
 

 

Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 6. září 2012 na Albeři 
(akademický rok 2012/2013) 

 
Přítomni: V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta 
Omluveni: J. Trlifaj, Z. Němeček 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. KD vzalo na vědomí informaci děkana o přípravě na ustavení nové vědecké rady MFF pro 

období let 2012-2016. Návrh zahrnující seznam navržených členů a jejich odborné 
charakteristiky bude předložen ke schválení AS MFF, děkan jej bude na zasedání senátu 
komentovat. První jednání VR MFF je plánované na 3. 10. 2012, za předpokladu, že AS MFF 
dne 2. 10. 2012 navržené složení schválí.  
Tradiční Jarníkovskou přednášku pronese prof. RNDr. J. Krajíček, DrSc. na téma The P versus 
NP problem: Is finding proofs harder than verifying them? 

 
2. KD schválilo návrh, aby Mgr. Jan Šťovíček, Ph.D., z KA obdržel mimořádnou odměnu jako 

výraz uznání za nedávný vědecký úspěch: získal cenu The International Conferences on 
Representations of Algebras (ICRA) Award 2012. Cena nebyla finančně dotována. Zdrojem 
odměny bude z poloviny matematický PRVOUK, z poloviny fond děkana. Předání odměny se 
uskuteční během přijetí děkanem fakulty 11. 9. t.r. Zúčastní se proděkani J. Trlifaj a M. Rokyta. 

 
3. KD schválilo děkanem navržený program Podzimního setkání zaměstnanců MFF spojeného 

s inaugurací nového děkana sezvaného na pátek 14. září 2012 od 14:00 hodin. Děkan této 
příležitosti využije také k vyhlášení výsledku „papírové“ studentské ankety a ocenění nejlépe 
hodnocených pedagogů.  

 
4. Dne 6. 9. t.r. odpoledne se koná tisková konference k řešení projektu Sociální sítě. Na řešení 

projektu se vedle MFF podílelo více institucí, ale hlavním koordinátorem je prof. P. Vojtáš z KSI. 
Konferenci bude moderovat prof. J. Pokorný z téže katedry.  

 
5. Prod. P. Kolman informoval o připravované webové stránce pro uchazeče o studium informatiky 

na MFF v anglickém jazyce. Členům vedení poskytl ukázku, jak by stránka mohla vypadat, 
současně jim pošle odkaz na tuto stránku. Reakce by uvítal do pondělí 10. 9. t.r., nejpozději do 
týdne.  
KD prodiskutovalo některé kroky, které by vedly k získání zahraničních studentů – samoplátců 
pro studium na MFF v anglickém jazyce.  
  

6. Tajemník informoval, že            požádal dne 8. srpna 2012 o podání informace týkající se platů 
a odměn vybraných funkcionářů fakulty a dále o poskytnutí některých dokumentů souvisejících 
s činností fakulty. Učinil tak s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb. Děkan MFF prof. Z. 
Němeček vydal v této věci dne 22. srpna 2012 rozhodnutí, proti němuž se žadatel odvolal. KD 
souhlasilo s tím, aby odvolání               bylo jako odvolacímu orgánu postoupeno rektorovi UK.  

 
7. KD vzalo na vědomí sdělení tajemníka, že probíhá zkouška na změnu mzdového systému MFF 

– fakulta přejde pod systém Univerzity Karlovy. Bude-li test úspěšný, proběhne výplata mezd za 
měsíc srpen již pod novým systémem. V opačném případě se změna uskuteční o měsíc 
později. 

 
8. Tajemník předal děkanovi náměty dr. M. Vlacha, úspěšného organizátora FilmFest 2012, na 

možné propagační aktivity. 
 

9. KD vzalo na vědomí informaci děkana o záměru rozšířit v dohledné době kolegium děkana 
o proděkana pro propagaci. O obsazení této funkce zatím není rozhodnuto. 

 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


