
 
Zápis ze 6. schůze kolegia děkana konané dne 17. října 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. 
Trlifaj 
přizváni Ing. D. Lanková (k bodu 3.), dr. M. Vlach (k bodu 6.) 

Omluveni: P. Kolman 
 
 
KD schválilo zápis ze schůze konané dne 3. 10. 2012.  
 
       
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Harmonogram zasedání VR MFF UK je na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm 

 
Strouhalovská přednáška se bude konat 9. ledna 2013. Přednášejícího vybere fyzikální 
sekce. Z: prod. V. Baumruk 
 

b) Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti dr. h. c. právních věd dne 17. 10. 2012 ve 
14:00 hodin se za děkana zúčastní prod. J. Trlifaj. (Čestný doktorát obdrží prof. Dr. 
Dr.h.c. mult. Robert Alexy z Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel a prof. Dr. Robert 
Badinter z Université Paris (Panthéon – Sorbonne). O zajištění účasti vhodného 
pracovníka v taláru byla požádána pracoviště KMA, ÚFAL, ÚTF a IÚUK. Pozvánky pro 
studenty obdržela k další distribuci předsedkyně SKAS Mgr. T. Bártlová.  

 
c) Příprava VR MFF (nejbližší zasedání 7. 11. 2012): podklady budou členům vědecké rady 

poskytovány v maximální možné míře elektronicky. Děkan a prod. J. Trlifaj uváží, zda 
nezveřejňovat na webu fakulty i tyto dokumenty.  

 
d) Návrh na úpravu doporučených hledisek hodnocení pro habilitační a jmenovací 

řízení na MFF UK (informatické obory): prod. J. Trlifaj připomněl osud návrhu 
předloženého na jaře 2011 informatickou sekcí fakulty a schváleného vědeckou radou 
MFF dne 8. 6. 2011. KD akceptovalo návrh prod. J. Trlifaje návrh obnovit a v upravené 
podobě jej znovu předložit vedení Univerzity Karlovy, ale teprve po schválení metodiky 
pro hodnocení vědeckých výsledků na rok 2013 Radou vlády. 

  
e) Infrastruktura ELIXIR: KD vzalo na vědomí informaci vedoucí OVZS, že na MFF nikdo 

přímý zájem neprojevil, jde o záležitost bio-informatickou. Děkan požádal prod. O. Čepka, 
aby o možnosti zapojit se do ELIXIR informoval Mgr. J. Šejnohu.   

 
f) Předseda Humboldt klubu prof. J. Franc pozval děkana na pódiovou diskusi, pořádanou 

Humboldt klubem ve spolupráci s Velvyslanectvím SRN v Praze dne 7. 11. 2012 od 
18:00 hodin v Lobkovickém paláci v Praze. Tématem diskuse je Hodnocení a financování 
vědy a vysokých škol. Děkan požádal prof. France o bližší informace, a proto se s ním 
sešel 16. 10. t.r. Pozvání na diskusi využijí děkan, proděkani J. Trlifaj, V. Baumruk a F. 
Chmelík.  

 
g) Děkan obdržel pozvání od doc. R. Leitnera, předsedy Výboru pro spolupráci ČR s CERN, 

na Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí členství ČR v CERN. Akce se koná 
v pátek 26. října 2012 od 9 do 17 hodin v budově AV ČR na Národní tř. 3. Ke stejné 
příležitosti se ve čtvrtek 25. 10. 2012 v 15:30 konají v refektáři na MS dvě veřejné 
přednášky. Prod. V. Baumruk pošle prod. M. Rokytovi informace v elektronické podobě, 
aby mohly být zveřejněny na informační obrazovce v Karlíně.   

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm
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h) Prod. J. Trlifaj 
i) Kolegium projednalo návrh směrnice děkana o doplňkových (režijních) nákladech. 

Prod. V. Baumruk uvedl, že fyzikální sekce setrvá u svého osvědčeného způsobu, 
tzn. nebude na odvody zřizovat jedno jediné středisko, ale bude je distribuovat 
přímo na účty pracovišť. Koncept směrnice je pro členy KD uložen na: 

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

ii) Digitalizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MFF: prod. J. 
Trlifaj seznámil kolegium se svými dvěma návrhy; oba (navržený postup a pokyny) 
jsou v úložišti KD: 

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

Půjde o interní fakultní systém. Děkan by uvítal, kdyby univerzitní systém Habilion 
zřetelně uváděl informaci, že funguje pouze v testovacím režimu.  
Kolegium digitalizaci řízení schválilo, prod. J. Trlifaj návrhy dopracuje ve smyslu 
námětů z diskuse (autentizace habilitačních prací, pořizování výtisků pro oponenty 
a pro archiv knihovny apod.). Prod. J. Trlifaj se pozastavil nad množstvím výtisků 
návrhů na jmenování profesorem, které je požadováno rektorátem pro VR UK 
(75 kopií).   

 
iii) Nová pracovnice OVZS Ing. Anděla Michálková byla přijata na 0,75 úvazku, její 

agendou jsou především vnitrouniverzitní projekty (tj. GAUK, Fond mobility UK, 
SVV).  

 
iv) KD vzalo na vědomí, že se uskutečnila schůzka s dr. V. Šťastnou z RUK, jednání 

ještě pokračují.   
 

v) Prod. J. Trlifaj konstatoval, že je potvrzen oboustranný zájem o spolupráci 
s univerzitou v Lucemburku.  

 
vi) KD přijalo návrh prod. J. Trlifaje na prodloužení bilaterální smlouvy s univerzitou 

v Padově. Jednat v této věci bude prod. J. Trlifaj.  
 

vii) Fond mobility UK: KD akceptovalo návrh prod. J. Trlifaje předložit na RUK všech 
14 návrhů z pracovišť MFF. Požadavky ve svém součtu nepředstavují přehnanou 
sumu.  

 
viii) Univerzitní post-docs: děkan poznamenal, že termín pro podávání žádostí byl 

stanovený na 28. 8. 2012, přičemž pořadí žádostí žádal RUK dostat už 3. 9. 2012. 
Pak nastala prodleva, kdy příslušná komise RUK se návrhy zabývala až 15. 10. 
2012. Děkan získal neformální informaci, že všechny tři návrhy z MFF byly 
posouzeny kladně, jenže mezitím jeden z uchazečů přijal místo jinde. Proces 
přijímání zahraničních post-docs patrně nepodléhá univerzitnímu konkursnímu 
řádu. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Děkan ustavil Pracovní skupinu pro přípravu studia Informatiky na MFF v anglickém 
jazyce, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8155.htm 
 
        Předsedou skupiny je prod. P. Kolman.  
 
b) Děkan ustavil Pracovní skupinu pro web, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8156.htm 
  
        V čele skupiny stojí děkan, první schůzku svolal na 15. 10. 2012, 16:00 hodin. 

 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/veda/index.htm
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/veda/index.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8155.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8156.htm
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c) Podmínky pro přijímací řízení 2013/2014: AS vyhověl děkanovu přání a návrh podmínek 
projedná na mimořádném zasedání konaném po Čaji se senátorkami dne 17. 10. t.r. 

 
d) Akreditace: cestou RUK dospěly na MFF kopie rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti 

akreditace doktorských studijních programů se čtyřletou standardní dobou studia 
společně uskutečňovaných s ústavy AVČR.  

 
e) Slavnostní promoce absolventů rigorózního řízení se uskuteční ve čtvrtek 29. 11. 2012 ve 

13:30 hod. ve velké aule Karolina. Účast promotora, učitele fakulty v taláru a pedela 
zajistí studijní oddělení. Děkana zastoupí prod. F. Chmelík.  

 
f) Mimořádné přijímací řízení pro obor DS 4I5: ve vyhlášené lhůtě (15. 10. 2012) se žádný 

uchazeč nepřihlásil.  
 

g) Požadavek ředitele ÚTIA AVČR prof. J. Flussera, aby v tzv. dodatku k diplomu bylo 
uvedeno školicí pracoviště:  prod. F. Chmelík konstatoval zjištění, že odbor pro záležitosti 
studentů RUK na této možnosti již nějakou dobu pracuje. Děkan tedy doporučil počkat na 
výsledek do konce roku 2012. Současně požádal prod. F. Chmelíka, aby informoval pana 
kancléře UK.   

 
h) VR MFF per rollam schválila návrh děkana na rozšíření Oborové rady Informatika, návrh 

na jmenování členů RDSO 4I5 a návrh na jmenování odborníků do komise K2 pro 
obhajoby doktorských disertačních prací. Následné administrativní kroky učiní prod. F. 
Chmelík (návrh panu rektorovi, aby jmenoval nové členy OR, poté ustavení RDSO 4I5).  

 
i) Fakulta roku 2012/2013: vyhlašuje se druhý ročník projektu, jehož pořadatelem je Česká 

studentská unie. Pořadí z loňského ročníku je na adrese:  
http://fakultaroku.cz/zebricky/ 

Kolegium doporučilo předat informaci o projektu Studentské komoře AS.  Krátkou 
informaci pošle organizátorům projektu prod. F. Chmelík.   

 
j) Požadavek SKAS, aby mohla rozesílat hromadnou korespondenci studentům MFF na 

jejich e-maily: adresami disponuje studijní oddělení MFF. Děkan poslal členům kolegia 
právní rozbor člena SKAS Bc. J. Michálka. Jeden konkrétní mail od předsedkyně SKAS 
(zdravici studentům na počátku akademického roku) odeslala vedoucí studijního 
oddělení. Děkan je nakloněn předsedkyni SKAS vyhovět a odesílání mailů jí umožnit. 
Kopii mailu vždy obdrží studijní proděkan nebo děkan. Definitivně děkan rozhodne po 
konzultaci s dr. P. Zakouřilem z odd. PSíK.  

 
k) Papírová anketa: na upozornění člena SKAS Mgr. P. Lasáka opravil děkan nepřesnost 

související s chybnou informací o datu ukončení elektronické ankety (elektronická anketa 
je uzavíraná až k 21. 10., nikoli ke 30. 9.); opravený dokument je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/p_anketa_2012.pdf 
O tom, který z nich bude mít v agendě anketu, se studijní proděkani dohodnou po 
ukončení elektronické ankety za LS 2011/12. 

 
l) Prod. F. Chmelík 

i) KD diskutovalo o návrhu prod. F. Chmelíka novelizovat fakultní studijní předpisy 
a v té souvislosti pozměnit proceduru schvalování školitelů doktorandů. Prod. F. 
Chmelík chápe Radu doktorského studijního oboru jako část Oborové rady, tedy 
orgán pro posouzení návrhu na školitele dostatečně kompetentní a současně - na 
rozdíl od početné OR - flexibilní. Děkan by rád zachoval dosavadní způsob, kdy 
školitele schvaluje na návrh předsedy RDSO vědecká rada MFF; zvyšuje to 
standard kvality. Platnost někdejšího usnesení VR MFF (přijatého 11. 10. 1995) 
o tom, že odborník schválený do K-komise pro obhajoby doktorských disertací se 
může automaticky stát školitelem, byo schváleno pro dřívější tříleté doktorské 
studium a pro nové čtyřleté studium již neplatí. Děkan požádal prod. F. Chmelíka o 
provedení revize složení K-komisí a dále o to, aby VR MFF dostala na své 
listopadové jednání seznam všech nově přijatých doktorandů a jména jejich 
navržených školitelů.  

http://fakultaroku.cz/zebricky/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/p_anketa_2012.pdf
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Diskutované otázky ukázaly, že věci směřují k revizi směrnice děkana pro 
organizaci studia a k navržení nového studijního řádu fakulty.   

 
ii) Standardy Akreditační komise: KD diskutovalo o obsahu termínů školitel, 

konzultant, supervizor, externí vedoucí diplomové práce. Výklad by se měl odrazit 
v novelizovaných studijních předpisech, které připraví prod. F. Chmelík. Ještě 
proběhnou konzultace s fakultními zástupci v Akreditační komisi.  
 

iii) Prod. F. Chmelík dal k diskusi, zda otevřít zapisování předmětů určených pro 
doktorské studium také studentům bakalářského a navazujícího magisterského 
studia, resp. zda pak uznávat zkoušky z těchto předmětů. Prod. F. Chmelík 
prodiskutuje aspekty této záležitosti s předsedy Oborových rad.   

 
iv) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o počtu studentů zapsaných ke 

dni 15. 10. 2012. Zatím jsou čísla předběžná; až bude zápis uzavřen, podá prod. F. 
Chmelík podrobnou zprávu. V rámci přezkumného řízení zrušil rektor UK jedno 
děkanovo rozhodnutí o nepřijetí a rozhodl odvolávající se studentku přijmout.  

 
Bc. PS BF BI BM FMUZV MDU MIU FMU2V Celkem 

2011 146 136 206 17 5 3 1 514 
2012 208 113 166 19 3 4 xxx 513 

 
Bc. KS BF BI BM FMUZV MDU MIU FMU2ZV Celkem 

2011 47 39 21 7 2 1 4 121 
2012 xxx xxx xxx 14 6 1 xxx 21 

 
Nav. PS F I M UZŠ Celkem 

2011 68 112 93 0 273 
2012 50 99 99 0 248 

 
Nav. KS F I M UZŠ Celkem 

2011 4 14 6 0 24 
2012 3 11 3 2 19 

 
v) Kolegium souhlasilo s tím, aby studentům, kteří končí kurz Angličtina pro 

matematiku zkouškou UNIcert III., mohla být tato zkouška uznána místo zkoušky 
z angličtiny v doktorském studiu. Vedoucí KJP dr. A. Křepinská to doporučila, 
neboť zkouška UNIcert je podle jejího názoru velmi obtížná. (UNIcert  je 
mezinárodní systém certifikace a akreditace jazykových programů v univerzitním 
prostředí.) 

 
vi) Změna stavu starších závěrečných studentských prací v SIS (mail prof. J. 

Antocha): vedení vyslovilo požadavek, aby informace v SIS byly v souladu se 
skutečností. Vyřízení zajistí prod. F. Chmelík.  

 
vii) Cena rektora UK nejlepším absolventům UK byla vyhlášena 18. 6. 2012, 

informovala o ní vývěska studijního oddělení. Interní termín pro podání návrhů 
vypršel 15. 10. 2012, na MFF bez odezvy. Podobně nebyl podán žádný návrh na 
mimořádnou cenu rektora UK. Prod. F. Chmelík proto termín posunul na 22. 10. 
t.r.,  informaci o cenách rozdal na místě sekčním proděkanům.  

 
viii) Zapisování si předmětů MFF studenty z jiných fakult UK nebo jiných vysokých škol: 

po diskusi se KD obecně vyslovilo pro otevřenost fakulty a možnost zapsat si 
předměty (do vyčerpání volné kapacity) - v rámci UK je taková možnost ostatně 
zakotvena. Organizačně-technické provedení zajistí prod. F. Chmelík v součinnosti 
s odd. PSíK. Prod. M. Rokyta doporučil revidovat smlouvy, které má MFF uzavřené 
s jinými fakultami UK, např. s FSV UK.  
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ix) Cena děkana MFF za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci: prod. F. Chmelík 
svolal schůzku pro posouzení návrhů na 22. 10. 2012. 

 
m) Prod. M. Rokyta 

i) Děkan vyhověl návrhu prod. M. Rokyty na udělení mimořádných odměn  za vedení 
přednášek v rámci Úvodního kurzu z matematiky pro nastupující studenty. 

 
ii) KD prodiskutovalo problematiku výuky vedené studenty včetně konkrétních 

problémů v matematické sekci, jak je předestřel prod. M. Rokyta. Kolegium 
potvrdilo platnost pravidla, že každý učící student musí mít s MFF navázaný 
pracovně-právní vztah. Platí silné doporučení, aby rozsah této výuky nepřesáhl, až 
na dobře zdůvodněné výjimky schválené školitelem a sekčním proděkanem, 
4 hodiny týdně. Učící student musí také předem souhlasit s výší svého úvazku.  

 
iii) Papírová anketa: výsledky papírové ankety mohly být ovlivněny tím, že někteří 

vyučující nerozdali na své přednášce formuláře nebo nedohlédli na jejich vyplnění. 
Jsou také doloženy případy předmětů, na kterých byly formuláře vyplněny, ale ve 
výsledcích tyto předměty nebyly, což poněkud snižuje vypovídací hodnostu 
papírové ankety.  

 
iv) Prod. M. Rokyta diskutoval v matematické sekci a s pedagogickou radou sekce 

o Dni otevřených dveří. Shodli se na závěru, že odpolední program v malostranské 
budově (MS) matematikům vyhovuje a nepřejí si program přemístit do karlínské 
budovy. Současně se zvažuje, že by se v Karlíně na přelomu ledna a února konal 
Jeden den s matematikou a na MS Jeden den s informatikou.  

 
v) KD vzalo na vědomí informaci o problému, který se objevil v matematické sekci 

v souvislosti s nepřesnostmi ve studijních plánech všeobecně vzdělávacího 
předmětu matematika v rámci CŽV a na který upozornila předsedkyně SKAS. 
Záležitost už je vyřešena.  

 
vi) Na děkanův dotaz prod. M. Rokyta uvedl, že do úvodního přípravného kursu 

z matematiky se mohou přihlásit studenti bakalářského studia ze všech tří 
programů studia. Prod. V. Baumruk uvedl, že garant studijního programu Fyzika 
prof. J. Podolský zvažuje možnost zapojit se do kursu aktivně.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Kolegium vzalo na vědomí výklad vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. Lankové 

týkající se metodiky konstrukce rozpočtu MFF, sestavování závěrek a formátu 
ekonomických podkladů pro AS MFF.  

 
b) Příprava závěrky hospodaření MFF k 30. 9. 2012: kolegium obdrží podklady k projednání 

na své schůzi 31. 10. t.r., pak bude závěrka předložena ke schválení Akademickému 
senátu fakulty na jeho jednání 14. 11. t.r. Děkan požádal tajemníka a Ing. D. Lankovou, 
aby probrali s ekonomickou komisí AS MFF formát senátu předkládaných ekonomických 
podkladů.  

 
c) Kolegium vzalo se souhlasem na vědomí, že ke dni podání žádosti MFF o poskytnutí 

části příspěvku na kapitálové výdaje („výměna investic“) činil tento objem 19.695 tis. Kč. 
Po vyřízení žádosti bude provedena rozpočtová úprava, po které dojde ke snížení 
objemu provozních prostředků a posílení objemu investičních zdrojů v uvedené výši. 

 
d) Ing. D. Lanková seznámí děkana se stavem rezerv a střediska 901. Děkan předpokládá 

zvýšení nákladů na propagační akce fakulty.   
 

e) MFF může očekávat 2,36 mil. Kč z rozdělovaného zisku UK.  
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f) Ing. D. Lanková doporučila, aby děkan předložil senátu fakulty návrh na převedení 
hospodářského výsledku MFF ve schvalovacím řízení za rok 2011: 
i) převedení zisku v částce 306.918,22 Kč ve prospěch nerozděleného zisku MFF; 
ii) převedení vnitrouniverzitního zisku v částce 4.544.643,65 Kč na úhradu 

vnitrouniverzitní ztráty minulých období. 
 

g) Prod. O. Čepek se dotázal na výši nákladů spojených s udělením čestného doktorátu UK. 
Fakulta hradí ubytování, přednášku, raut; celková suma činí odhadem 160  tis. Kč. Talár 
pro nositele čestného doktorátu platí RUK.   
 

h) Prod. O. Čepek požádal, aby se KD na jedné z příštích schůzí podrobněji věnovalo  
investičním prostředkům; zajímá jej to hlavně v souvislosti s konstrukcí sekčních 
rozpočtů.   

 
i) Žádost o bezplatné zapůjčení refektáře podal vedoucí KNM prof. V. Dolejší, a to pro 

uspořádání koncertu v rámci mzn. konference FEIST2013 – Finite Elements in Science 
and Technology. Koncert je naplánovaný na 21. června 2013 od 18 do 19:30 hod. 
Kolegium žádosti vyhovělo.   

 
j) Prod. O. Čepek tlumočil žádost prof. J. Pokorného o bezplatné zapůjčení refektáře na 

12. 12. 2012 pro koncert pěveckého souboru Gaudium Pragense. Kolegium souhlasilo, 
s podmínkou, že na koncert budou pozváni členové vedení fakulty a že bude v rozumné 
míře otevřen fakultní veřejnosti.   

 
k) Tajemník 

i) Děkan ponechal zatím beze změny stávající rozdělení kompetencí děkana a 
tajemníka při podepisování smluv.  

 
ii) KD vzalo na vědomí informaci, že většina prací spojená s geotermálními vrty na 

Karlově je hotová. Minulé pondělí se sešli tajemník fakulty, Mgr. P. Vlášek, P. 
Michálek, prod. V. Baumruk a prof. V. Sechovský, jednali o napojení správy budov 
a fyzikálních pracovišť na nový systém.  

 
iii) Kolaudace nové fasády malostranské budovy se uskuteční ve čtvrtek 1. 11. t.r. 

v 9:00 hodin. Pozvání zainteresovaných osob zajistí správa budov, zvláštních 
hostů pak tajemník fakulty. Zváni jsou samozřejmě všichni členové vedení fakulty.  

 
iv) Kolegium prohovořilo návrh prof. M. Feistauera na zakoupení koncertního křídla 

a jeho umístění v refektáři. Rozhodnutí nepadlo, děkan požádal o přesnou 
specifikaci vyhlédnutého nástroje.   

 
v) Cena výpočetní techniky nakupované pro Knihovnu MFF: na základě neformálního 

podnětu od člena akademické obce požádal děkan o přehled nákupů za poslední 
tři roky. Tajemník fakulty seznámil kolegium s podklady od hospodářského 
oddělení a se zdůvodněním vedoucí knihovny dr. D. Hruškové. Výpočetní technika 
byla odebírána od firem Turbosoft a Softcom. Kvůli zjištění cen, jaké na trhu 
výpočetní techniky platily ve zkoumané době, využil děkan nabídku prod. M. 
Rokyty opatřit vyjádření nezávislého prodejce. Své vyjádření poskytli dále vybraní 
odborníci MFF ze SISAL a PSíK. Podle děkanova názoru ze zjištěných okolností a 
posudků nevyplývá, že by docházelo k úmyslnému zvýhodňování na úkor rozpočtu 
MFF UK a není třeba, aby vedení fakulty přijalo nějaká zpětná opatření. Podle 
posudků totiž ceny příslušenství odpovídaly cenám na trhu v dané době, nákup 
dražších variant monitorů vedoucí knihovny zdůvodnila potřebami jejich uživatelů a 
v cenách počítačových sestav se promítl nadstandardní servis poskytovaný firmou 
Turbosoft knihovním střediskům Karlov, MS a Troja (servis středisku Karlín 
poskytuje O. Ulrych, nákupy se prováděly od firmy Softcom). Tajemník osloví 
vedoucí SISAL, PSíK a trojské počítačové domény, zda a za jakých podmínek by 
byli schopni starat se v rámci dané budovy/areálu o výpočetní techniku oddělení 
knihovny včetně nákupů. Vedení fakulty posoudí, zda by takový postup přinesl 
očekávanou úsporu a vydá doporučení pro další nákupy. 
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vi) Firma TP systém, s.r.o., nabízí k dlouhodobému pronájmu reprezentativní prostory 

v centru Prahy. MFF nabídku nevyužije.  
 

vii) Firma Sdružení CZ.NIC pořádá pro studenty konference zaměřené na 
problematiku internetu. Na sobotu 24. 11. t.r. by si chtěla pronajmout prostory 
v budově MFF na Malostranském nám., při té příležitosti nabídla, aby se MFF stala 
partnerem akce. Kolegium v obou případě souhlasilo.  

 
viii) Fakultní ples 2013: hlavním organizátorem je spolek Matfyzák. Kolegium 

souhlasilo s tím, aby se MFF opět stala spolupořadatelem a přispěla částkou ve 
výši 100 tis. Kč.  

 
ix) Vysokoškolský Hyde park (Lidové noviny): prod. V. Baumruk se pokusí získat 

ve fyzikální sekci autora/autory vhodného příspěvku. Děkan uvažuje o tom dát 
v tomto směru impuls také propagační komisi fakulty.   

 
x) Děkan poskytl rozhovor redaktorce deníku Lidové noviny, interview „Chceme lákat 

i studenty z Británie“. Vyšlo 16. 10. 2012, je i na webu fakulty:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/20121016_laa_23.pdf 

 
xi) Cestovní pojištění: tajemník informoval, že smlouva s pojišťovnou Vitalitas letos 

končí, a položil otázku, zda vedení fakulty chce zachovat princip, kdy se pracovníci 
MFF povinně pojišťují pro pracovní cesty u jedné pojišťovny. V současnosti platí, 
že pracovník fakulty nemůže bez cestovního pojištění do zahraničí na služební 
cestu vyjet. KD doporučilo provést v průběhu listopadu poptávku mezi 
pojišťovnami, děkan navrhl oslovit pojišťovnu Uniqua, a.s., která kromě jiného 
nabízí slevu pro držitele průkazek ITIC a ISIC. Prod. Z. Němeček pokládá za 
podstatné, jaké finanční plnění pojišťovny nabízejí.  

 
xii) Kalendář MFF na rok 2013: kolegium se znovu vrátilo k návrhu vytvořit kalendář ze 

snímků od doc. Jaroslava Blažka a podrobilo nové revizi výběr fotografií. Schválilo  
rozšířit kalendář na 14 listů, ve formátu A3. Finální grafické zpracování provede 
reprostředisko.  

 
 
 

4. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Podzimní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst: text inzerátu dopracuje 
personální oddělení ve smyslu doporučení právničky (kvalifikační předpoklady budou 
popsány přesně podle Katalogu prací).  Text by měl být stylisticky jednotný.  

 
b) KD pokračovalo v diskusi, která byla zahájena již mailem, o vydávání platových výměrů a 

zasílání pracovních smluv zaměstnancům MFF. Děkan jednal s Mgr. T. Jančákem. Ačkoli 
podle vyjádření vedoucího personálního oddělení jsou po každé změně zasílány 
příslušné dokumenty do vlastních rukou vedoucímu příslušného pracoviště, 
v matematické sekci eviduje prod. M. Rokyta několik reklamací; konkrétní údaje poskytne 
děkanovi. Vnitřní předpis UK otázku platového výměru neřeší, hovoří se o něm 
v zákoníku práce. Podle názoru děkana má každý zaměstnanec právo vědět, z jakých 
zdrojů je placen. Platovým výměrem by měl stanovenu výši tarifního platu a osobního 
ohodnocení, mailem by mohl dostávat percentuální dělení zdrojů.  

 
c) Děkan upozornil, že pracovník, který končí svůj svazek s MFF dohodou, musí dostat od 

personálního oddělení kopii této oboustranně uzavřené dohody.   
 
 
 
 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/20121016_laa_23.pdf
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5. PROPAGACE  
 

d) Kolegium vzalo na vědomí informace děkana o první schůzce pracovní skupiny pro web, 
která se uskutečnila 15. 10. t.r. Skupina se zabývala principiálními otázkami, jako zda má 
mít každá webovská stránka v českém jazyce svůj anglický ekvivalent, zachování  
odpovědnosti konkrétních osob za obsah té které stránky a způsob vymáhání plnění této 
úlohy, a především, zda se má usilovat o pořízení zcela nového fakultního webu (patrně 
externím dodavatelem), nebo postupně upravovat vlastními silami web stávající. Děkan 
pošle členům kolegia závěry zformulované prod. P. Kolmanem. Příští schůzku pracovní 
skupiny svolal děkan na 22. 10. t.r.  

 
e) Příprava a propagace studia v angličtině 

i) Propagační asi 2minutové video – dr. M. Vlach nastínil scénář. Video by se dalo 
umístit na web, používalo by se na různých propagačních akcích. Kolegium 
vyjádřilo svou podporu. Dále dr. Vlach zmínil další formy krátkých propagačních 
videofilmů založených na různých animacích; to by ovšem předpokládalo vyšší 
náklady (150 – 200 tis. Kč). MFF by měla mít video kanál na YouTube.  

ii) Příprava výuky v angličtině: propagační letáček navržený grafikem by si zasloužil 
ještě upravit.    

 
f) Redaktorka webu Mgr. E. Uzlová předala děkanovi kalkulaci na vytvoření loga MFF UK a 

jeho manuálu v různých variantách (pro účely webu) zpracovanou J. Štěpánovou 
v březnu 2012 a také nabídku služeb konzultací a uživatelského testování pro Karlovu 
univerzitu v Praze od firmy H1.cz, s.r.o. 

 
g) Vedoucí OVVP předložila děkanovi termíny, které jsou v Národním domě na Vinohradech 

nabízené pro konání DOD 2013: úterý 19. 11., 26. 11., 3. 12.; středy 20. 11., 27. 11., 4. 
12.; čtvrtky 21. 11., 28. 11. 2013. Kolegium své rozhodnutí odložilo. Předtím chce 
posoudit letošní DOD a podle toho i rozhodnout o místě konání toho příštího.  

 
h) Informační den UK se bude konat v sobotu 10. 11. 2012 v budovách 1. lékařské a 

Přírodovědecké fakulty UK na Albertově. Přípis pror. M. Šobra obdrželi prod. F. Chmelík 
a vedoucí OVVP.  

 
i) Pozvánka na 6. ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí PRO EDUCO & PRO 

JOB 2012, který se uskuteční 20.-22. 11. 2012 v Košicích: po diskusi kolegium doporučilo 
veletrhu se aktivně zúčastnit. Protože vedoucí OVVP na to nemá volnou kapacitu a akce 
je pětidenní, požádal děkan, aby se jako reprezentanti fakulty v Košicích vystřídali dr. M. 
Vlach, Ph.D., prod. M. Rokyta a případně prod. F. Chmelík. Děkan se na Čaji se senátory 
dotáže SKAS, zda by se nechtěla na účasti podílet.  

 
j) Veletrh Gaudeamus: vedoucí OVVP upřesnila, že Mgr. Pavel Brom bude u stánku MFF 

UK zástupcem Studentské unie UK. Další členové SU UK zastupují jiné fakulty UK a mají 
společnou hlavní přednášku o Univerzitě Karlově. (Týká se bodu 6.e) zápisu ze 2. schůze 
KD konané 12. 9. 2012.) 

 
k) Noviny Prahy 2: děkan by rád časem uplatnil vhodné příspěvky z MFF.   

 
 

 
6. RŮZNÉ 
 

l) Dne 10. října 2012 zemřel prof. RNDr. Miloš Šícha, DrSc. Poslední rozloučení se 
zesnulým se koná ve čtvrtek 18. 10. 2012 v 11:30. Vedení fakulty bude na pohřbu 
reprezentovat prod. V. Baumruk.  Děkan se smutečního aktu nemůže zúčastnit kvůli 
účasti na slavnostním předávání cen GAČR. 

 
m) KD vzalo na vědomí informaci děkana o některých závěrech z porady děkanů konané 

dne 15. 10. 2012 na RUK. 
i) Poděkování za zprávu o internacionalizaci fakult. 
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ii) PRVOUK: přijdou formuláře na vypracování pololetní zprávy, termín pro 
vypracování vyprší 20. 2. 2013. Co se týká vykazování publikací, chápou se jako 
výsledky podpořené z institucionálních prostředků. Prod. M. Rokyta uvedl, že Mgr. 
J. Kuča již připravil možnost, aby v systému OBD mohla být poznámka o podpoře 
z PROVUK.  

iii) Budou vypsané projekty SVV. Mají se chápat jako plošná finanční podpora 
doktorandů. 

iv) Zavádění fakultních dětských koutků či školek. UK je nebude zřizovat centrálně, 
protože dislokace fakultních pracovišť je velmi různá. Děkan požádal tajemníka, 
aby vstoupil v jednání s PřF UK, která takové zařízení již připravuje, a zjistil 
možnosti případné participace MFF.   

v) Aktualizace Dlouhodobého záměru UK pro rok 2013: dokument deklaruje podporu 
vedení přednášek v anglickém jazyce („zvýšit podíl výuky v cizích jazycích již 
v bakalářských studijních programech; k tomu využít i akreditací a re-akreditací 
studijních programů“). 

 
n) Děkan MFF se ve čtvrtek 1. listopadu t.r. sejde s děkany přírodovědeckých fakult na 

společném jednání v Praze a poté se s nimi zúčastní přijetí u ministra školství.  
 
o) Výroční zpráva Univerzity Karlovy za rok 2011 je k nahlédnutí na sekretariátě děkana a 

dále na webu:  
http://www.cuni.cz/UK-139-version1-vzc2011.pdf (text) 
https://xs.ruk.cuni.cz/VZC2011/index.html (tabulky, grafy) 

 
p) Aktivity studenta Davida Salače (registrace sdružení Studentská organizace 

Matematicko-fyzikální fakulty UK na adresu Ke Karlovu 2027/3, Praha): kopii dokumentů 
zaslaných Mgr. P. Lasákem poskytl děkan neformálně kancléři UK.  Děkan požádal 
tajemníka fakulty, aby dokumenty odeslal na RUK oficiální cestou, spolu s žádostí 
o zahájení řízení vedoucího ke změně názvu a adresy spolku.  

 
q) Organizace koncertů MFF: vedoucí OVZS odpověděla kladně na dotaz děkana, zda je 

ochotna i nadále zajišťovat agendu spojenou s pořádáním fakultních koncertů. Tajemník 
zjistí, za jakých podmínek by bylo možné pozměnit aranžmá koncertu.   

 
r) Katedra tělesné výchovy MFF pořádá v sobotu 3. listopadu 2012 volejbalový turnaj pro 

studenty a zaměstnance fakulty. Pozvánku KTV rozeslala včas mailem.  
 

s) Akademické rezonance: první koncert se konal 16. 10. 2012 za přítomnosti pana rektora, 
vystoupení skupiny Asonance bylo úspěšné.  

 
 
 
Příští schůze se uskuteční 31. října 2012 od 8:15 hodin.  
 
Děkan plánuje podrobněji prohovořit trendy učitelského studia a perspektivy fakultních didaktických 
pracovišť KDM, KDF, KSVI. Jednání je svolané na 31. 10. 2012, 16:15, pozváni jsou vedoucí 
jmenovaných didaktických pracovišť, sekční proděkani a předsedkyně SKAS.  

 
 

Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-139-version1-vzc2011.pdf
https://xs.ruk.cuni.cz/VZC2011/index.html

