
Zápis ze 3. schůze kolegia děkana konané dne 19. září 2012 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík (na část), P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. 
Němeček (na část jednání), M. Rokyta, J. Trlifaj 

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
1. Věda a zahraniční styky 
 

a) Děkan požádá AS MFF o odvolání vědecké rady MFF jmenované bývalým děkanem prof. 
Z. Němečkem na dobu odpovídající jeho funkčnímu období, tj. do 5. 9. 2012.  

 
b) Návrh na externího člena do Rady Ústavu informatiky AV ČR: kandidátem z MFF bude 

doc. RNDr. O. Čepek, Ph.D.   
 

c) Děkan podal na MŠMT návrh, aby Cenu Františka Běhounka pro rok 2012 dostal  prof. 
RNDr. Vlastislav Červený, DrSc., z Katedry geofyziky MFF. Obdobný návrh podal 
šéfredaktor časopisu Studia Geophysica et Geodaetica. 

 
d) Jarníkovská přednáška je ohlášená na 3. října 2012, 14:00 hod. Na fakultním webu je 

upoutávka, rozesílají se tištěné pozvánky. Jednání VR MFF se po přednášce přesune do 
sousední zasedací místnosti.   

 
e) Kompetence proděkanů: pod proděkana pro vědu a zahraniční styky prof. J. Trlifaje patří 

Ústřední knihovna a knihovní rada. Ediční komisi děkan přidělil do agendy studijního 
proděkana doc. F. Chmelíka, protože mezi vydávanými tituly převládají učební texty. 
Jmenovaní proděkani uváží, zda je žádoucí knihovní radu a ediční komisi rekonstruovat. 
Pracoviště Kabinet jazykové přípravy a Katedra tělesné výchovy zůstanou nadále pod 
proděkanem pro matematickou sekci.  

 
f) Informace prod. J. Trlifaje 

i) Dopis pror. P. Volfa o změně ve formuláři pro nové projekty GA UK - výše režie 
bude v nové internetové aplikaci předem nastavena podle požadavku fakult:  prod. 
J. Trlifaj sdělí na RUK, že MFF požaduje nastavit maximální možnou sazbu, tj. 
20 %.  

 
ii) Podkladová studie pro oblast internacionalizace MFF (předáno prod. Z. Němečkem 

na studijní odd. a na OVZS). Odpověď očekává rektorát do 20. 9. t.r. OVZS 
připravuje odpověď za své agendy, s autorkou textu dr. Šťastnou se sejde dr. M. 
Stiborová dne  4. 10. t.r. k vyjasnění a doplnění pojmů, údajů apod.  

 
iii) KD vzalo na vědomí, že doc. RNDr. D. Kráľ, Ph.D., z IÚ UK přijal místo profesora 

na univerzitě ve Warwicku a že 17. 9. t.r. přišlo na MFF vyrozumění o souhlasu 
s převodem Kráľova projektu ERC tamtéž. Nyní se dojednávají konkrétní kroky 
spojené s přechodem doc. D. Kráľe na zahraniční pracoviště.  

 
iv) OVZS připraví přibližně do poloviny října t.r. návrhy na aktualizaci Směrnice 

děkana č. 1/2006 a Směrnice děkana č. 8/2008 pro zahraniční styky.  
 

v) RUK zaslal zplnomocnění nového p. děkana ke konání v záležitostech grantů těch 
poskytovatelů, ke kterým je dosud děkan MFF měl.  

 
vi) Proběhla aktualizace údajů o fakultě pro FRVŠ týkající se osoby děkana a 

akademického pracovníka zodpovědného za závěrečné oponentní řízení (ZOŘ). 
Oponentní řízení se bude letos týkat tří projektů - dvou ze sekce F a jednoho ze 
sekce M. Prod. V. Baumruk souhlasil zodpovídat za ZOŘ.  
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vii) V přípravě je smlouva o přidělení nadačního příspěvku od Nadačního fondu Karla 
Janečka pro RNDr. M. Bulíčka, Ph.D. (MÚ UK). Grant je na tři roky, počínaje od 
1. 1.  2013. 
Děkan při této příležitosti vyjádřil úmysl pokusit se udržet na MFF mladé 
a talentované pracovníky, například stanovením smluvního platu pro ně.   

 
viii) Dne 7. 9. 2012 se uskutečnil v Technologickém centru AV ČR seminář pro 

potenciální uchazeče o ERC granty z Univerzity Karlovy. Přednášela Lotte Jaspers 
z Yellow Research. Sekční proděkani měli za úkol vytipovat vhodné kandidáty 
z MFF. Celkem se semináře zúčastnilo 15 mladých vědců z UK, z toho 3 z MFF.  

 
ix) TC AV ČR dne 12. 9. 2012 uspořádalo workshop Financial Aspects of European 

Research Council (ERC) Grants and Audits, účast M.S., prezentace viz 
http://www.fp7.cz/cz/detail-novinky/newid-8014/ 
a na OVZS.  

 
x) Kolegium zahájilo diskusi o způsobu, jak nakládat se mzdovými prostředky 

z grantů, speciálně grantů z GAČR. S děkanem PřF UK prof. B. Gašem byl 
konzultován způsob používaný na jím řízené fakultě (úvazek se nezvyšuje, hlavní 
ideou je motivace k získávání grantů); je podobný tomu, jaký uplatňuje informatická 
sekce MFF. Ve fyzikální sekci rozhoduje vedoucí pracoviště. Zatím zůstává 
v platnosti dosavadní praxe, kdy rozhodnutí leží na sekci. Otázkou do budoucna je, 
zda zachovat režie a zda nezměnit koeficienty za užívanou plochu a mzdy.  

 
xi) Diskuse pod článkem Matfyz šedesátníkem, viz: 

http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/matfyz-sedesatnikem-vite-za-
jak-dlouho-ukapne-asfalt   

      KD se shodlo v názoru, že na anonymní blogy nebude reagovat.  
 

xii) Dne 25. 10. 2012 se uskuteční 10. ročník konference České dny pro evropský 
výzkum. Konference bude sestávat ze tří sekcí zaměřených na hlavní myšlenky a 
cíle Horizontu 2020, excelentní vědu a technologii v Horizontu 2020 a Evropský 
inovační a technologický institut (EIT).  Za MFF se zúčastní vedoucí OVZS. 
Konferenci bude 24. října 2012 předcházet kolokvium věnované managementu 
velkých výzkumných infrastruktur.  

 
xiii) Dokumenty, které v zastoupení děkana fakulty podepíše proděkan pro vědu 

a zahraniční styky a které se týkají i sekčních proděkanů, bude OVZS dávat v kopii 
p. děkanovi.   

 
xiv) KD vyjádřilo podporu uzavření bilaterální smlouvy mezi UK a Univerzitou 

v Lucemburku. Iniciativa přišla od zahraniční strany, prod. J. Trlifaj smlouvu 
doporučil.   

 
xv) Místa post-docs financovaná UK: zatím nejsou nové zprávy.   

 
xvi) Studentská soutěž Nakladatelství Academia o vydání rukopisu magisterské práce 

(uzávěrka 30. 9.): KD vzalo na vědomí, že Katedra chemické fyziky a optiky 
připravuje návrh na vydání obhájené disertační práce kol. Jakuba Višňáka.  

 
 

2. Studijní záležitosti 
 

a) Studium zahraničních studentů na MFF (obor Informatika) v anglickém jazyce: prod. P. 
Kolman připomněl cíle, které si vedení fakulty klade, shrnul poznatky, které dosud získalo 
na jiných školách nabízejících studium v angličtině (např. na 1.LF UK), a referoval 
o krocích buď již učiněných, nebo připravovaných (propagační webovská stránka a její 
propojení s fakultním webem, natočení videa s úspěšným absolventem MFF, tisk 
propagačních letáků atd.). Do konce září t.r. děkan ustaví pracovní skupinu pro přípravu 
studia zahraničních studentů v AJ, v jejímž čele bude stát prod. P. Kolman. Co se týče 

http://www.fp7.cz/cz/detail-novinky/newid-8014/
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/matfyz-sedesatnikem-vite-za-jak-dlouho-ukapne-asfalt
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/matfyz-sedesatnikem-vite-za-jak-dlouho-ukapne-asfalt
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financí, náklady zatím půjdou na vrub střediska 901; později bude vytvořen speciální 
účet.  

 
b) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka, že vyřídil dva podněty ředitele ÚTIA AV 

ČR ( bod 2.c) z minulého zápisu). 
 
c) V pondělí 1. 10. t.r. se uskuteční schůzka děkana s ředitelem ÚTIA, zúčastní se jí 

proděkani F. Chmelík, P. Kolman a O. Čepek.  
 

d) Cena děkana MFF za nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci: termín pro 
podání návrhů vyprší 30. 9., návrhy posoudí komise, které předsedá proděkan pro 
studijní záležitosti a jejímiž členy jsou garanti studijních programů.  Viz Směrnici děkana 
č. 7/2006, viz: 

         http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2006/smer07.htm 
 

e) Na dotaz, kolik studentů se v Praze zapsalo ke studiu, prod. F. Chmelík odpověděl, že na 
konečné číslo je třeba ještě počkat, zápis probíhá. 

 
f) Garant studijního programu Matematika doc. M. Kulich upozornil  na platné standardy 

Akreditační komise, v nichž se mimo jiné praví, že „Závěrečné práce (bakalářské, 
diplomové, rigorózní, disertační) vedené externisty musí být pod supervizí akademického 
pracovníka příslušné vysoké školy.“ Viz: 
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/83/standardy_pro_sp_03_2011.pdf 
Na zasedání KD toto upozornění tlumočil prod. M. Rokyta. Na dodržování musí 
dohlédnout vedoucí pracoviště a nakonec studijní proděkan při podpisu zadání 
závěrečných prací.  

 
 
3. Ekonomické záležitosti 
 

a) Nabídka na pronájem nového kopírovacího stroje: KD doporučilo nevyužít ji, protože 
v budovách jsou k dispozici funkční kopírky. Kromě toho výrazně klesá poptávka ze 
strany studentů (např. v Karlíně je letos registrováno 10 tis. kopií oproti 36 tis. kopií vloni).  

 
b) Státní úřad pro jadernou bezpečnost ohlásil, že 9. 10. t.r. provede kontrolu na KFKL 

a v ÚČJF. 
 

c) Dny evropského dědictví: přišel děkovný dopis od Městské části Praha 1 za krásně 
připravené prostory malostranské budovy, které si MČ pro akci pronajala.  

 
d) Kalendář MFF na rok 2013: kolegium se seznámilo s navrženými variantami a doporučilo 

použít grafiky doc. Jaroslava Blažka. Tajemník se pokusí získat prostřednictvím doc. J. 
Valenty širší nabídku snímků. Obvyklý náklad kalendářů se pohybuje okolo 1300 ks; KD 
se k výši nákladů ještě vrátí, stejně jako k rozdělovníku. 
 

e) Kalendář MFF na rok 2014: kolegium přijalo námět prod. M. Rokyty sestavit kalendář ze 
snímků dokumentujících rok na fakultě (Albeř, imatrikulace, promoce, cena Neuron ...). 
Na pořízení fotografií je třeba myslet s předstihem. Kalendář na rok 2015 by mohl 
obsahovat opět vědecké fotografie, např. autorů doc. J. Valenty a prof. J. Pláška.  

 
f) Novoročenka by mohla být ve stylovém souladu s kalendářem 2013. KD schválilo jejich 

výrobu, podrobnosti rozhodne později.   
 

g) Evropská patentová přihláška EP 2349564 (patent prof. V. Matolína): kolegium 
doporučilo, aby se v patentovém řízení pokračovalo a byl uhrazen udržovací poplatek. 
Děkan v tomto smyslu odpoví pror. S. Štechovi a požádá jej o příslušný pokyn patentové 
kanceláři.  

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

přednášek, které vznikly na UK v rámci Univerzity 3. věku (U3V): děkan vyslechl 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2006/smer07.htm
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/83/standardy_pro_sp_03_2011.pdf


Kolegium děkana MFF 19. září 2012 
 

4 
 

vysvětlení doc. M. Šolce, seznámil se s vyjádřením dr. A. Šarounové a dohodu se svým 
doporučením poté postoupil k podpisu panu rektorovi.    

 
 

4. Provoz a rozvoj 
 

a) Anotace IRP byla odeslána na RUK.  
 

b) Na RUK bylo odesláno sdělení, že částka 1,9 mil. Kč bude využita v rámci projektu na 
propagační akce v roce 2012. Účetní záležitosti s tím spojené projedná prod. Z. Němeček 
s Ing. D. Lankovou.  

 
c)     Výměna části provozního příspěvku na investiční: KD schválilo návrh prod. Z. Němečka, 

aby MFF požádala o výměnu ve výši odhadem 17 mil. Kč (jen požadavky fyzikální sekce 
tuto sumu převyšují).  

 
 

5. Personální a mzdové záležitosti 
 

a) Příprava výběrového řízení na obsazení pracovních míst: návrhy předloží sekční 
proděkani do konce září t.r. Výběrové řízení se řídí vnitřním univerzitním předpisem, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-08UK.pdf 
 

b) Děkan dal kolegiu ke zvážení otázku, zda pokračovat ve vypisování pozic tzv. mladých   
odborných asistentů, nebo se zaměřit na místa post-docs; KD rozhodne na příští schůzi. 

 
c) Dále děkan předložil k diskusi změnu ve stanovení délky prvního období na místě 

odborného asistenta a docenta a uzavírání pracovní smlouvy na dobu neurčitou 
s docenty a profesory, samozřejmě v souladu se zákoníkem práce. 

 
d) KD potvrzuje platnost interního fakultního pravidla, že 67 let je maximální věkovou hranicí 

pro pracovníky na místě profesorů, kdy požádají o vyplácení důchodu a jejich plat na 
MFF garantovaný z institucionálních prostředků se zkracuje na polovinu. 

 
e) Prod. J. Trlifaj přednesl k úvaze, zda nevypsat místo pro špičkového zahraničního 

profesora. Děkan jedná s představitelkou Komise J. W. Fulbrighta (KJWF) v Praze dr. H. 
Ripkovou o možnosti přijímat hostující profesory, přičemž o finanční náklady by se 
podělily z poloviny MFF a z poloviny KJWF. Až jednání vyústí v konkrétní návrh, předloží 
jej děkan kolegiu.  Prod. J. Trlifaj zmínil potenciál spolupráce s Nadačním fondem Karla 
Janečka.  

 
 
6. Propagace  

 
a) Aktuálně probíhá Den s informatikou, v budově na Malostranském náměstí.  
 

 
7. Různé 
 

a) První Čaj pro senátory dne 19. 9. v 17:00 hod. (první, tzn. lichý): děkanovo pozvání 
přijalo  15 osob, s účastí počítají proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj. Setkání se uskuteční 
v děkanově pracovně.  

 
b) Děkan poskytl dne 18. 9. t.r. interview redaktorce Lidových novin Evě Hníkové. Nyní 

očekává text rozhovoru k autorizaci.   
 

c) Prod. O. Čepek informoval, že 20. 9. t.r. se sejde Rada PRVOUK Informatika.   
 

http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-08UK.pdf
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d) Prod. M. Rokyta potvrdil souhlas se zveřejněním Zprávy o testu SŠ matematiky na Albeři. 
Zpráva  je prvním z materiálů - kromě zápisů z KD - zveřejňovaných mezi dokumenty 
kolegia děkana, viz:  

         http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2012.pdf 
         U dokumentů bude uvedeno datum jejich zveřejnění, v daném případě to je 15. 9. 2012.  
 

e) KD vzalo na vědomí, že prof. RNDr. M. Feistauer, DrSc., dr.h.c., a prof. RNDr. Z. 
Trojanová, DrSc., projevili ochotu přijmout roli promotorů na slavnostních obřadech MFF.   

 
f) Prod. F. Chmelík, po konzultaci s KTV, doporučil schválit jako termín pro příští 

soustředění se studenty nastupujícího prvního ročníku na Albeři dobu od neděle 1. 9. do 
úterý 10. 9. 2013. Prod. M. Rokyta zjistí, zda je termín přijatelný pro MUDr. M. Rosickou, 
která má v táboře úlohu lékařky.  

 
g) Prod. O. Čepek důrazně upozorní studenta informatiky, který nedávno - už podruhé - 

projevil neetické chování, na závadnost jeho počínání. V této souvislosti někteří členové 
KD s lítostí konstatovali, že UK nevydala etický kodex. Součástí fakultních vnitřních 
předpisů je Disciplinární řád pro studenty MFF UK, viz: 

         http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/discrad.htm 
 

 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

 
 

 
  
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2012.pdf
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http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2012.pdf
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