
 
Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 3. října 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, J. 
Trlifaj 
 

Omluveni: Z. Němeček (v zahraničí) 
 

 
Zápis ze své schůze konané dne  26. 9. 2012 schválí kolegium mailem.   
       
 
1. Věda a zahraniční styky 
 

a) Zřízení Nečasova centra: schůzka zainteresovaných osob (děkan, tajemník, proděkani J. 
Trlifaj a M. Rokyta, prof. J. Málek, Ing. D. Lanková, JUDr. M. Semíková) proběhla dne 
1. 10. 2012. Účastníci schůzky vyslechli právní názor dr. Semíkové ohledně formy 
Nečasova centra, vyložili jí smysl zakládání centra a požádali ji o vypracování návrhu 
smlouvy, kterým bude centrum zřízeno jako sdružení. Návrh má podporu ředitele ÚI AV 
ČR, v.v.i. 

 
b) KD vzalo na vědomí výsledek hlasování AS MFF o návrhu děkana na jmenování nové 

VR: z 26 návrhů bylo schváleno 24 - senát neschválil jmenování prof. I. Jexe a prof.  P. 
Vojtáše a na odvolání VR minulé (akceptováno bez výjimky). Děkan jmenuje novou 
vědeckou radu od 3. 10. 2012 na období do 31. 12. 2016.  
Senát podrobil diskusi, kromě jiného, způsob ukončování členství čestných členů VR 
MFF.  

 
c) KD vzalo na vědomí výsledek jednání AS MFF ve věci návrhu děkana na ustavení nové 

disciplinární komise: návrh byl jednomyslně schválen.   
 

d) Text stanoviska děkanů přírodovědeckých fakult k metodice rozdělování institucionální 
podpory přijatého v Olomouci dne 22. 9. 2012 je v úložišti KD, viz:  

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/index.htm 
 

e) KD vzalo na vědomí informaci děkana o návštěvě děkana FF UK doc. Stehlíka na MFF 
dne 1. 10. 2012.  
i) Děkan Stehlík předložil námět, zda by fakulty UK neměly společně podpořit, 

finančně i morálně, "komunitní univerzitní rádio", které by sloužilo propagaci vědy 
i UK. Rozpočet takového rádia by činil zhruba 7-9 mil. Kč ročně. 

ii) Existují úvahy o podpoře společným učitelským oborům Matematika + jazyk, 
Informatika + jazyk.  

iii) FF připravuje seminář k otázkám doktorského studia v českých podmínkách, 
včetně vztahu k Akademii věd, přibližně koncem listopadu MFF obdrží pozvánku.  

 
f) Prod. J. Trlifaj 

i) Dne 4. 10. t.r. se uskuteční jednání s dr. Šťastnou z odboru analýz RUK, OVZS 
iniciativně nabídne indikátory hodnocení vědy.  

ii) Vedoucí OVZS navrhuje aktualizovat Směrnici děkana č. 1/2006, neboť její obsah 
zastaral.  

iii) Elektronizace agendy habilitačního řízení: o technických předpokladech bude prod. 
J. Trlifaj jednat příští týden s Mgr. P. Vláškem.   

iv) Pracovnice OVZS Ing. Martina Konarovská odešla na mateřskou dovolenou, od 
1 10. t.r. přebírá její agendu Ing. Anděla Michálková, rovněž na poloviční úvazek.   

v) Fond mobility UK: interní termín vyprší 12. 10. t.r., pracoviště MFF zatím 
neprojevují velký zájem.   

 
 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/index.htm


Kolegium děkana MFF 3. října 2012 
 

2 
 

2. Studijní záležitosti 
 

a) Podmínky pro přijímací řízení 2013/14 byly odeslány v předepsaném termínu na RUK. 
Protože definitivní znění návrhu se v některých bodech lišilo od verze schválené 
Akademickým senátem MFF v květnu t.r., požádal děkan prod. P. Kolmana o dodání  
materiálu, v němž budou změny snadno rozpoznatelné. Příští plánovaná schůze AS se 
má konat až 14. 11. t.r. Děkan požádá předsednictvo senátu o vstřícné gesto. (Stalo se 
po schůzi KD: PAS vyhovělo a senát se k dokumentu vyjádří již dne 17. 10. t.r. na 
mimořádném zasedání.) 

 
b) Kolegium vzalo na vědomí informaci děkana o závěrech návštěvy kancléře UK dr. T. 

Jelínka dne 2. 10. 2012. Jedním z bodů byla neexistence fakultních pravidel pro 
organizaci studia; děkan proto požádal prod. P. Kolmana, aby návrh pravidel vypracoval.   

 
c) Dne 1. 10. t.r. se uskutečnila schůzka s ředitelem ÚTIA AV ČR prof. J. Flusserem. Týkala 

se oboru DS Počítačová grafika a analýza obrazu a kromě děkana se jí zúčastnili 
proděkani F. Chmelík a O. Čepek. Děkan pořídil stručný zápis, s nímž kolegium 
seznámil. KD vzalo informaci na vědomí, jednání budou pokračovat.   

 
d) Prod. O. Čepek zaznamenal, že MFF není příliš úspěšná v získávání financí za mobilitu 

studentů, a proto položil dotaz, zda nedošlo k nějaké chybě ve výkazech.   
 
e) Výuka informatiky v angličtině 

i) Děkan jmenuje pracovní skupinu pro přípravu výuky informatiky v anglickém 
jazyce; její složení se zřejmě v průběhu času rozšíří.  

ii) Děkan seznámil KD s velmi pěkným námětem RNDr. Martina Vlacha, Ph.D., na 
natočení propagačního videa. Realizace návrhu závisí na finančních možnostech 
(ta se ukáže na příští schůzi při projednávání ekonomického stavu fakulty); 
kalkulaci předloží kol. M. Vlach, děkan by předběžně uvolnil 100 tis. Kč.  

iii) Jednání s paní Shirley Abdullah se 27. 9. t.r. zúčastnili děkan a prod. P. Kolman. 
Získali poznatky o možnostech propagace studia mezi zájemci o studium v Asii 
a o organizaci přijímacího řízení.  

iv) Webové stránky o studiu v angličtině navržené prod. P. Kolmanem už jsou 
připravené ke shlédnutí, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/admission/  
 

     Prod. P. Kolman urgoval schůzku s redaktorkou webu, Z: děkan. 
 

f) Závěrečná zpráva o úvodním kurzu středoškolské matematiky (akad. rok 2012/2013) je 
přístupná na adrese: 

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

Prod. M. Rokyta ve svém komentáři ke zprávě uvedl, že kurz se u studentů setkal 
s pozitivní odezvou, a položil otázku, zda se nechtějí zapojit také sekce informatická 
a fyzikální. Prod. V. Baumruk uvedl, že zvládnout fyzikální kurz v 90 minutách není dobře 
možné, nicméně o věci ještě promluví s prof. J. Podolským. Předběžný závěr kolegia 
vyzněl v tom smyslu, že úvodní kurz bude uspořádán za rok nejspíš podle stejného 
schematu jako letos.  

 
g) Konzultant u externě vedených prací: kolegium diskutovalo o výkladu formulace 

Akreditační komise ("Závěrečné práce /bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační/ 
vedené externisty musí být pod supervizí akademického pracovníka příslušné vysoké 
školy."). Kolegium se k věci vrátí za 14 dní, do té doby prod. F. Chmelík zjistí názor 
fakultních zástupců v Akreditační komisi.  

  
h) Papírová studentská anketa: 

i) KD akceptovalo děkanův návrh odměnit formou mimořádného stipendia ty 
studenty, kteří se podíleli na organizaci a zpracování ankety, a dále Mgr. P. 
Habudu za organizaci obálkování propagačních zásilek.  

ii) Výsledná zpráva je zveřejněna mezi dokumenty kolegia děkana: 

http://www.mff.cuni.cz/admission/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
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  http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/ 
iii) hodnocení všech učitelů svého pracoviště dostanou vedoucí pracovišť 

prostřednictvím sekčních proděkanů a vedoucí KJP; 
iv) zveřejněna budou jména nejvýše hodnocených učitelů; 
v) každý z hodnocených vyučujících obdrží mailem excelovský soubor týkající se jeho 

osoby a průvodní dopis děkana (Z: sekretariát - J. Ježilová). 
 

i) Elektronická studentská anketa za LS 2011/12: děkan obdržel průběžné výsledky, 
o vysvětlení některých čísel požádá vedoucí studijního oddělení. Děkan plánuje porovnat 
výsledky anket papírové a elektronické a pak otevřít diskusi o tom, jakým způsobem 
anketu zorganizovat v příštím semestru. Budou vyhodnoceni nejlepší a nejhorší učitelé. 
O tom, do čí působnosti bude anketa spadat, se dohodnou proděkani F. Chmelík a P. 
Kolman sami.   

 
j) Pror. M. Prudký poslal informaci o vyhlášení Ceny Siemens. Dopis byl předán prod. F. 

Chmelíkovi.  
 

k) Den otevřených dveří (DOD) 29. 11. 2012: děkan vydá příkaz k organizačnímu zajištění 
akce, jak jej navrhla vedoucí OVVP. Co se týče DOD v roce 2013, kolegium uváží, zda 
organizaci nepozměnit (dopolední program v ND na Vinohradech? program pro zájemce 
o matematiku pořádat i nadále společně s informatiky na MS?). Prod. P. Kolman navrhl 
zorganizovat akci tohoto typu ještě na přelomu ledna a února, tedy v době, kdy se blíží 
lhůta pro podání přihlášek ke studiu na VŠ. Děkan tomu vyjádřil podporu – do kalendáře 
propagačních aktivit bude vnořena ještě jedna informatická propagační akce (Den 
s informatikou) v lednu.  
Příkaz k DOD je na webu: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz03.htm 
 

l) Nabídka společnosti Seismik, s.r.o.: prod. V. Baumruk uvedl, že přísně vzato bakalářské 
práce v oboru geofyzika na MFF neexistují, snad by se dalo hovořit o bakalářských 
pracích s geofyzikální tematikou. Otázkou je, proč nevypsat mimořádné ceny/stipendia 
pro autory diplomových prací. Prod. V. Baumruk se poradí s vedoucím KG doc. C. 
Matyskou. 

 
m) Prod. F. Chmelík 

i) Kolegium prodiskutovalo předběžný návrh na složení komise pro příští přijímací 
řízení (jmenuje ji děkan): předsedou bude prod. P. Kolman, ostatní členy navrhne 
prod. F. Chmelík poté, kdy se vytipovaných osob dotáže na jejich souhlas. 
V komisi bude angličtinář, kterého navrhne vedoucí KJP, češtinář navržený 
ředitelkou ÚFAL, a nejspíš autoři příkladů k přijímací zkoušce.  

 
ii) Univerzitní soutěž o Bolzanovu cenu: KD vzalo na vědomí, že na MFF se sešlo 

celkem 5 návrhů. Doporučilo, aby reprezentantem fakulty v hodnotící komisi 
soutěže byl nadále prof. RNDr. L. Skála, DrSc. 

 
iii) Fakultní soutěž o Cenu děkana za nejlepší bakalářskou a magisterskou práci: 

prod. F. Chmelík projevil shovívavost a přijal do soutěže i návrh z informatické 
sekce poslaný po termínu. Po jednání s garanty studijních programů přednese 
prod. F. Chmelík děkanovi konkrétní návrh.  

 
iv) Účast studentů jiných fakult UK či jiných vysokých škol na přednáškách MFF:  

prod.  F. Chmelík doporučil nastolit koncepční a jednotné řešení, neboť v současné 
době existuje několik smluvně zakotvených výjimek a o další je zájem (FIT, FEL). 
Děkan chce podrobit drobnohledu dosavadní vztahy mezi MFF a ostatními 
fakultami UK, hlavně podmínky pro zapsání si přednášek. Podobně ho zajímá 
vztah k jiným VŠ. Tajemník kolegiu poskytne smlouvu s FJFI ČVUT, T: 17. 10. 
2012. 

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz03.htm
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3. Ekonomické záležitosti 
 

a) Děkan seznámil KD s opakovaným podnětem prof. M. Feistauera, aby MFF zakoupila od 
HAMU klavír (koncertní křídlo) a umístila nástroj v refektáři malostranské budovy. Po 
krátké diskusi děkan požádal tajemníka, aby prověřil technické podmínky pro umístění 
klavíru (např. nakolik by se zmenšila kapacita prostoru pro bakalářské promoce), a dále 
prod. M. Rokytu jako dobrovolníka, aby provedl šetření na místě, tj. prozkoumal vhodnost 
vytipovaného místa v refektáři.  

 
b) Hospodaření fakulty a chod ekonomické agendy včetně přípravy závěrky hospodaření 

k datu 30. 9. 2012: děkan zařadil diskusi k tomuto bodu na program schůze kolegia dne 
17. října t.r., 11:00 hodin. Přizvána bude vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. 
Lanková.  

 
c) Správní řízení kvůli diskriminační věkové podmínce pro přijímání tzv. mladých odborných 

asistentů: oblastní inspektorát práce ukončil své šetření a výslednou zprávu (udělení 
pokuty ve výši 70 tis. Kč) poslal na UK datovou schránkou UK. Dokument byl na MFF 
postoupen s časovou prodlevou, což mělo za následek zkrácení doby pro odvolání. 
O věci je informován kancléř UK, univerzita se odvolá.  

 
d) Odvolání                proti rozhodnutí děkana MFF bylo postoupeno na RUK. KD vzalo na 

vědomí informaci děkana o dalším postupu, jak jej nastínil při své návštěvě kancléř UK.  
 

e) Směrnice zachycující kompetence členů vedení fakulty: návrh připraví tajemník, včetně 
krátké důvodové zprávy. T: 15. 10. se s návrhem seznámí děkan, 17. 10. KD.  

 
f) Kolegium potvrdilo, že MFF nemá zájem o vůz Škoda Felicia, nabízeného v rámci UK.  

 
g) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o postupu jednání ve věci pozemků na Karlově. 

Pozemek parc č. 1524/1 byl rozdělen na pozemky č. 1524/1 a 1524/5 a změna je již 
zanesena v katastru nemovitostí. Dále proběhlo jednání mezi RUK, MFF, 1.LF a PřF  
týkající se pozemku č. 2467/1. Bylo dohodnuto, že tento pozemek (úzký pás podél 
Albertovských schodů vpravo směrem dolů bude rozdělen na tři části, každá se 
samostatným číslem parcely. Tato změna zatím není vyznačena v katastru nemovitostí. 
Jakmile bude tento úřední krok splněn ze strany ČÚZK a každá část bude mít své parc. 
číslo, budou splněny všechny náležitosti k tomu, aby rektor svým opatřením svěřil do 
užívání MFF pozemek č. 1524/5 a horní třetinu pozemku podél schodů. Postupně 
odshora připadnou jednotlivé části do správy MFF, PřF a 1.LF. Vlastníkem všech 
zmíněných pozemků nadále zůstává UK.  

 
h) Návrh na jmenování prof. Endre Süliho hostujícím profesorem Univerzity Karlovy 

předložený prof. J. Málkem: kolegium doporučilo, na základě kladného stanoviska kolegia 
matematické sekce, předložit návrh vědecké radě MFF na jejím listopadovém zasedání. 
Pobyty prof. E. Süliho budou hrazeny z projektů prof. J. Málka, jsou naplánované v délce 
zhruba jednoho měsíce ročně.   

 
i) Kolegium souhlasilo, aby pěvecký sbor MFF UK Sebranka směl zdarma využívat 

posluchárnu S8 ke zkouškám souboru.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Personální a mzdové záležitosti 
 

a) Návrh na vypsání konkursů - soupiska požadavků ze všech tří sekcí je v úložišti KD ke 
konečnému schválení.  

 
b) KD schválilo návrh ředitele ÚČJF doc. J. Dolejšího, aby při příležitosti dvacátého výročí 

členství České republiky v CERN dostali fakultní pamětní medaili Gerald Guralnik a 
Fabiola Gianotti. Prod. V. Baumruk konstatoval, že návrh má podporu kolegia fyzikální 
sekce.   
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c) Děkan požádal prod. V. Baumruka, aby navrhovatelé mimořádných odměn z fyzikální 

sekce pozorněji formulovali zdůvodnění těchto odměn.  
 
 
5. Propagace  

 
a) Kolegium se seznámilo s návrhy vedoucí OVVP na personální zajištění činnosti oddělení: 

rozšíření stávajícího úvazku Mgr. Pavla Habudy o 0,25 a přijetí Bc. Karla Koláře (stará se 
o FYKOS a výhledově převezme úkoly kol. Habudy) na 0,25 úvazku. Dále by vedoucí 
OVVP ráda využila Mgr. M. Mareše, Ph.D., jako supervisora systému Aesop (zatím do 
31. 3. 2013). Tajemník stručně rekapituloval současné pokrytí činnosti OVVP pracovními 
úvazky, často záměrně jen dočasnými, nebo dohodami o pracovní činnosti. KD schválilo 
přijetí K. Koláře na 0,25 úv. na jeden rok. Děkan a prod. P. Kolman se vyslovili pro 
posílení té části propagační činnosti, která probíhá mimo OVVP.  

. 
b) Databáze OVVP z hlediska FYKOS - názor na Databázi korespondenčních seminářů 

vyjádřený Karlem Kolářem ze SKAS poslal děkan členům KD pro informaci mailem.  
 
c) Sérii koncertů hudebních skupin v malostranském refektáři zahájí dne 16. 10. 2012 

vystoupení kapely Asonance. RUK akceptoval návrh MFF, aby celý hudební cyklus nesl 
název Akademické rezonance. Jde o celouniverzitní záležitost, na RUK má akci na 
starosti Ing. Pavlína Dvořáková (tel.: 224-491-273; mail: pr@cuni.cz). Styčným 
důstojníkem z MFF je prod. M. Rokyta, člen Asonance. Prod. M. Rokyta rozešle 
pozvánku - po jejím schválení ze strany RUK – členům KD, členům VR, předsednictvu 
AS a vedoucím pracovišť, s využitím laskavé nabídky dr. M. Stiborové, že se o toto 
rozeslání postará.  

 
 

6. Různé 
 

a) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty o informační tabuli instalované v karlínské 
budově MFF. Tabule umožňuje propagovat akce všech sekcí, bude-li o to zájem. Časem 
budou – po vyhodnocení zkušeností v Karlíně – takové obrazovky instalovány také 
v ostatních budovách.   

 
b) Organizace fakultních koncertů: kolegium doporučilo zachovat dosavadní, výborně 

osvědčenou, spolupráci s dr. M. Stiborovou, jakkoli nesouvisí s povinnostmi OVZS, a 
s doc. J. Pavluchem jako dramaturgem. Děkan dal k diskusi, zda sklenka vína, podávaná 
o přestávce koncertu zvláště pozvaným hostům v Malé aule, by neměla být nabízena 
všem návštěvníkům koncertu bez rozdílu. Závisí to na technických a finančních 
možnostech, ty zjistí tajemník. Kolegium rozhodne na příští schůzi.  

 
c) Pozvání prof. I. Rašky na symposium Functional Organization of the Cell Nucleus 

Symposium dne 22. 10. 2012 v Purkyňově ústavu na Albertově: děkan zvažuje svou 
účast na zahájení, program symposia zaujal prof. V. Baumruka, doc. J. Valentu a doc. 
Heřmana.  

 
d) Prod. M. Rokyta pozval členy kolegia na zahájení výstavy Deset let poté, připomínající 

povodně v srpnu 2002, jejich následky v Karlíně a  stav fakultní budovy nyní. Vernisáž se 
uskuteční 30. 10. v 16:00 hodin v karlínské knihovně.  

 
e) Prod. O. Čepek informoval, že rekonstrukce fasády malostranské budovy se chýlí ke 

konci a že informatická sekce chce stanovit pravidla pro parkování ve dvoře. Na dotaz, 
kdo by měl pravidla vyhlásit, kolegium doporučilo, aby návrh připravil a poté vydal sekční 
proděkan. Tajemník dal k úvaze uspořádání malé kolaudace stavby.  

 
 

Zapsala: 
T. Pávková 

mailto:pr@cuni.cz

