
 
Zápis ze 2. schůze kolegia děkana konané dne 12. září 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj 
přizvány: D. Lanková (k bodu 3.g),  A. Havlíčková (k bodu 6.). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Věda a zahraniční styky 
 

a) Nečasovo centrum pro matematické modelování: členové KD se seznámili s návrhem 
smlouvy o zřízení a provozování tohoto společného vědeckého pracoviště, jak jej před 
časem předložil prof. J. Málek. Dále vzali na vědomí informaci o historii návrhu a o jeho 
hlavním cíli, totiž pokračovat v úspěšné vědecké činnosti pod „značkou kvality“, jakou 
Nečasovo centrum jakožto výzkumné centrum LC v uplynulém období získalo. Děkan se 
obecně vyjádřil ve prospěch zřízení virtuálního vědeckého centra a jako příklad velmi 
dobře fungujícího společného pracoviště uvedl centrum DIMATIA. Prod. M. Rokyta návrh 
rovněž podpořil; upozornil, že kopie návrhu, kterou kolegium na zasedání dostalo, je 
v některých bodech překonaná. Děkan požádal proděkany M. Rokytu a J. Trlifaje, aby 
společně s tajemníkem fakulty a prof. J. Málkem návrh podrobně prodiskutovali a 
dopracovali jej do podoby vyhovující jak smyslu návrhu, tak právním předpisům.  

 
b) Doplňovací volby externího člena do Rady ÚI na 2012-2017: výzvu ředitele ÚI, aby MFF 

nominovala kandidáta, předal děkan prod. O. Čepkovi. Prod. O. Čepek předloží návrh na 
vhodného adepta z informatické sekce (případně i z matematické sekce) na schůzi KD 
19. 9. t.r.   

 
c) Návrh na jmenování členů vědecké rady MFF UK: děkan předložil Akademickému senátu 

MFF ke schválení složení nové VR, včetně charakteristiky jednotlivých osobností a 
informace o původu všech 26 nominací. Děkan dal souhlas ke zveřejnění návrhu na 
stránkách AS, ovšem bez údaje o datu narození navržených členů. Na schůzi AS dne 2. 
10. t.r. je děkan připraven návrh komentovat. Kromě jiného zmíní průměrný věk 
kandidátů (55,5 roku).  
Co se týče případných nových čestných členů VR, děkan předloží návrh za měsíc.  

 
d) Děkan nechal kolovat připomínky MFF k navrženému opatření rektora týkajícímu se 

evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti (OBD). 
Vyjádření vypracoval současný děkan se souhlasem svého předchůdce prof. Z. 
Němečka. Stanovisko je poměrně kritické, konstatuje, že systém není dostatečně 
připravený.  

 
e) Kolegium vzalo na vědomí následující sdělení prod. J. Trlifaje: 

i) Bylo vyhlášeno zimní kolo Fondu mobility UK, interní termín pro odevzdání návrhů 
na OVZS je stanovený na týden před lhůtou RUK, tzn. 12. 10. t.r.   

ii) OVZS připravuje každoroční podklady pro pror. J. Škrhu týkající se hodnocení 
mezinárodní spolupráce v oblasti podpory mobility (mimo Erasmus). 

iii) Na vyhlášené téma prof. J. Kratochvíla “Graph drawing and representations" pro 
post-docs financované z Fondu UK byly na RUK odeslány přihlášky tří uchazečů. 
Výsledky budou známé po 15. 10. 2012, kdy má zasedat výbor Fondu. 

iv) Do soutěží Ministerstva školství INGO, COST, EUPRO, EUREKA (konečný termín 
předání návrhů 7. září 2012) bylo z MFF podáno celkem 6 návrhů, přičemž ve 
čtyřech případech je MFF navrhovatelem, ve dvou spolunavrhovatelem.  

v) Soutěž Ministerstva školství NÁVRAT: na výzvu se z MFF nikdo nepřihlásil. 
vi) Z MFF nebyl podán žádný návrh na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 
2012 (termín RUK: 7. 9. 2012). 
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vii) Do 15. září 2012 je možné předkládat MŠMT nominace na Cenu Františka 
Běhounka pro rok 2012 (Cena za šíření dobrého jména ČR v evropském výzkumu 
a vývoji), vyhlášení a podmínky jsou na adrese: 
http://www.msmt.cz/vyzkum/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-
behounka-pro-2?source=rss. 
Děkan požádal sekční proděkany o vytipování vhodných kandidátů. Navrhovatelem 
bude - s ohledem na krátkost termínu - děkan fakulty. 
  

f) Prod. J. Trlifaj předloží na jednání kolegia děkana 26. 9. t.r. návrh na úpravu textu, který 
uchazečům o habilitaci či jmenování profesorem doporučuje, jak by měla vypadat jejich 
přednáška před VR. Dále ve spolupráci s vedoucí OVZS zkontroluje stávající fakultní 
výnosy týkající se zahraničních styků a v případě potřeby navrhne jejich aktualizaci nebo 
zrušení.   

 
g) První zasedání vědecké rady MFF je naplánované na středu 3. října 2012, na programu 

je tradiční Jarníkovská přednáška a po ní dvě jmenovací řízení (habilitace kol. R. 
Černého z KMA a profesorské řízení kol. J. Valenty z KCHFO).  
Jarníkovskou přednášku pronese prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., na téma  The P versus 
NP problem: Is finding proofs harder than verifying them? Viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20121003.pdf 
 

h) Prod. Z. Němeček informoval, že prorektor pro rozvoj UK prof. S. Štech nechal 
vypracovat o fakultách UK materiál, čerpající z dat na webu, z výročních zpráv, různých 
hlášení apod. Do 20. 9. t.r. pan prorektor žádá doplnit a komentovat dokument o MFF. 
Úkol zajistí prod. Z. Němeček ve spolupráci s vedoucími OVZS a STUD, výsledek pak 
předloží děkanovi. Materiál má být součástí zprávy o Univerzitě za období let 2008-2012.  

 
2. Studijní záležitosti 
 

a) Disciplinární komise (DK): stávající komisi končí dvouleté funkční období dne 16. 10. 
2012, děkan proto připravuje jmenování komise nové. Komisi jmenuje děkan, po 
schválení akademickým senátem fakulty. KD souhlasilo s tím, aby děkan navrhl za členy 
DK prod. F. Chmelíka, prod. M. Rokytu a doc. P. Töpfera, za náhradníky prof. J. 
Podolského a prof. L. Skálu. Nominace ze strany SKAS děkan dosud neobdržel. 

 
b) Soustředění studentů na Albeři 2013: KD schválilo návrh rozdělit soustředění na tři 

turnusy, aby se pobyt studentů prodloužil o jednu noc a oni měli možnost odpoledne 
relaxovat při sportovních akcí, olympiádách apod. Prof. L. Pick poslal návrh programu, 
KD jej akceptovalo. Jako možný termín pro konání příštího kursu se podle zjištění KTV 
nabízí doba od neděle 1. do úterý 10. září 2013. KD požádalo prod. F. Chmelíka, aby 
zjistil, zda by šlo termín posunout o jeden den  na termín od soboty 31. 8. do pondělí 9. 9. 
2013.   
Průběh letošního soustředění byl hladký, bez incidentů a kázeňských prohřešků. 
Studentům se na Albeři líbilo, jen program se jim zdál být příliš hustě obsazený 
povinnostmi, museli během krátké doby zvládnout mnoho nových informací. 
Zahraniční posluchači studující v angličtině by se ke studiu zapisovali v Praze.   
 

c) Děkan seznámil kolegium s  e-mailem od ředitele ÚTIA AV ČR prof. J. Flussera. Dopis 
obsahoval podněty týkající se doktorského studia uskutečňovaného v rámci společné 
akreditace MFF a ÚTIA. Návrhy se budou zabývat studijní proděkani a děkan.  

 
d) Prod. F. Chmelík informoval, že zápis do bakalářského studia provedený letos na Albeři 

má tyto výsledky: do matematických oborů se zapsalo 115 studentů (loni to bylo 161), do 
fyzikálních oborů 109 studentů (loni 87), do oborů informatických 77 (loni 86), z toho na 
učitelství F-M se zapsalo 10 studentů (loni 11), na M-Dg 2 (loni 4) a na M-I 2 (loni 2).  
Celkové porovnání s loňskem ukazuje, že letos se na Albeři zapsalo o 42 studentů méně 
než loni (letos 309, loni 351). Letošní čísla ještě o něco vzrostou, až se zapíší studenti 
v Praze.  

 

http://www.msmt.cz/vyzkum/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-behounka-pro-2?source=rss
http://www.msmt.cz/vyzkum/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-behounka-pro-2?source=rss
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20121003.pdf
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e) Prod. M. Rokyta podal předběžnou zprávu o výsledcích letošního testu (12bodového 
testu ze středoškolské matematiky), kterému každoročně na Albeři podrobuje studenty 
nastupujícího prvního ročníku. Podrobná zpráva bude zveřejněna na webu.   

 
f) Obřady v Karolinu 

i) Imatrikulace v Karolinu dne 7. 11. 2012, 9:00 a 11:00, zúčastní se děkan a studijní 
proděkani. 

ii) Bakalářské promoce v refektáři: 19. 11. 2012 se zúčastní děkan, 20. 11. 2012 
zastoupí děkana prod. J. Trlifaj, 21. 11. 2012 zastoupí děkana prod. O. Čepek. 

iii) Doktorské promoce v Karolinu 23. 11. 2012: děkana zastoupí prod. J. Trlifaj. 
iv) Magisterské promoce v Karolinu 13. 12. 2012: zúčastní se děkan.   
Počet promotorů není dostatečný, prod. F. Chmelík se proto ve spolupráci se sekčními 
proděkany pokusí získat pro tuto roli další vhodné pracovníky fakulty.  

 
g) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o úmyslu pozměnit způsob 

nakládání s prerekvizitami, totiž vztáhnout prerekvizity pouze k předmětům, které jsou 
povinné nebo povinně volitelné, a ve všech ostatních je případně odpustit. Doporučilo, 
aby prod. P. Kolman ověřil, jaké stanovisko v tomto ohledu zastává RUK.  

 
h) Děkan plánuje zařazovat do programu KD bloky určené k podrobnější diskusi. Na schůzi 

19. 9. t.r. to bude studium zahraničních studentů, na jednání 26. 9. t.r. debata 
o propagaci a o prezentaci systému Aesop.  

 
3. Ekonomické záležitosti 
 

a) Žádost              o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.: platí závěr, který přijalo  
vedení fakulty na své minulé schůzi konané 6. 9. t.r., tj. že odvolání           bude 
postoupeno rektorovi UK.  

 
b) Kolegium akceptovalo návrh následující rozpočtové úpravy:   

 
Odkud Kam Kolik Fin.prostř. Poznámka 
RUK 300-01/PROVOZ 239 780 neinvestice monografie 
RUK 100-01/PROVOZ 134 000 neinvestice monografie 
RUK prosíme  o stanovení podílů na režii fakulty 

a na studenty se specifickými potřebami 
(odpovědná osoba mgr. Lukáš Krump) 

164 315 příspěvek na financování zvýšených 
nákladů na studium studentů se 
specifickými potřebami 

 
c) Cestovní příkazy (CP):  

i) děkan bude členům kolegia podepisovat příkazy na cesty související s činností 
vedení fakulty; ostatní CP přísluší k podpisu vedoucímu pracoviště. Děkan požádal 
členy KD, aby informaci o své plánované nepřítomnosti sdělovali na sekretariát 
děkana. 

ii) Ukončení CP za účast na Albeři: vyúčtování může za svého předchůdce prof. J. 
Anděla podepsat prod. F. Chmelík.   

 
d) Správa budov a zařízení UK nabízí k odkoupení vůz Nisan Terrano, přibližně 10 let starý, 

za 170 tis. Kč. MFF nabídku nevyužije.  
 

e) KD schválilo bezplatné zapůjčení refektáře na dvě akce: 
i) Nadačnímu fondu Karla Janečka, pro předání ceny Neuron 2012 dne 15. 11. 2012 

v době od 14 do 22 hod.;  
ii) na večerní koncerty konané v rámci nového hudebního cyklu Akademická 

resonance. Cyklus pořádá RUK s přispěním MFF, účinkující mají vazbu na UK či 
její zaměstnance. Jako první vystoupí hudební uskupení Asonance spjaté osobami 
některých svých členů  s MFF, a to 16. 10. 2012. MFF poskytne prostory, UK 
zaplatí honoráře účinkujících.  

 
f) Vysokoškolské práce (bakalářské, diplomové, disertační) jako autorské dílo: prod. P. 

Kolman seznámil kolegium se stanoviskem právničky na případný nárok školy dostat 
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podíl ze zisku při obchodním využití autorského, přesněji tzv. školního díla. Stručně 
vyjádřeno, pokud by student své školní dílo prodával, má škola, na níž je vytvořil, právo 
požadovat kompenzaci nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až 
do jejich skutečné výše. Podnět ke zkoumání této věci dal student programu Informatika 
na MFF, jenž plánuje svou diplomovou práci - aplikaci využitelnou v advokacii - 
v budoucnu dále rozvíjet a prodávat. Zatím jde o hypotetickou otázku. Prod. P. Kolman 
studentovi sdělí získané právní stanovisko a dále promyslí, zda na ně upozornit obecně 
(v zadávacích podmínkách závěrečných prací nebo na webu). 

 
g) Dohoda o převodu autorských práv mezi UK a ČZU týkající se multimediálních 

přednášek, které vznikly na UK v rámci Univerzity 3. věku (U3V): děkan požádá iniciátora 
uzavření dohody doc. M. Šolce o podrobnosti.   

 
4. Provoz a rozvoj 
 

a) Institucionální rozvojový plán (IRP) fakulty na rok 2012 cílený na financování 
propagačních akcí: prod. Z. Němeček informoval, že MFF dostala navíc zhruba 1,9 mil. 
Kč. Kolegium souhlasilo vyčerpat finance v rámci stávajícího  IRP a nepsat nový.  

 
b) Institucionální rozvojový plán fakulty na rok 2013: KD akceptovalo anotaci tzv. rozvojové 

priority Vnější vztahy a komunikace. Hlavní podmínku, soulad s Aktualizací 
Dlouhodobého záměru UK a ADZ MFF,  návrh splňuje. Prod. Z. Němeček text zpracuje 
do definitivní podoby a uplatní jej na RUK.  

 
c) Prod. Z. Němeček shromažďuje (cestou správy budov) podklady pro návrh plánu 

stavebních akcí na rok 2013.  
 

d) Příprava výstavby pavilonu v Troji: odbor výstavby Úřadu městské části Praha 8 zaslal 
oznámení, že bylo zahájeno řízení o povolení výjimky pro umístění stavby MFF (týká se 
odstupové vzdálenosti navrhované stavby od stávající budovy tzv. vývojových dílen). 
Pokud se fakultě podaří získat toto povolení a hlavně povolení o výjimce ve stavební 
uzávěře, mohla by stavba být zahájena na jaře 2013.  

 
5. Personální a mzdové záležitosti 
 

a) Podle harmonogramu UK přechází MFF na nový mzdový systém, čímž se v tomto ohledu 
sjednotí s ostatními fakultami a součástmi Univerzity Karlovy. Byla převáděna mzdová 
data MFF za měsíc srpen. Většina zaměstnanců by měla mít 12. 9. t.r. na svých účtech 
výplatu, výplatnice se tisknou a budou vzápětí distribuovány. Přibližně 5 % zaměstnanců 
(ti, kteří mají účty u menších peněžních ústavů) dostane výplatu s malým zpožděním. 
Tajemník napíše na pracoviště vysvětlující e-mail.  

 
6. Propagace (k tomuto bodu byla přizvána vedoucí OVVP) 

 
a) Studentský jarmark na Albertově dne 4. 10. 2012: s účastí počítá náčelník spolku 

Matfyzák. Děkana zastoupí a krátký projev místo něj pronese prod. V. Baumruk.   
 
b) Multimediální hudební festival Proudy 2012: open air festival započne 2. 10. v prostorách 

kolejí na sídlišti Jižní Město v Praze, na akci se výrazně podílí spolek Matfyzák. KD 
akceptovalo názor vedoucí OVVP, že festival by měl zůstat v rukou studentů.  

 
c) Global Management Challenge, soutěž pořádaná Vysokou školou finanční a správní: 

prostory pro prezentaci v prostorách MFF není s ohledem na výuku  možné zapůjčit, MFF 
však může organizátorům nabídnout zveřejnění letáků informujících o akci.   

 
d) Den s informatikou na MFF je zorganizovaný na 19. 9. t.r. 
 
e) Veletrh Gaudeamus: vedoucí OVVP dojednává ve spolupráci s prod. P. Kolmanem 

program účasti MFF. Stánek UK pravděpodobně povede kol. Brom.  
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f) Vzdělávací veletrh Akadémia v Bratislavě: za vedení MFF se zúčastní prod. P. Kolman.  
 

g) Dne 26. 9. t.r. ve 13:00 hod. se děkan a další zájemci z kolegia děkana zúčastní 
předvedení systému Aesop existujícího od roku 1995 a sloužícího propagačnímu 
oddělení fakulty jako databáze středních škol, středoškolských učitelů M, F a I apod. 
Součástí tohoto systému byla databáze korespondenčních seminářů DAKOS. Současná 
situace spěje k odloučení databází. 

 
h) Virtuální tabule v budovách fakulty, které budou informovat o nejnovějších událostech 

a akcích: pilotním projektem bude zařízení umístěné v karlínské budově, proti vstupním 
dveřím. „Tabule“ bude mít identickou webovou stránku.  

 
i) KD schválilo dodatečnou objednávku propagačních „placiček“, které použil prof. J. 

Kratochvíl během své děkanské kampaně, na Den s informatikou.   
 
j) Prod. Z. Němeček požádal dr. A. Havlíčkovou, aby mu poskytla seznam propagačních 

akcí, které je užitečné realizovat do konce kalendářního roku 2012 a které by se daly 
uplatnit v rámci finančně navýšeného rozvojového plánu fakulty.  (Navazuje na bod sub 
5.a) tohoto zápisu).  

 
7. Různé 
 

a) Děkan bude pravidelně zvát senátory a senátorky MFF na čaj, zváni jsou též členové 
vedení.  První schůzka tohoto typu je naplánovaná na středu 19. 9. t.r.  

 
b) Seminář k 20. výročí existence Centra pro otázky životního prostředí UK konaný 19. 9. 

t.r.: děkana zastoupí vedoucí KMOP doc. J. Brechler.  
 
c) Udělení vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd prof. E. Braunwaldovi: 

slavnostní ceremoniál UK se uskuteční dne 4. 10. v 11:00 hodin. Děkan se musí kvůli 
zahraniční cestě omluvit, zastoupí ho prod. O. Čepek. Účast čtyř důstojných zástupců 
MFF v taláru zajistí proděkani pro fyzikální a pro matematickou sekci (pozvánky nabídnou  
KPMS, MÚUK, FÚUK a KCHFO). Pozvánky do hlediště dostane SKAS.  

 
d) Studentská anketa v „papírové“ formě: z vyhodnocení, které provedl děkan ve spolupráci 

se SKAS, vzešel seznam nejlépe hodnocených pedagogů, kteří budou vyhlášeni 
a finančně oceněni na inauguraci děkana dne 14. 9. t.r.  

 
e) KD vyhodnotilo průběh letošního soustředění na Albeři, pozitivně. Děkan velmi ocenil 

besedy zástupců SKAS se studenty; kolegium schválilo děkanův návrh udělit jim za tuto 
činnost mimořádné stipendium. Dále KD po diskusi schválilo udělit mimořádné odměny 
také zaměstnancům, kteří se na zajištění soustředění podíleli. Jak výše stipendií, tak 
výše odměn bude diferencovaná. Nakonec KD schválilo návrh prod. M. Rokyty odměnit 
i pracovníky, kteří v Praze povedou zvláštní kurs matematiky pro zájemce z řad studentů 
nastupujícího prvního ročníku.  

 
f) Oběh dokladů: návrhy vedoucích pracovišť (zejména personální a mzdové) budou 

i nadále před jejich odesláním na děkanát parafovat příslušní sekční proděkani.  
 
 
Příští schůze KD se uskuteční ve středu 19. září 2012 od 9:00 hodin v děkanově pracovně na Karlově. 
Od října 2012 kolegium patrně přejde na 14denní cyklus zasedání.  
 

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
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