy Ke Karlovu 3. Následky se postupně 
odstraňují, náhrada škody bude uplatněna na pojišťovně. 
 

e) Na všechny útvary MFF UK byla e-mailem rozeslána pozvánka na „Podvečerní setkání 
zaměstnanců a doktorandů MFF UK pod širým nebem“ konané dne 20. června 2016 
v 16.00 hodin v areálu Troja. 

 
f) Vodafone: k návrhu provozní instrukce tajemníka fakulty zaslal řadu připomínek prod. O. 

Čepek, několik dotazů formuloval prod. M. Rokyta. Protože věc si žádala znovu další 
diskusi, dohodl se tajemník s proděkany na separátní schůzce, na kterou bude přizván p. 
P. Michálek.  

 
g) Prod. M. Vlach tlumočil kritické připomínky, které zaznamenává v akademické obci a 

které se týkají interních elektronických formulářů ve formátu *.doc, např. formulářů DPP a 
DPČ. Oddělení mediální komunikace pošle tajemníkovi fakulty seznam dokumentů 
k možnému přepracování (na umístění nového loga), tajemník uloží odd. PSíK, aby 
formuláře dopracovalo.  

 
h) Směrnice děkana č. 6/2016, o stanovení výše nepřímých nákladů, byla vydána a je na 

fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer06.htm 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Tajemník 
a) Návrh směrnice děkana stanovující provozní řád a přístupový systém do budov MFF UK: 

připomínky požádal tajemník dostat do 20. 6. 2016.  
 

Prod. L. Skrbek 
b) KD vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka vztahující se k výstavbě pavilonu 

v Troji a akceptovalo jeho návrhy na další postup v jednáních.  
 
c) Bufet v budově Ke Karlovu 3: po předcházejícím jednání se zástupci Kolejí a menz UK, 

kteří po prohlídce prostor projevili zájem bufet provozovat, připravili pro MFF UK provozní 
a finanční nabídku. Ta představuje pro fakultu náklady ve výši 2 mil. Kč (včetně DPH) na 
stavební úpravy a gastronomické zařízení, úhrady všech energií a navíc ještě úhradu 
plánované roční provozní finanční ztráty ve výši odhadem 390 tis. Kč. Nájemné by činilo 
1,- Kč/měs. Tato nabídka je pro vedení MFF UK nepřijatelná a byla odmítnuta. Správa 
budov Karlov prověří stav současného vybavení s tím, že nepotřebný a zastaralý majetek 
bude vyřazen v souladu s pravidly pro správu majetku MFF UK.    

 
d) Dne 1. 6. 2016 začíná rekonstrukce výtahů v Troji. 

 
e) Prod. O. Čepek obdržel e-mail, v němž studentka fakulty poukázala na nedostatečnou 

kapacitu dámských toalet v budově na MS. Prod. O. Čepek požádal správkyni budovy pí 
M. Zimovou, aby byly volně přístupné kabinky pro invalidy. To by mělo situaci zlepšit.    

 
Doc. C. Matyska 
f) Pozvánka k účasti ve fokusní skupině zástupců pražských VŠ - Ověřovací studie OP 

VVV. Fokusní skupina se sejde v úterý 14. 6. 2016 od 10:00 do 13:00 v Deloitte Advisory 
s.r.o. 

 
g) Aktuální situace univerzitního ESF projektu pro VŠ a projektů MFF do výzvy "Excelentní 

výzkum". 
 

h) Harmonogram vyhlášení dalších výzev OP VVV do konce roku 2016: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer06.htm
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http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_
2_verze_final.pdf 

 
 PO 1: Předaplikační výzkum (prof. J. Hajič, prof. V. Matolín); říjen 
 PO 1: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce; říjen, duben 
 PO 2: Mezinárodní mobilita;  
 PO 2: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (řízení, hodnocení kvality, popularizace) 
 PO 2: Mezisektorové mobility 
 PO 2: Celoživotní vzdělávání na VŠ 
 PO 3: Budování kapacit II  
 PO 3: Jazykové vzdělávání (+ příprava kurzů DVPP k využívání digitálních výukových 

systémů). 
 
Prod. M. Vlach 
i) Rotunda sv. Václava 

i) V jednání - v září či říjnu 2016 vyjde časopis Ábíčko (ABC) věnovaný tématu 
rotundy sv. Václava, bude obsahovat i vystřihovánky rotundy.  

ii) Dne 31. 5. 2016 proběhl kontrolní den, stavba má mírné zdržení, ale nic by nemělo 
bránit plánované kolaudaci stavební části na konci června.  

iii) Pozvánky na slavnostní konferenci pořádanou při příležitosti otevření památky jsou 
rozesílány. 

j) Fakultní web, informační tabule – u projektu fakultního webu je v interním 
připomínkovacím řízení zadávací dokumentace. V obou případech bude nutné dořešit 
organizaci dokončení poptávkového řízení, a to s ohledem na plánovaný odchod Ing. 
Linharta. 
 

Děkan 
k) Kancléř UK tlumočil obavu, že v případě dvou projektů podaných do interní univerzitní 

soutěže GAMA dochází k tematickému překryvu s jinými projekty. Vyjádření, o které byli 
jako řešitelé požádáni, napsali a na RUK odeslali doc. T. Halenka a doc. J. Brokešová, 
současně o tom zpravili děkana.   

 
l) Dopis kancléře UK ohledně spolupráce na projektu Future Forces Forum (FFF), jehož 

organizátoři oslovili Univerzitu Karlovu: v případě zájmu doporučil p. kancléř kontaktovat 
CPPT Mgr. O. Slámu. Děkan očekává stanovisko – doporučení od dr. K. Šolcové 
Houžvičkové.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a na obsazení 
funkcí vedoucích pracovišť.  
i) Pozice akademických pracovníků: děkan akceptuje doporučení komisí. 
ii) Na základě doporučení komisí děkan předkládá VR MFF UK návrh na jmenování 

doc. L. Hanykové do funkce vedoucí Katedry makromolekulární fyziky, doc. 
Dalibora Pražáka do funkce vedoucího Katedry matematické analýzy a prof. J. 
Rataje do funkce ředitele Matematického ústavu UK.  

Stalo se po KD: Vědecká rada fakulty všechny tři návrhy 1. 6. 2016 projednala, kladně.  
 

b) Děkan vyhověl žádosti doc. RNDr. Pavla Valtra, Dr., z KAM, a udělil mu tvůrčí volno na 
dobu od 1. 8. 2016 do 31. 1. 2017. 

 
c) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka, že fakultní energetik p. Pavel Thér odchází 

koncem roku 2016 do penze.   
 

 
 
 
 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_2_verze_final.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_2_verze_final.pdf
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) V pokročilém stádiu jednání je příprava podpisu memoranda o partnerství s Nadací 

Depositum Bonum, jako slibná se jeví kooperace s Československým časopisem pro 
fyziku. 

 
b) Nakladatelství MatfyzPress: práva na překladové publikace už jsou získána, titul Jak na 

matematickou úlohu čeká na korekturu, druhý text (The Science of the Hitchhiker's Guide 
to the Galaxy autora Michaela Hanlona) je překládán; běží jednání o celostátní distribuci.   

 
c) Robotický den proběhne 25. a 26. 6. 2016 v Kongresovém centru Praha (KCP je tzv. 

hlavním partnerem akce). V rámci spolupráce bude o akci informovat deník Metro. 
Možného vhodného řečníka za informatickou sekci navrhne prod. O. Čepek. Byly zcela 
inovovány www stránky akce a vznikl i krátký videoshot, který bude prezentován ve 
vybraných stanicích linky metra C. 

 
d) Fakultní web: změna „patičky“, RSS kanál na matfyz.cz + inovace propojení s fakultním 

YouTube kanálem. KD ocenilo dosažení těchto změn.  
 

e) Návrh příkazu děkana k transformaci fakultního webu a zavádění CMS předložil a na 
zasedání KD komentoval prod. M. Vlach. Děkan požádal tajemníka fakulty, aby návrh 
poslal k připomínkám Mgr. P. Vláškovi, vedoucímu odd. PSíK. Výsledné znění projedná 
KD na své schůzi dne 20. 6. 2016.   

 
f) Science centrum v Ostravě: Mgr. T. Bártlová navštívila Svět techniky, současně se sešla 

s ředitelem Fakultní školy (Wichterlovo gymnázium) a ředitelem gymnázia Bílovec. 
Proběhl podpis Memoranda o partnerství ze strany ředitele Světa techniky Jakuba Švrčka 
(děkan podepsal Memorandum již dříve v Praze), vše se odehrálo v příjemné a přátelské 
atmosféře, byly dohodnuty průniky v oblasti venkovní expozice (matematicko-designový 
exponát), na níž bude fakulta participovat, a v oblasti pořádání mezinárodní Science 
Show v příštích letech. Více na webu, viz: 
http://www.matfyz.cz/clanky/670-matfyz-obohati-expozice-sveta-techniky 
 

g) Strategické partnerství s Českou spořitelnou, a. s.: připravuje se podepsání smlouvy. 
Stalo se po KD: Partnerská smlouva o tzv. strategickém partnerství byla podepsána dne 
14. 6., viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cs/ . 
 

h) Týden vědy 2016 – akce Akademie věd ČR (1. – 13. listopadu 2016): odpověď na dotaz 
pror. M. Kováře, zda se fakulta zapojí, připraví prod. M. Vlach. 

 
i) Partnerství s BIS: o konkrétní spolupráci (zadávání témat bakalářských prací) jednají 

zástupci BIS s doc. M. Nečaským, který po dohodě s prod. M. Vlachem pošle druhé 
smluvní straně návrh dohody k připomínkám. Prod. M. Rokyta připomněl povinnost 
zveřejňovat závěrečné studentské práce a to, že maximální možný odklad zveřejnění 
nemůže přesáhnout dobu tří let, přičemž důvody pro odklad se musejí napsat 
ministerstvu vnitra.   

 
j) Směrnice děkana č. 5/2016, Jednotná grafická a vizuální prezentace Matematicko-

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, je účinná k datu vydání, tzn. k 1. 6. 2016, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer05.htm 

 
k) Příprava fakultního plesu 2017: měla by být koordinovaná, proto se sešli organizátoři. 

Prod. M. Vlach zmínil, že na univerzitní úrovni proběhla schůzka mezi zástupci fakult 
týkající se organizace jednotlivých fakultních plesů, přečetl několik bodů ze zápisu z této 
schůzky. Děkana těší, že hosté fakultní ples často chválí.  

 
l) Děkan poděkoval přítomnému Mgr. P. Korcsokovi, náčelníkovi spolku Matfyzák, za 

přispění Spolku k tomu, že Univerzita Karlova byla úspěšná - a nejrychlejší -  s podáním 

http://www.matfyz.cz/clanky/670-matfyz-obohati-expozice-sveta-techniky
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cs/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer05.htm
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žádosti o rezervaci prostor na Albertově pro připomínkové akce letošního 17. listopadu. 
Oslavy budou pojaty jako celouniverzitní, nikoli jen jako „lokální“ akce PřF UK, MFF UK a 
1. LF UK. Vedení fakulty je připraveno podpořit aktivity studentů s tím spojené.  
Stalo se po KD: Mgr. P. Korcsok se stal členem osmičlenné univerzitní skupiny 
studentských koordinátorů oslav.  
 

m) Matfyz Alumni - kartička absolventa UK: děkan a prod. L. Skrbek jednali s pror. L. 
Rovnou, podařilo se ideově sblížit stanoviska. Řešením by mohla být smlouva mezi 
spolkem Matfyz Alumni, vedením MFF UK a univerzitním Klubem Alumni UK.  

 
n) Iniciativa Přichází Cenzor! Dr. M. Děcký a dr. M. Kruliš byli pozváni na zasedání jako 

hosté. Dr. M. Děcký informoval o problematických pasážích nově schváleného zákona 
č 186/2016 Sb., o hazardních hrách, znění zákona viz: 
http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2016/sb0071-2016.pdf , 
shrnul důsledky plynoucí z tohoto zákona pro poskytovatele internetových služeb 
(nemluvě o jazykových formulacích, které odborníka na informatiku nutí k podezření, že 
autoři textu jsou problematice hodně vzdáleni) a jaké reakce toto vyvolalo v IT kruzích, po 
neúspěšných pokusech prosadit zásadní připomínky ještě před schválením zákona. 
Předložil návrh, aby se MFF UK připojila k iniciativě Přichází Cenzor! Zdůraznil, že ani 
on, ani kol. Kruliš nejsou členem iniciativy, ale jsou vedeni vlastním profesionálním 
zájmem a za velice důležité v této souvislosti považují uveřejnit i obecný morální apel, 
protože zákon v jednom svém paragrafu dává moc do rukou ministerského úředníka, a 
nikoli nezávislého soudu. Po diskusi kolegium doporučilo informovat pror. M. Kováře, 
neboť stanovisko Univerzity Karlovy by mělo silnější dopad; argumenty v kostce sepíšou 
kolegové Děcký a Kruliš a pošlou je prod. M. Vlachovi jako podklad pro RUK. Po své linii 
by měl fakultní senát informovat/vyzvat k akci AS UK, angažovat se patrně bude Ediční 
komise AS UK. Pokud by vedení UK podnět odložilo, bude fakulta jednat samostatně. 
Prod. O. Čepek zorganizuje schůzku s dr. J. Peterkou, zúčastní se také děkan.  
Stalo se po KD: Na zasedání RKR dne 27. 6. 2016 nebyl přítomen pror. M. Kovář, vedení 
univerzity na iniciativu zatím nereagovalo. Vedení MFF UK uveřejnilo speciální článek na 
Matfyz.cz, viz:  
http://www.matfyz.cz/clanky/662-k-hrozbe-cenzury-ceskeho-internetu . 
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Podvečerní setkání zaměstnanců a doktorandů MFF UK pod širým nebem se bude konat 
v pondělí 20. června 2016 od 16:00 do 20:30 hod. v areálu Troja: tajemník nechal 
rozeslat e-mailem pozvánku.  

 
b) Plán zasedání KD je následující: 

 
7. září 2016 (na Albeři) 
14. září  
5. října (odpoledne VR MFF UK) 
19. října 
2. listopadu (odpoledne VR MFF UK) 
16. listopadu 
7. prosince (odpoledne VR MFF UK) 
21. prosince 
27. prosince 2016. 

         
         Harmonogram schůzí vedení fakulty je nově také na webu, viz: 

        http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm  
bude odrážet i případné změny termínů.  

 
 
Zasedání skončilo v 13:45 hodin.  
Zapsala: T. Pávková 

http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2016/sb0071-2016.pdf
http://www.matfyz.cz/clanky/662-k-hrozbe-cenzury-ceskeho-internetu
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm


Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 20. června 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 
 
Omluven: 

V. Baumruk, O. Čepek, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj (od 13:43), 
L. Skrbek, F. Chmelík; za SKAS se jednání od 11:00 hodin zúčastnil Mgr. T. Masařík.  
 
 
P. Kolman. 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:19 hodin. 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Prod. J. Trlifaj se stal členem pracovní skupiny pro oblast akademických kvalifikací a dne 

20. 6. dopoledne se zúčastní schůzky svolané pror. A. Gerlochem. Podklady, které pro 
jednání na RUK obdržel, poskytl prod. J. Trlifaj elektronicky celému kolegiu děkana.  

 
b) PRVOUK – schválení průběžných zpráv za rok 2015 (všechny „bez připomínek“): zásilku 

z RUK děkan poskytl celému KD. Připomněl - týká se proděkanů pro sekce I a F - že je 
třeba nahlásit termíny zasedání rady PRVOUK; zasedání se mají konat alespoň dvakrát 
ročně. Prod. V. Baumruk uvedl, že se zúčastnil úspěšné prezentace projektu P2, podíl 
MFF UK na řešení byl přiměřeně zdůrazněn.   

 
c) Informace kancléře UK o projektových žádostech podaných do 3. kola GAMA UK za MFF 

UK. 
Stalo se po KD: Tajemnice Rady pro komercializaci UK a manažerka projektu GAMA pí I. 
Sýkorová 27. 6. 2016 e-mailem sdělila výsledek hodnocení projektových žádostí. Ze čtyř 
žádostí z MFF UK doporučila Rada rektorovi UK finančně podpořit tři projekty (řešitelé: 
prof. P. Höschl, doc. J. Brokešová a Mgr. J. Gemrot).  
 

d) Opatření rektora – Zásady programů Progres, Zásady soutěže Primus: obě opatření 
vstoupila v platnost 15. června 2016. Jsou na webu, viz: 
i) Progres: 

http://www.cuni.cz/UK-7527.html 
Přihlášky připraví sekční proděkani – koordinátoři. Soubor abstraktů návrhů projedná KD 
na svém zasedání 14. 9. 2016. Finální verze návrhů, parafovaných příslušným sekčním 
proděkanem na titulním listu, shromáždí OVZS nejpozději do 26. 9. 2016. Následovat 
bude projednání ve VR MFF UK dne 5. 10. 2016.   

 
ii) Primus: 

http://www.cuni.cz/UK-7526.html 
Podle názoru KD lze pomýšlet na získání 2 až 3 projektů tohoto typu v sekci F, 1 až 
2 projektů v sekcích M a I. Sekční proděkani vybídnou pracovníky svých sekcí k přípravě 
návrhů. Protože termín pro odevzdání na RUK byl posunut na 27. 9. 2016, OVZS 
shromáždí do 30. 8. 2016 přihlášky v hrubých rysech (obsahující počty řešitelů, jména 
klíčových pracovníků, výši celkových nákladů). Pro projednání v kolegiu děkana na 
schůzi 14. 9. 2016 bude komplet podrobných návrhů, s parafou příslušného sekčního 
proděkana, k dispozici na OVZS do 13. 9. 2016.  
Stalo se po KD: S účinností od 20. 7. 2016 vstoupilo v platnost Opatření rektora 
č. 22/2016 "Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK (rok 2017)", viz: 

     http://cuni.cz/UK-7560.html  
 

 
 

http://www.cuni.cz/UK-7527.html
http://www.cuni.cz/UK-7526.html
http://cuni.cz/UK-7560.html
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Prod. M. Rokyta 
e) KD probralo informaci Mgr. J. Kuči týkající se sběru excelentních výsledků 

(předpokládané datum uzávěrky k 31. 7. 2016) a fakultní strategii. 
 
Děkan 
f) Pror. A. Gerloch se obrátil na děkana fakulty ve věci jmenovacího řízení doc. RNDr. 

Mariana Karlického, DrSc., s žádostí o podrobnější popis celkové pedagogické činnosti 
navrhovaného, tedy i mimo sledované období 2009-2015. Prod. J. Trlifaj k tomu uvedl, že 
podrobný výklad sepsal předseda hodnoticí komise prof. J. Bičák, bude postoupeno na 
RUK.  

 
g) RNDr. Michal Johanis, Ph.D., byl jmenován docentem pro obor matematika – 

matematická analýza ke dni 1. 7. 2016.  
 

h) VR MFF UK: současní členové jsou jmenováni do 31. 12. 2016. Děkan požádal sekční 
proděkany, aby mu sdělili své podněty na případnou obměnu ve složení VR, nejpozději 
během albeřského soustředění.  

 
i) Prod. J. Trlifaj seznámil KD se svými poznatky z dopoledního zasedání pracovní skupiny 

UK pro oblast akademických akreditací, které se odehrávalo na RUK. Šlo spíše 
o přípravné jednání mapující názory přítomných, pror. A. Gerloch podrobně hovořil 
o novele vysokoškolského zákona a o legislativních krocích, které z ní vyplývají. Co se 
týká elektronického hlasování habilitačních komisí a hodnoticích komisí pro jmenování 
profesorem, pror. A. Gerloch je odpůrcem takového způsobu hlasování, nicméně návrh 
uznal jako téma k diskusi. Poplatky za řízení: většina účastníků schůzky se vyslovila pro 
to, aby vybrané poplatky zůstaly na fakultách, kde se řízení uskutečnilo, a dále se 
přiklonila k výši poplatků blížících se dané hranici (max. 12 tis. Kč za habilitační řízení, 
max. 18 tis. Kč za profesorské řízení; případné prominutí poplatku by záleželo na 
rozhodnutí děkana fakulty). Pracovní skupina se znovu sejde na podzim.  

 
j) Spolupráce s KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) při přípravě projektů Horizon 

2020 malými společnými vědeckými týmy: pracovníci MFF UK se podíleli na podání dvou 
projektů, získán byl jeden (řešitel: doc. T. Bureš); momentálně připravuje nový projekt 
doc. D. Hlubinka z KPMS.  

 
k) Ověřovací studie OP VVV, kterou zpracovává firma Deloitte Advisory pro MŠMT: prod. F. 

Chmelík, prod. J. Trlifaj a doc. C. Matyska se dne 14. 6. 2016 zúčastnili schůzky tzv. 
fokusní skupiny jmenované firmy. Celkový počet účastníků byl 7 (sedm), zástupce firmy 
převzal připomínky, které k OP VVV sepsal doc. C. Matyska (KD text předem schválilo), 
a přislíbil poslat k autorizaci zápis z tohoto jednání, snad i uveřejnění připomínek fakulty 
na web.  

 
l) Děkan a prod. J. Trlifaj se dne 10. 6. 2016 zúčastnili konference Od pomoci k partnerství 

pořádané k 25. výročí vzniku Fulbrightovy komise. MŠMT slibuje zvýšit rozpočet na 
zaplacení lektorů angličtiny, především pro střední školy.  

 
m) Dr. P. Surynek získal česko-izraelský projekt, ale protože současně plánuje cestu do 

USA, což je s projektem neslučitelné, musí se rozhodnout buď pro projekt, nebo pro 
zahraniční pobyt.  

 
n) Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2016, viz:  
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-
mimoradne-2 
Případné návrhy je třeba podat na RUK, na předepsaném formuláři, do 9. 9. 2016. 
Vedení MFF UK uváží návrh na vhodného kandidáta do konce srpna 2016.  

 
o) Prod. J. Trlifaj připomněl Směrnici děkana č. 1/2014, o doplňkových režijních nákladech; 

OVZS informovalo sekční proděkany.  
 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2
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p) Informace k projektům INTER-EXCELLENCE jsou na webu MŠMT, viz: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence 
Školení pořádaného MŠMT se za fakultu zúčastnili vedoucí OVZS dr. M. Stiborová, prof. 
Z. Němeček a další.  

 
q) Probíhá kontrola projektu, jehož řešitelem je doc. J. Dian, a to ze strany TAČR.  

 
r) Byla obnovena smlouva mezi Univerzitou Karlovou a Université du Luxembourg. Za MFF 

UK jsou angažovány skupiny prof. P. Vojtáše a prof. A. Drápala.   
 
Prod. M. Vlach 
s) Fakulta designu Univerzity v Severní Karolině (USA) uvažuje o spolupráci; jestliže své 

úvahy zformuluje do písemného návrhu a pošle je, předá prod. M. Vlach záležitost prod. 
P. Kolmanovi.   

 
Děkan 
t) Děkan napsal reprezentantům americké Brown University, s nimiž se setkal nedávno 

v Praze, že MFF UK má zájem o spolupráci a podpoří případné uzavření meziuniverzitní 
smlouvy, které navrhuje Filozofická fakulta UK. Informoval v tomto smyslu děkanku FF 
UK.  

 
Stalo se po KD: 
a) Předseda Grantové rady UK prof. P. Volf sdělil, že návrhy děkana MFF UK na členy 

oborových rad GAUK byly projednány dne 10. 6. 2016 a všechny byly vyslyšeny. 
S účinností od 1. 9. 2016 byli jmenováni do sekce společenských věd, do skupiny 
Informatika, doc. RNDr. V. Kuboň, Ph.D., a RNDr. P. Parízek, Ph.D. Ke stejnému datu se 
stanou členy sekce přírodních věd, ve skupině Fyzika, doc. RNDr. Z. Drozd, Ph.D., doc. 
RNDr. L. Hanyková, Dr., a doc. RNDr. F. Trojánek, Ph.D. 

 
b) Návrhy na členy nového předsednictva Grantové agentury ČR: pror. J. Konvalinka vyzval 

29. 6. 2016 děkany fakulty, aby do 20. srpna 2016 navrhli kandidáty; návrhy posoudí 
vedení UK a vznikne užší výběr kandidátů za UK. Děkan výzvu postoupil celému kolegiu. 
Po konzultaci s JM požádal, aby prod. V. Baumruk připravil nominaci z fyzikální sekce.  
 

u) Dny UK ve Španělsku – harmonogram: odlet 9. 11. 2016 odpoledne do Barcelony, tam 
10. 11. návštěva Pompeu Fabra University a University of Barcelona; následně večer 
přejezd do Madridu, kde 11. 11. proběhne setkání na University of Madrid. Odlet do 
Prahy 11. 11. večer.  

 
v) Národní informační den k ERC a workshop pro potenciální žadatele: dopis pror. L. Rovné 

vyřizuje prod. J. Trlifaj.  
 

w) Mezinárodní matematická letní škola EVEQ 2016, pořádaná společně Matematicko-
fyzikální fakultou UK a Matematickým ústavem AV ČR: na slavnostním zahájení dne 11. 
7. 2016 zastoupil děkana fakulty proděkan doc. F. Chmelík. 

 
x) Kancléř UK se obrátil na prod. M. Vlacha ohledně „2. Sasko-českého inovačního dne“ 

dne 9. září 2016. Vystoupit v programu akce za MFF UK přislíbil doc. K. Máthis, Ph.D., 
z KFM. 

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Doporučení Rady pro udělování SFG - kompletní podklady poslal prod. F. Chmelík 

předem, na zasedání je komentoval. Podáno bylo celkem 43 projektů, z toho 33 v sekci 
F, 9 v sekci I a 1 v sekci M. Děkan po projednání v KD schválil všechna doporučení 
formulovaná v návrhu prod. F. Chmelíka datovaném 16. 6. 2016. 

 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence
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b) Vydávání studentských průkazů během soustředění na Albeři: KD projednalo organizační 
problém vyplývající z toho, že ÚVT UK letos už nechce výdej průkazů personálně zajistit 
a nabízí pouze poskytnutí mobilního výdejního centra na předmětnou dobu. KD se shodlo 
na názoru, že je žádoucí tuto službu nově nastupujícím studentům na Albeři poskytnout, 
a proto požádalo prod. F. Chmelíka, aby našel možnosti, jak ji zabezpečit vlastními 
silami.  
Stalo se po KD: Věc se podařilo ve spolupráci s tajemníkem fakulty a odd. PSíK zajistit 
(polní výdejní centrum povede pracovník odd. PSíK dr. J. Kuchař, ku pomoci bude mít 
studenta).  

 
c) Rektor UK vydal, na návrh děkana MFF UK, pověření garantům doktorských a 

magisterských studijních programů. Nově pověřeni jsou: 
i) doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D., oborovým garantem doktorského studijního oboru 

Meteorologie a klimatologie 
ii) doc. Alexander Wilkie, Dr., oborovým garantem magisterského studijního oboru 

Počítačová grafika a vývoj počítačových her 
iii) doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D., oborovým garantem doktorského studijního 

oboru Počítačová grafika a analýza obrazu 
iv) prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., oborovým garantem doktorského studijního 

oboru Teoretická informatika.  
 

d) Studentská anketa: jak prod. F. Chmelík, tak SKAS (časově odlišně) pošlou studentům 
upozornění, že probíhá anketa a že pokud ji ještě nevyplnili, bylo by moc pěkné, kdyby 
tak učinili nyní.  
Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík navrhl text e-mailu dne 27. 6. 2016 a poslal ho doc. H. 
Valentové, předsedkyni fakultní Komise pro studentskou anketu.  
 

e) Stalo se po KD:  
i) Administrativní zajištění přezkumného řízení ve věci přijetí ke studiu pro akad. rok 

2016/2017: dopis pror. M. Králíčkové vyřizuje STUD.  
ii) Stanovení výše poplatků za studium v cizím jazyce: dopis rektora UK (čj. 

UKRUK/7277/2016 ze dne 1. 7. 2016) vyřizuje STUD.   
iii) „Pravidla podpory studentů a uchazečů o studium s uděleným azylem 

v akademickém roce 2016/17“ jsou obsahem Opatření rektora č. 21/2016, které 
vstoupilo v platnost dne 1. července 2016. Text výnosu je na univerzitním webu, 
viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7554.html 

 
Prod. P. Kolman 
f) KD prodiskutovalo výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia, které poslal prod. 

P. Kolman. Úspěšnost uchazečů při zkouškách oproti loňsku klesla, i po oborech.  
 
g) KD schválilo návrh Směrnice děkana č. 7/2016, kterou se mění Směrnice děkana 

č. 1/2015, formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, rigorózní, dizertační práce). Jako 
navrhovatele výnosu děkan chápe proděkana pro koncepci studia doc. P. Kolmana a 
proděkana pro PRopagaci dr. M. Vlacha, a proto budou ve výnosu uvedeni oba dva.  
Stalo se po KD: Směrnice je vydaná a zveřejněná na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer07.htm 

 
Prod. M. Rokyta 
h) Nahrávání přednášek: doc. M. Pokorný souhlasí s tím, aby se případně nahrála jeho 

přednáška "Matematika pro fyziky III NMAF063". Jde o pátou přednášku 
pětisemestrálního kurzu matematiky pro fyziky, první čtyři semestry jsou zaznamenané. 
Vedle toho prod. M. Rokyta sdělil, že doc. L. Barto by rád nechal v letním semestru 
natočit druhý běh své přednášky z lineární algebry; předseda SKAS Mgr. T. Masařík si to 
poznamenal.  
Člen SKAS Mgr. J. Musílek napsal, v reakci na žádost tajemníka fakulty na minulé schůzi 
KD, že SKAS také navrhuje nahrát přednášku doc. M. Pokorného, vznikne tím ucelená 
série studijních materiálů. Druhou přednášku vhodnou k nahrání by SKAS chtěl vybrat ze 

http://www.cuni.cz/UK-7554.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer07.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 20. 6. 2016 
 
 

5 
 

sekce I, půjde o klasickou devadesátiminutovou přednášku konanou každý týden. 
Konkrétní výběr včas sdělí. 
 

Děkan 
i) Návrh na Systém zajišťování kvality na UK 

i) Prod. P. Kolman formuloval, po konzultacích se členy KD, podstatné připomínky za 
vedení MFF UK. Byly odeslány prof. R. Wildové. 

ii) Rada pro vnitřní hodnocení (RVH): prof. R. Wildová požádala děkana o součinnost 
při zřízení tohoto orgánu. Po projednání s členy KD jí děkan navrhl dva 
reprezentanty z MFF UK: do panelu pro přírodní vědy doc. RNDr. Jiřího Tůmu, 
DrSc., do panelu pro společenské vědy prof. PhDr. Evu Hajičovou, DrSc. Ve 
druhém případě není jisté, zda lingvistika (obor prof. E. Hajičové) má spadat pod 
vědy společenské, nebo pod humanitní a teologické vědy. Děkan na to prof. R. 
Wildovou upozornil.  
Stalo se po KD: děkan (vedení fakulty) podpořilo nominaci doc. RNDr. Jiřího 
Dolejšího, CSc., kterého hodlá do panelu pro přírodní vědy navrhnout AS UK.  
Stalo se ještě poté: Podle sdělení JM na schůzi RKR byla z fakultních nominací 
v tomto kole akceptována ta na doc. J. Tůmu.  

iii) „Kulatý stůl“ dne 21. 6. 2016 od 16:00 hodin – pozvánka prof. R. Wildové: o účasti 
uvažuje děkan a prod. F. Chmelík a M. Rokyta. Prod. P. Kolman je ve stejnou dobu 
na zahraniční konferenci. Za fakultu se zúčastní doc. J. Tůma, prod. F. Chmelík, 
prod. M. Rokyta a děkan.   

iv) „Guidelines“ k chystanému mezinárodnímu hodnocení IEP-EUA, které má být 
prezentováno na jednání RKR dne 27. 6. 2016. Více o hodnocení na webu, viz: 
http://www.eua.be/activities-services/institutional-evaluation-
programme/participating-in-IEP/guidelines.aspx 
 

j) Fond Karla Urbánka (FKU) 
i) Dne 2. 6. navštívila fakultu pí Lida Urbanek. Setkala se s děkanem, prod. L. 

Skrbkem a prod. V. Baumrukem, prohlédla si Fyzikální praktikum Karla Urbánka. 
Vypracování nové darovací smlouvy (platnost současné pětileté smlouvy brzy 
vyprší) a dále zprávy o využití daru v minulém období se ujal děkan fakulty.  

ii) Finanční podpora z FKU na akad. rok 2016/2017: v předepsaném termínu byly 
doručeny dvě žádosti. Děkan požádal o vyjádření k nim členy komise, ustavené ad 
hoc (studijní proděkan doc. F. Chmelík, sekční proděkani a dr. K. Rohlena). 
Výsledek (těsný): 1. Lukáš Beran, 2. Vít Musil, přičemž členové komise doporučili 
podpořit oba uchazeče. Děkan napsal pí L. Urbánkové o výsledku řízení.  
Stalo se po KD: Paní L. Urbánková děkanovi odpověděla, že souhlasí s finanční 
podporou obou žadatelů, byť to bude v součtu znamenat překročení standardní 
roční sumy podpory 22 tis. USD. Zůstatek na účtu FKU to umožňuje.  

 
Prod. M. Rokyta 
k) Tradiční úvodní kurz z matematiky pro nastupující posluchače 1. ročníku Bc. studia je 

zorganizován, bude se konat ve dnech 26. - 29. 9. 2016, zodpovídá M. Rokyta. Bude na 
něj navazovat Úvodní kurz z matematických metod fyziky (zodpovídá doc. P. Krtouš). 
Upozornění na oba kurzy je již vystaveno na webu, viz: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1617/uvodni_kurz/index.html 
http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/uvodni_kurz_pro_fyziky/ 

 
l) Jarníkovskou přednášku - na numerické téma - prosloví ve středu dne 5. 10. 2016 od 

14:00 v posluchárně M1 prof. Dr. rer. nat. habil. Lutz Tobiska, Institute of Analysis and 
Numerical Mathematics, Otto-von-Guericke University Magdeburg. Vice o přednášejícím 
zde: 
http://www-ian.math.uni-magdeburg.de/home/tobiska/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.eua.be/activities-services/institutional-evaluation-programme/participating-in-IEP/guidelines.aspx
http://www.eua.be/activities-services/institutional-evaluation-programme/participating-in-IEP/guidelines.aspx
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1617/uvodni_kurz/index.html
http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/uvodni_kurz_pro_fyziky/
http://www-ian.math.uni-magdeburg.de/home/tobiska/
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 
Odkud Kam Částka 

v Kč 
Fin. prostř. Poznámky Úprava bude  

provedena dne  
RUK 115-04/110151 61 041 neinvestice bonifikace PRVOUK P02 22. 6. 2016 
RUK 302-04/13021 62 006 neinvestice bonifikace PRVOUK P15 22. 6. 2016 
RUK 700-01/PROVOZ 330 000 neinvestice školitelé mzdy 22. 6. 2016 
RUK 700-01/PROVOZ 88 400 neinvestice školitelé pojištění 22. 6. 2016 
RUK 200-01/PROVOZ 154 210 neinvestice monografie 22. 6. 2016 
RUK 300-01/PROVOZ  97 670 neinvestice monografie 22. 6. 2016 

 
b) Tajemník předložil k projednání v kolegiu návrh Směrnice děkana č. 8/2016, provozní řád 

a přístupový systém do budov MFF UK. Po drobných úpravách v průběhu jednání byla 
směrnice schválena. Výnos bude účinný k datu vydání, tj. od 1. července 2016. Znění je 
uveřejněné na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer08.htm 
 

c) KD schválilo návrh dislokačního příkazu děkana. 
Stalo se po KD: Příkaz děkana č. 4/2016, dislokační výměr, je vydán a zveřejněn na 
fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik04.htm 
 

d) Registr smluv: tajemník informoval o nabytí účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o Registru smluv ke dni 1. 7. 2016. V nejbližších dnech bude vydáno Opatření rektora 
s podrobnějšími pokyny pro fakulty. MFF UK se v současné době připravuje technicky a 
personálně na odesílání příslušných dokumentů prostřednictvím datové schránky do 
Registru smluv. 
Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 9/2016, o uveřejňování smluv 
v Registru smluv, viz: 
 http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer09.htm 
 

e) Vodafone: kolegium opětně projednalo otázku tarifů služebních mobilních telefonů 
u nového operátora Vodafone, současně byl vymezen okruh zaměstnanců s nárokem na 
tento tarif; jsou to: členové vedení fakulty, vedoucí pracovišť a vybraná skupina 
zaměstnanců správy budov. Případné žádosti o výjimku bude povolovat děkan. 
Stalo se po KD: Tajemník fakulty odeslal dne 4. 7. 2016 e-mailem na všechny fakultní 
útvary „Pravidla pro používání SIM karet s hlasovým tarifem, datovou službou“ a další 
přílohy.  

 
f) Jaderný parník – tradiční akce pořádaná Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou 

ČVUT, letos v úterý 28. 6. 2016: tajemník poslal na pracoviště propozice získané od 
FJFI, s nabídkou, že se plavby mohou zúčastnit i zaměstnanci MFF UK.  
 

g) Kolegium projednalo návrh tajemníka pozměnit složení fakultní náhradové komise. Ta je 
v současné době tříčlenná a složená z pracovníků děkanátu. Tajemník navrhl komisi 
rozšířit o zástupce sekcí, a proto požádal sekční proděkany o vhodné návrhy. Nové 
složení komise projedná KD v září 2016. 
 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Výstavba trojského pavilonu pro M a I: KD vzalo na vědomí zprávu prod. L. Skrbka, 

shrnující současný stav.  
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer08.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik04.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer09.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 20. 6. 2016 
 
 

7 
 

b) Projektovou dokumentaci na nové opláštění budovy v Troji zpracovává firma 
Metroprojekt, jako dokumentaci pro případ, že by MFF UK získala na nový plášť finance. 
Není vyloučeno zařazení do plánu UK na rok 2019, ovšem to je velmi předběžné. 

 
c) Započala rekonstrukce výtahů v Troji.   

 
d) Zásluhou bystré reakce SB na Karlově se snad podaří rychle odstranit škodlivé následky, 

které způsobili dělníci překopnutím vodovodního řadu u budovy Ke Karlovu 5 (mj. se do 
chladicího systému Octopus dostala nečistota).  

 
e) Příprava výběrového řízení na fakultní web: po ukončení pracovního poměru Ing. 

Linharta na fakultě (rozpracovaný návrh smlouvy týkající se webu předtím Ing. Linhart 
předal vedoucímu OMK) bude věc pravděpodobně svěřena JUDr. M. Polickému.  

 
Doc. C. Matyska 
f) Je dohodnuta schůzka doc. C. Matysky, prod. L. Skrbka a administrátorek projektů kvůli 

návaznosti některých zamýšlených aktivit fakulty na projekty ESF a ERDF.  
Stalo se po KD: Schůzka proběhla.  
 

g) Prodloužen termín pro podávání projektů do výzvy Excelentní výzkum (T: 30. června 
2016 do 14 hod.; podepisování p. děkanem  je dohodnuté na 29. nebo 30. 6. 2016 
dopoledne).  

 
h) Lhůty pro podepisování projektů v rámci výzev Výzkumné infrastruktury (termín: do 2. 8. 

2016 do 14 hod.) a ERDF pro VŠ (termín: 31. srpna 2016 do 14 hod.).  
 

i) Byla zkrácena délka ESF a ERDF projektů pro VŠ (plánovaný začátek: 1. dubna 2017).  
 
Prod. V. Baumruk 
j) OP VaVpI: byla schválena Závěrečná monitorovací zpráva č. 06/0340 projektu 

Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku. 
 
Prod. M. Vlach 
k) Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program podpory Inovační vouchery, prod. M. 

Vlach a dr. K. Šolcová Houžvičková na to upozornili potenciální zájemce z MFF UK.   
  
Děkan 
l) Pozvánka Petra Dolínka, náměstka primátorky hl. m. Prahy pro dopravu, sport a volný 

čas, na debatu o dočasném využití prostoru bývalého parkoviště na Malostranském 
náměstí, která se bude konat 20. 6. 2016 od 14:00 hodin v Malostranské besedě: děkan 
požádal prod. O. Čepka, aby na besedu vyslal vhodného zástupce informatické sekce. 
Bude jím prof. J. Sgall.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a na obsazení 
funkcí vedoucích pracovišť.  
i) Pozice akademických pracovníků: děkan akceptuje doporučení komisí. Kompletní 

výsledky jsou na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-prac-vysledek.htm 

 
ii) Místo odborného asistenta v Informatickém ústavu UK: termín pro podání přihlášek 

vyprší 30. 9. 2016, do té doby musí děkan jmenovat konkursní komisi. Složení 
komise navrhne prod. O. Čepek.  

 
iii) Funkce vedoucích, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-ved-vysledek.htm 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-prac-vysledek.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20160329-ved-vysledek.htm
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b) Příprava výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a funkcí 
vedoucích pracovišť - podzimní kolo: děkan očekává návrhy od sekčních proděkanů do 
pátku 30. 9. 2016 (projedná je pak KD dne 5. 10. 2016). 
 

c) Sekční proděkani připraví pro děkana/VR soupis OA a AVP (a vyplněné osnovy 
profesního životopisu těchto pracovníků), jimž navrhují prodloužit pracovní smlouvu po 
31. 12. 2016. Termíny: na KD 14. 9. 2016 (prod. M. Rokyta je připraven dodat podklady 
za sekci M brzy po 23. 6. 2016), na KD 19. 10. 2016 (sekce I a F).  

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rotunda sv. Václava 

i) Dne 28. 6. 2016 se uskuteční kolaudace rotundy sv. Václava, ze strany stavebního 
úřadu.   
Stalo se po KD: Kolaudace proběhla úspěšně. Blíže o stavu rotundy viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-07-rotunda/ 

ii) Uskutečnila se exkurse pro studenty U3V, zúčastnily se také dvě pracovnice 
z Ministerstva financí ČR.   

iii) Průběžnou veřejnosprávní kontrolu projektu Záchrana Rotundy Sv. Václava na 
Malostranském náměstí v Praze (č. EHP-CZ06-OV-1-026-20144) zahájí dne 3. 8. 
2016 v 9:00 hodin kontrolní orgán Ministerstva financí. V Praze budou k dispozici 
děkan a proděkani M. Vlach a L. Skrbek.  

iv) Konference v malostranském refektáři konaná 4. 10. 2016 a věnovaná Norským 
fondům: za použití refektáře bude účtováno plné nájemné, pozváno je asi 150 
účastníků. Prod. M. Vlach přislíbil pro hosty přístup do rotundy. Konference se 
v případě nepřítomnosti prod. M. Vlacha za fakultu zúčastní RNDr. K. Houžvičková 
Šolcová.  

 
b) Celodenní 8. Pražské Vědohraní dne 9. června 2016 v Troji: přišlo asi 800 dětí, prod. M. 

Vlach se uznale vyjádřil na adresu pracovníků a studentů fyzikální a matematické sekce, 
kteří akci odborně zajistili (zejména KDF, KFA), OVVP a SB.   

 
c) Na webu MFF UK bude v dohledné době zveřejněn článek o uzavření dohody mezi UK a 

Oregonskou univerzitou v USA. Dohoda, kterou inicioval děkan fakulty, umožní českým 
studentům absolvovat na americké univerzitě bezplatný studijní pobyt a akademickým 
pracovníkům navázat intenzivnější spolupráci se zahraničními kolegy. 
Stalo se po KD: Článek byl zveřejněn zde:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-oregon/ 
 

d) V souvislosti s připravovaným výnosem děkana ohledně fakultního webu je na 21.  6. 
2016, 11. 00 hodin, svolána schůzka děkana, tajemníka, prod. M. Vlacha, vedoucího 
OMK a vedoucího odd. PSíK. 
Stalo se po KD: S účinností od 1. července 2016 byl vydán Příkaz děkana č. 5/2016, 
k transformaci fakultního webu a zavádění CMS, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik05.htm 

 
e) Protestní akce Přichází Cenzor: podle informace dr. C. Broma vyjádřila Ediční komise AS 

UK nesouhlas se zněním § 82 a § 84 zákona o hazardních hrách (sněmovní tisk 578). 
Ediční komise AS UK vyzvala vedení univerzity, aby podpořilo aktivitu Přichází Cenzor. 
Jednání byl přítomen pror. M. Kovář. Stanovisko MFF UK je uveřejněno na matfyz.cz, viz: 
http://www.matfyz.cz/clanky/662-k-hrozbe-cenzury-ceskeho-internetu 
 

f) Nabídka z Ministerstva financí ČR, odboru 34 - Státního dozoru nad sázkovými hrami a 
loteriemi, na expertní spolupráci při přípravě minimálních technických požadavků na 
certifikační laboratoř; úkolem certifikační laboratoře bude zajistit, že každé technické 
zařízení, jímž je na území České republiky provozována hazardní hra, splňuje technické 
požadavky zákona o hazardních hrách. Ve stručnosti se jedná především o zajištění 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-07-rotunda/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-oregon/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik05.htm
http://www.matfyz.cz/clanky/662-k-hrozbe-cenzury-ceskeho-internetu
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přítomnosti náhody, její neovlivnitelnosti a nepředvídatelnosti, kontrolu výherního podílu 
apod. Nabídku přijali pracovníci KPMS (doc. M. Kulich, prof. J. Antoch a dr. J. Dvořák), 
probíhají jednání o konkrétní náplni odborné kooperace. V případě dlouhodobější 
spolupráce bude uzavřena Partnerská smlouva, příp. jednáním byl pověřen prod. M. 
Vlach ve spolupráci s doc. M. Kulichem. 

 
g) Mikroklima 2016: pořádala Praha 9. Jednalo se o tradiční akci věnovanou především 

ekologii, ochraně životního prostředí a bezpečné a šetrné dopravě, podílela se na ní 
Katedra fyziky atmosféry MFF UK. Doc. P. Pišoft, dr. M. Žák a další jejich kolegové a 
kolegyně zaslouží pochvalu. Více na:  
http://www.matfyz.cz/clanky/655-mikroklima-2016-prijemna-atmosfera-s-matfyzem 

 
h) VÚPS - podpis Memoranda o partnerství, viz web:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-vups/ 
 

i) Česká spořitelna, a.s. - podpis Partnerské smlouvy dne 14. 6. 2016. ČS a.s. se tím stala 
strategickým partnerem fakulty v rámci Partnerského firemního programu, viz web:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cs/ 

 
j) MFF UK se opět zapojila do Muzejní noci 2016, a přestože letos nemohl být veřejnosti 

zpřístupněn refektář (kvůli časové kolizi s jinou akcí), přišlo se podívat na 2000 
návštěvníků. OMK akci zvládlo operativně a zdárně. Více informací na fakultním webu, 
viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-mn/ 
 

k) Soutěž Nápad roku 2016: posluchači MFF UK studující v angličtině vedení Vladislavem 
Vackem obsadili druhé místo, blíže na webu, viz:  
http://www.napadroku.cz/aktuality/aktuality-ze-souteze/napadem-roku-2016-je-projekt-
neuron-soundware--180/ 

 
l) Základní škola v Čakovicích se uchází o status Fakultní školy, mohla by se zavést tzv. 

párová výuka; uskuteční se schůzka s vedením školy, dne 23. 6. 2016, za MFF UK bude 
jednat dr. D. Mandíková. Podle sdělení prod. M. Vlacha je v plánu rozvíjet spolupráci 
s nejvýše 30 Fakultními školami, čili v úvahu připadá ještě zhruba 10 škol.   

 
m) Nakladatelství MatfyzPress 

i) Počínající spolupráce s nakladatelstvím Vyšehrad se momentálně odráží 
v nabídce dvou nových titulů v e-shopu, viz:  
http://matfyzpress.cz/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc
&search_query=Vy%C5%A1ehrad&submit_search= 

ii) Prod. M. Rokyta tlumočil mínění, které zaznělo v matematické sekci, totiž že 
propagace nových titulů nabízených nakladatelstvím MatfyzPress (propagace na 
hlavní stránce fakultního webu) by mohla být vyváženější a věnovat se i odborné 
edici. Prod. M. Vlach zmínil, že v plánu je článek informující o novinkách v odborné 
edici. Podle jeho slov by také bylo užitečné sejít se s členy Ediční komise a 
iniciovat a podpořit tvorbu nových titulů.  

 
n) Festival vědy (někdejší Vědecký jarmark): pořádá na počátku září RUK, zajištěním 

fakultní účasti (téma mj. drony, počítačové hry) je pověřena vedoucí OVVP dr. A. 
Havlíčková.  

 
o) Příprava fakultního plesu dne 2. března 2017: organizátoři plesu ze Spolku Matfyzák 

seznámili prod. M. Vlacha s rozpočtem akce, rádi by získali od MFF UK vyšší finanční 
příspěvek. Vedení fakulty potvrdilo stejnou výši příspěvku jako v minulých letech, ústy 
prod. M. Vlacha nabídlo spolupráci ve formě oslovování partnerských firem a absolventů 
fakulty ad.   

 
Prod. M. Rokyta 
p) DOD: hlavní přednášku s pracovním názvem Simulace jevů kolem nás přednese skupina 

pracovníků matematické sekce pod vedením doc. Mgr. Petra Knoblocha, Ph.D., 

http://www.matfyz.cz/clanky/655-mikroklima-2016-prijemna-atmosfera-s-matfyzem
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-vups/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-cs/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-06-mn/
http://www.napadroku.cz/aktuality/aktuality-ze-souteze/napadem-roku-2016-je-projekt-neuron-soundware--180/
http://www.napadroku.cz/aktuality/aktuality-ze-souteze/napadem-roku-2016-je-projekt-neuron-soundware--180/
http://matfyzpress.cz/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Vy%C5%A1ehrad&submit_search
http://matfyzpress.cz/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Vy%C5%A1ehrad&submit_search
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vedoucího Katedry numerické matematiky. Prod. M. Vlach nabídl pomoc ze strany 
vedoucího OMK při režijním pojetí přednášky.  

 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Návrh ministryně školství na složení Rady Národního akreditačního úřadu, viz: 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-sestavila-navrh-na-
slozeni-rady-nau 
Stalo se po KD: Vláda jmenovala Radu a Přezkumnou komisi Národního akreditačního 
úřadu, viz: 
http://www.msmt.cz/file/37687/ 
 

b) Děkan vzal na vědomí upravený statut Nadačního fondu Bernarda Bolzana, který obdržel 
od předsedkyně správní rady NFBB doc. Z. Práškové. Kopii statutu dostanou pro 
informaci sekční proděkani.  

 
c) Pozvánka pror. M. Kováře na přednášku Budoucnost NATO, kterou přednese generál 

Petr Pavel, předseda Vojenského výboru NATO, dne 20. 6. 2016 v 11 hod. ve 
Vlasteneckém sále Karolina: kvůli časové kolizi se zasedáním KD se členové vedení 
MFF UK nemohli zúčastnit. Videozáznam přednášky je na univerzitním webu, viz: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ZdEI-Wqxo&feature=youtu.be 
 

d) Stalo se po KD: 
i) Zasedání RKR dne 27. 6. 2016: podklady poskytl děkan celému kolegiu, 

nejdůležitější závěry z jednání pak poslal rovněž všem členům KD. Oficiální zápis 
je na univerzitním webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1607.pdf 

ii) Děkan oslovil členy kolegia ohledně herního víceboje na Děkanském sportovním 
dnu. DSD připadá letos na úterý 8. listopadu.  

iii) Právnická fakulta MU v Brně a MŠMT pořádají odbornou konferenci „Novela 
zákona o vysokých školách“, která se uskuteční 8. a 9. září 2016 v Brně. 
Podrobnosti jsou dostupné zde: 
http://novelazvs.law.muni.cz/content/cs/pozvanka/ 

 
 

 
 
Zasedání skončilo v 15:30 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-sestavila-navrh-na-slozeni-rady-nau
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-sestavila-navrh-na-slozeni-rady-nau
http://www.msmt.cz/file/37687/
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ZdEI-Wqxo&feature=youtu.be
http://www.cuni.cz/UK-5643-version1-rkr_1607.pdf
http://novelazvs.law.muni.cz/content/cs/pozvanka/
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