
Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 14. listopadu 2012 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. 
Trlifaj; na část jednání přizván M. Vlach 

Omluveni: V. Baumruk 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 8:00 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své minulé schůze konané 31. 10. 2012.   
 
 
 

1. Kolegium schválilo, po předchozí poměrně podrobné diskusi, novelizovanou Směrnici děkana 
č. 6/2012, opatření o čerpání dovolené:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/smer06.htm 
 
2. Dohody o pracovní činnosti, pracovní smlouvy, nárok na dovolenou a na zaměstnanecké 

benefity (stravenky): kolegium se zabývalo podněty ze schůze SKAS, jak ho s nimi seznámil 
prod. M. Rokyta. Vzalo na vědomí stanovisko právničky a požádalo tajemníka fakulty, aby 
prověřil všechny v diskusi nanesené možnosti a jejich reálnost.  

 
3. Kolegium diskutovalo o aplikaci Opatření rektora č. 13/2012, zvýšení limitů pro stipendia na 

UK, účinném od 20. 10. 2012, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-4188.html 

Spodní hranice základu bude v souladu s vyhláškou zvýšena o 150,- Kč měsíčně. Další 
zvýšení nebude automatické, ale bude mít (nebo již má) formu bonusu: 2000,- Kč za 
doktorskou zkoušku, 1000,- Kč za zkoušku z odborné angličtiny, nově 500,- Kč za první 
vydanou kvalitní odbornou publikaci. Prod. P. Kolman navrhne úpravu příslušné interní 
směrnice (č. 5/2012), která bude mj. specifikovat pojem „kvalitní publikace“. 

 
4. Prod. M. Rokyta připravil, po předchozím jednání  s  garantem programu Matematika doc. M. 

Kulichem a s vedoucím KPMS prof. T. Ciprou, dopis pro tajemníka Akreditační komise, kterým 
budou doplněny dokumenty podané s žádostí o akreditaci navazujícího studia programu 
Matematika (pracovní smlouvy garantujících učitelů). Dopis podepíše děkan.  

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Projednání návrhu na jmenování doc. Pavla Lipavského profesorem na zasedání VR UK 
dne 29. 11. 2012 se zúčastní děkan.  
 

b) Smlouva s Komisí J.W. Fulbrighta: koncept zaslal tajemník fakulty k vyjádření kancléři 
UK. Správní rada Komise zasedá dne 10. 12. 2012.  

 
c) Přednášku, v pořadí devátou, konanou v rámci cyklu reprezentačních přednášek 

organizovaných na počest prof. Eduarda Čecha dne 28. 11. 2012 pronese pracovník 
MFF UK prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. Přednáška se koná v Matematickém ústavu 
AV ČR, v.v.i. 

 
d) JČMF ve spolupráci s MFF pořádá 28. 11. 2012 v 16:30 v refektáři přednášku RNDr. 

Jiřího Kottase, CSc. Je nazvaná Matematika a podvodníci.   
 

e) Prod. J. Trlifaj 
i) Novela směrnice děkana o doplňkových (režijních) nákladech čeká na právní 

posouzení.   
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/smer06.htm
http://www.cuni.cz/UK-4188.html
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ii) Proběhla další kola jednání s pracovníky odd. PSíK o programu Habilion. Potvrdilo 
se, že software Habilion je v tuto chvíli vcelku funkční, pracovníci MFF ho testují, 
během ledna 2013 by se dala zkušebně začít používat upravená verze.  

 
iii) Prod. J. Trlifaj informoval o snaze zlepšit/změnit vzhled webovských stránek MFF 

věnovaných vědě, v anglickém jazyce, od 1. ledna 2013. Jednal s Mgr. E. Uzlovou, 
ale nebyl s výsledkem příliš spokojen. Dvě nové stránky jsou hotové díky přispění 
pracovnice OVZS. Současné období chápe jako překlenovací, než budou 
k dispozici odborníci na tvorbu webových stránek. Pojem jednotný grafický styl 
webu a jeho udržování vyvolává mezi zúčastněnými pracovníky diskuse.  

 
iv) Prod. J. Trlifaj znovu vyzval sekční proděkany k podání nominací na zastoupení 

MFF v panelech GAČR.  
 
v) Projekty GAUK: přišlo 159 aplikací. Prod. J. Trlifaj je nechá zpřístupnit sekčním 

proděkanům.  
 

vi) Návrh VR MFF na jmenování prof. E. Süliho hostujícím profesorem Univerzity 
Karlovy vrátil RUK zpět na MFF, s odůvodněním, že není vyhotovený na 
příslušném formuláři. O existenci nového formuláře ale nebylo nic známo, nebyl 
ani na webu (totéž platí o dalších zhruba 10 elektronických formulářích vztahujících 
se k habilitacím, návrhům na jmenování profesorů, návrhům na čestnou hodnost 
dr.h.c., emeritních profesorů atd.).  

 
vii) Prod. J. Trlifaj jednal s pror. P. Volfem o penále uděleném ministerstvem školství 

v souvislosti s projektem dr. Orlity. Podat další odvolání pror. P. Volf odmítl, penále 
uhradí RUK a MFF napůl. Prod. J. Trlifaj zformuluje podnět pro MŠMT, aby 
změnilo pravidla daného typu projektů, a tak zamezilo opakování podobné situace. 
Vina za její vznik zdaleka není jen na straně MFF.    

 
viii) Rektor UK schválil návrh na změnu koordinátora PRVOUK P46 Informatika (doc. 

O. Čepek místo prof. J. Kratochvíla).   
 

ix) Univerzitní post-docs: pobyt mají schválený dva vědečtí pracovníci, a to Radoslav 
Fulek (Švýcarsko) a Steven Aaron Chaplik (Kanada),  od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2013. Zároveň má prodloužený pobyt Stephen Gagola, USA, do 30. 11. 2013 
(s nárokem na finanční příspěvek). RUK vzal na vědomí, že paní Aurélia Chenu 
z Francie ukončí svůj pobyt na MFF ke dni 30. 12. 2012.  

 
x) Sekční proděkani dostali od OVZS informace o aktivitách organizovaných Goethe 

institutem.  
 

xi) Chystá se meziuniverzitní spolupráce s Chapman University, pracoviště byla 
vyzvána k podání návrhů na spolupráci, do 21. 11. t.r.   

 
xii) Byla rozeslána informace o výzvě Evropské rady (týká se ještě 7.RP).   

 
xiii) KD vzalo na vědomí děkanovu stručnou informaci o moderované diskusi 

Humboldtova klubu věnované hodnocení vědy u nás a v zahraničí. Úvodní 
prezentaci děkan poskytl členům kolegia elektronicky. Své postřehy z debaty sdělili 
proděkani Z. Němeček a J. Trlifaj.   

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Elektronická studentská anketa: děkan konstatoval, že firma Erudio již odstranila chyby 
v číselných údajích, ale bohužel chybějí stále výstupy. Na studentské Beánii byli oceněni 
anketou nejlépe hodnocení pedagogové. Výsledky budou zpřístupněny po provedení 
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všech potřebných oprav systému, pak bude zahájeno srovnání ankety papírové a 
elektronické. Studijní proděkani se dohodnou, který z nich si vezme anketu do referátu.  

 
b) VR MFF UK na svém zasedání dne 7. 11. 2012 schválila návrh žádosti o akreditaci oboru 

doktorského studia Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika. 
Děkan paralelně předložil návrh akreditace k projednání Akademickému senátu MFF.  

 
c) KD vzalo na vědomí informaci děkana o závěrech jeho jednání s vedoucími didaktických 

pracovišť MFF - KDF, KDM, KSVI - dne 31. 10. t.r. Bylo dohodnuto zkusit ve spolupráci 
s FF UK kombinaci učitelského studia matematiky plus cizího jazyka. Finanční stránka a 
otázka, na které fakultě bude studium vedeno, nejsou podle děkana podstatné, protože 
žádoucí je rozšířit pestrost studijní nabídky. Hlavním důvodem k jednání však byla 
příprava na jednání s Akreditační komisí ohledně vysokého předepsaného počtu kreditů 
z psychologických a didaktických předmětů.  Zástupci přírodovědně zaměřených fakult 
mají vypracovat přiměřenější požadavky, které se stanou podkladem pro upravené 
standardy (tabulka Akreditační komise). Děkan požádal prod. P. Kolmana, aby se této 
záležitosti věnoval.  
 

d) Děkan a prod. F. Chmelík se 30. 10. t.r. sešli s děkany FEL ČVUT a FIT ČVUT kvůli 
možnosti studentů ČVUT zapsat si přednášky na MFF UK. Dohodli se, že student se 
zapíše do SIS na té fakultě, kam patří „domovsky“. Cílem je, aby tito studenti nemuseli za 
studium platit.  

 
e) Prod. F. Chmelík 

i) Zápis jiných studentů Univerzity Karlovy na MFF: došlo ke shodě včetně KJP a 
KTV, bude vytvořen koncept fázového zápisu předmětů.  Technicky lze provést, 
pro všechny předměty bude platit stejný systém bez výjimek.   

 
ii) Zpráva o přijímacím řízení na MFF UK v roce 2012 je na úřední desce fakulty:  

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr12.pdf 
       a dále na úložišti KD.  
 

iii) Hodnocení doktorského studia za akademický rok 2011/2012 je vyhotovené, prod. 
F. Chmelík je předal děkanovi. Zpráva bude po projednání vědeckou radou MFF 
dne 5. 12. t.r. odeslána na RUK.   

 
iv) Prod. F. Chmelík urguje písemná  hodnocení doktorandů.   

 
v) Bude navrženo  složení zkušební komise pro přijímací řízení.  

 
vi) Ediční činnost: prod. F. Chmelík hovořil s předsedou ediční komise doc. M. 

Zeleným o situaci ve vydavatelství Matfyzpress, o úvahách do budoucna. Na 
schůzi KD dne 12. 12. bude pozván jak doc. M. Zelený, tak vedoucí 
reprografického střediska pí H. Kutková a vedoucí HOSP Ing. D. Lanková.  

 
vii) Problém s přiznáním nároku na zařazení do výpočtu nároku na prospěchové 

stipendium u dvou posluchaček, které paralelně studují dva obory v jednom 
studijním programu, byl vyřešen (prod. F. Chmelík chápe vzniklou situaci jako 
chybu nastavení SIS). 

 
f)  Prod. P. Kolman 

i) Prod. P. Kolman se dotázal, jaký bude mít do budoucna vedení fakulty postoj 
k uzavírání smluv o zajištění výuky na jiných vysokých školách (mimo Karlovu 
univerzitu), např. VŠE. Prod. Z. Němeček připomněl, jaká byla praxe dosud: 
jestliže tato výuka probíhá v rámci písemné smlouvy mezi oběma školami, 
započítává  se do výkonu pracoviště. Pokud jde o výuku konanou na základě 
pracovní smlouvy mezi učitelem MFF a jinou školou, jde o jeho soukromou věc 
a do výkonu na MFF započítávána není. Děkan by preferoval meziuniverzitní 
spolupráci.   

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr12.pdf
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ii) RUK zadal do Učitelských novin inzerát, jaké obory studia MFF otevírá, včetně 
studia v AJ.  

 
iii) UK má vlastní webové stránky o studiu v angličtině, žel nejsou aktuální a ani  není 

zřejmé, kdo konkrétně je má na starosti. Prod. Kolman se pokusí domluvit 
zlepšení.  

 
g) Prod. M. Rokyta 

i) Umožnění rozesílat maily studentům pro předsedkyni SKAS: děkan na dotaz prod. 
M. Rokyty uvedl, že věc je vyřízena, kladně. Mgr. T. Bártlová má jako učitel přístup 
do SIS, což jí dává možnost filtrovat mailové adresy podle potřeby.   

 
ii) Účelová stipendia jsou v ročním objemu omezena na částku max. 42 tis. Kč (limit 

určený předpisem RUK). Tato suma bývá překročena při službě v počítačových 
laboratořích. Tajemník doporučil uzavřít v takovém případě se studentem dohodu o 
provedení práce.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Tajemník 
i) Tvorba sociálního fondu 0,3 % za období leden až říjen 2012 a stanovisko 

k automatickému nastavení výpočtu tvorby fondu pro rok 2013: kolegium vzalo na 
vědomí výklad tajemníka a souhlasí s  tvorbou 0,3% a s automatickým nastavením 
výpočtu 1,3% na rok 2013, tj. za stejných podmínek jako v roce 2012 v souladu 
s pravidly hospodaření RUK.  

 
ii) RUK přiznal fakultě limit k rozdělení hospodářského výsledku v částce 5.206.668,- 

Kč. Kolegium děkana souhlasilo s převedením této částky do Fondu rozvoje 
investičního majetku (FRIM), tento závěr předloží ke schvální Akademickému 
senátu MFF UK.  

 
iii) Vedoucí personálního oddělení vyřídil mail od studentky Jiruškové, aby jí poskytl 

informace o vysokoškolských učitelích nad 50 let věku; studentka se zabývá 
průzkumem životního stylu.  

 
iv) Speciální přívěsky, které by sloužily stejně jako karta k přístupu do budov: věc má 

své výhody, ale také rizika, proto ji KD zatím odložilo.  
 

v) Kalendář MFF na rok 2013 byl předán do tisku. 
 

vi) KD schválilo návrh novoročenek 2013, tři druhy, všechny české.  
 

vii) Proces uzavření dodatků k nájemní smlouvě o provozování restaurace Profesní 
dům a bufetu v Troji je u konce, dodatky byly doručeny k podpisu nájemkyni pí A. 
Starostové.   

 
viii) KD vzalo na vědomí informaci, že nájemce bufetu na Karlově dluží fakultě za 

nájemné a spotřebovanou energii. Tajemník fakulty učinil příslušné kroky 
(upomínky, písemná výstraha, připravuje dohodu o uznání dluhu). 

 
b) Zakoupení koncertního křídla a jeho umístění v refektáři: KD vzalo na vědomí poznatky 

děkana z prohlídky refektáře a dále závěr jeho jednání s kancléřem UK. Pan kancléř 
projevil vstřícnost. RUK by se mohl částečně podílet na zaplacení nástroje, za 
předpokladu, že se k jeho umístění kladně vyjádří odborná univerzitní komise. Oficiální 
návrh na zakoupení odešle p. kancléři tajemník fakulty.  
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c) KD schválilo tyto rozpočtové úpravy:  

 
Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámka 
RUK 700-01/PROVOZ 958 000 neinvestice školitelé - mzdy 
RUK 700-01/PROVOZ 249 560 neinvestice školitelé - pojištění 
RUK 100-04/110 16 500 neinvestice PRVOUK P02- bonifikace 
RUK 300-01/130 16 500 neinvestice PRVOUK P15- bonifikace 

 
Navýšení příspěvku na vzdělávací činnost ve výši 2.368.162,- Kč: kolegium zatím ponechalo 
bez rozpočtové úpravy, nerozdělené, s tím, že celá částka bude zaúčtována na účet 901. 
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Mapování projektových záměrů pro vysoké školy (v oblastech VaV a vzdělávací činnosti) 
k financování ze strukturálních fondů v programovacím období 2014-2020 a mapování 
absorpční kapacity nového operačního programu(ů) na podporu výzkumu, vývoje a 
vzdělávání: pror. S. Štech požádal děkana, aby příslušný dotazník fakulta odeslala na 
RUK do 19. 11. 2012.  Děkan a prod. Z. Němeček dotazník probrali 12. 11. t.r. a prod. Z. 
Němeček zaslal kolegiu náměty na projekty, které by MFF mohla předložit, pokud by 
program byl vyhlášen. Z diskuse vzešly další návrhy, prod. Z. Němeček je zpracuje a 
výsledek odešle na RUK.   
 

b) RUK telefonicky oznámil první schůzi monitorovacího výboru investiční akce UK v Praze 
Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum, a to na 20. 11. 2012, 12:00. 
Vzhledem k tomu, že bude v zahraničí, pověřil děkan svým zastoupením na schůzi prod. 
Z. Němečka.  

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Žádost Pavla Truhláře o zrušení zákazu jeho vstupu do budovy MFF v Karlíně: děkan 
připomněl případ p. Truhláře, jeho zdravotní stav a násilné napadení prof. J. Lukeše 
právě v karlínské budově, k němuž před časem došlo. Děkan obdržel žádost mailem, 
seznámí s ní dnes AS MFF, ale protože se žadatel současně obrátil také na rektora UK, 
vyčká na rozhodnutí vyšší instance.  

 
b) Dne 5. 11. 2012 se uskutečnilo jednání děkana s prof. J. Nešetřilem, prof. J. Sgallem 

a prod. O. Čepkem o řízení Informatického ústavu UK po 1. 1. 2013. Děkan vyhověl 
návrhu prod. O. Čepka a ustanovil prof. RNDr. Jaroslava Nešetřila, DrSc., pověřeným 
ředitelem Informatického ústavu UK na MFF, a to na jeden rok (1. 1. až 31. 12. 2013). 

 
c) Nečasovo centrum: KD vzalo na vědomí informaci děkana o tom, jak se vyvíjí příprava 

smlouvy. Po diskusi se děkan rozhodl požádat prof. J. Málka o seznam pracovníků 
z participujících ústavů AV ČR, kteří se mají na činnosti Nečasova centra podílet. Pak 
teprve bude děkan jednat s řediteli dotčených ústavů o textu smlouvy včetně orientačního 
seznamu jejich pracovníků. Prod. J. Trlifaj sdělí pror. P. Volfovi, jehož o připravované 
smlouvě informoval, že návrh ještě nedospěl do finální podoby.  

 
 
6. PROPAGACE  
 

a) KD projednalo záměr děkana na reorganizaci oddělení pro vnější vztahy a propagaci. 
Dne 9. 11. t. r. proběhlo na toto téma jednání děkana a tajemníka s dr. A. Havlíčkovou, 
současnou vedoucí OVVP. Kolegiu se jevilo jako koncepčně nejlepší řešení mít dvě 
oddělení, oddělení pro vnější vztahy a propagaci a nové oddělení mediální komunikace. 
Současně s tímto návrhem děkan plánuje předložit Akademickému senátu MFF návrh na 
zřízení funkce proděkana pro public relations a seznámit ho se záměrem jmenovat do 
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této funkce RNDr. Martina Vlacha, Ph.D. Změny se předpokládají nejdříve od 1. ledna 
2013.  

 
b) Studium v anglickém jazyce (AJ): přestože DOD probíhá v češtině, budou na něj pozváni 

také zástupci středních škol, na nichž se vyučuje v angličtině; jeden ze stánků by mohl 
být zaměřený právě na studium v AJ, dr. M. Vlach zmínil možnosti umístění. Do 
odpoledního programu DOD v malostranské budově by mohl být zařazen blok přednášek 
v AJ, závisí to samozřejmě na intenzivnějším zapojení pracovníků informatické sekce.  
Slavnostní prezentace výuky v AJ se připravuje na pondělí 3. 12. 2012 odpoledne, do 
refektáře.  

 
c) Projekt České studentské unie Fakulta roku: tajemnice ČeSU zaslala děkanovi diplom 

svědčící o tom, že MFF obsadila v projektu za rok 2011/2012 třetí místo v kategorii 
matematika/fyzika.  

 
d) Děkan informoval o dosavadní činnosti Pracovní skupiny pro web. Závěry z jednání 

skupiny zpracované Mgr. E. Uzlovou dostali členové kolegia v kopii. Na návrh SKAS byl 
do skupiny kooptován Mgr. Jakub Bulín. Příští schůzku děkan svolal na 26. 11. 2012.   

 
e) Dr. M. Vlach ve spolupráci s dalšími kolegyněmi a kolegy připravuje prezentaci MFF na 

6. veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí PRO EDUCO & PRO JOB 2012. 
Informace o akci viz: 

http://www.proeduco.sk/ 
 

f) Kolegium souhlasilo s návrhem doc. J. Valenty umístit u Malé galerie vědeckého obrazu  
fotorámeček, kde by byly k vidění fotografie z minulých výstav.  
 

g) Seminář věnovaný způsobům, jak prezentovat a propagovat vědu v zahraničních médiích 
(nabídku přeposlal doc. J. Dolejší): akce se koná týž den jako DOD na MFF, je určena 
převážně akademickým pracovníkům a pracovníkům pro public relations, zaštiťuje ji 
Science Café, trvat má zhruba 6 hodin. Pokud se podaří najít vhodného a zároveň v tento 
čas volného pracovníka, bude kolegiem na tuto akci delegován. 

 
h) Kalendář MFF na rok 2014: doc. J. Valenta navrhl vyhlásit fotografickou soutěž snímků 

zachycujících život fakulty v průběhu roku. KD námět uvítalo stejně jako nápad dr. M. 
Vlacha uspořádat soutěž ve větším měřítku, podobně jako FilmFest (FotoFest).   

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Žádost o bezplatné zapůjčení zasedací místnosti ve 2. patře budovy Ke Karlovu 3 pro 
školení, které v Praze dne 11. 1. 2013 organizuje brněnská agentura a které se týká 
vysokoškolské legislativy. Účastnický poplatek činí 1500,- Kč za osobu. KD se 
zapůjčením místnosti souhlasilo, ale za nájem ve výši 2000,- Kč. Stanovisko bude 
tlumočit tajemník fakulty.  

 
b) Děkan navštívil dne 7. 10. t.r. kancléře UK.  

 
c) Termíny zasedání KD v prosinci 2012 a v lednu 2013 jsou následující: 

středa 12. 12. 2012 
čtvrtek 27. 12. 2012   
středa 2. 1. 2013 
středa 16. 1. 2013 (na odpoledne od 16:00 hodin je naplánováno tradiční setkání 
reprezentantů MFF s představiteli vedení FJFI ČVUT – zúčastňují se děkan, proděkan 
pro rozvoj a tajemník fakulty) 
středa 30. 1. 2013. 
 

d) Pozvánky na slavnostní koncert pořádaný Univerzitou Karlovou při příležitosti 
17. listopadu – Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii jsou 
členům KD volně k dispozici. 

http://www.proeduco.sk/
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e) Děkan se dne 17. 11. 2012 zúčastní společné ekumenické modlitby za oběti totalitních 

režimů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Týž den dopoledne se ještě zúčastní 
pietního aktu před kolejí Josefa Hlávky.  

 
f) Prod. M. Rokyta: 

i) Skupina Humbuk uskuteční na fakultě dva koncerty: vánoční (Karlín, 11. 12. 2012) 
a tříkrálový (refektář, 8. 1. 2013). KD schválilo bezplatné zapůjčení refektáře pro 
tříkrálový koncert. 

 
ii) Na dotaz prod. J. Trlifaje ohledně časopisu AUC sdělil prod. M. Rokyta, že na 

úrovni sekčních proděkanů matematiky a fyziky zatím nedošlo k dohodě 
o budoucnosti časopisu a že vedoucímu redaktorovi doc. J. Milotovi bude ještě 
o rok prodloužena pracovní smlouva. 

 
 
Zasedání skončilo v 15:47. 

 
 

Zapsala: 
T. Pávková 
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