
 
Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 31. října 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
Přítomni: 
 

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

 k bodu 6. přizván M. Vlach 
 
Kolegium schválilo zápis ze 17. 10. 2012.  
       
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Prod. J. Trlifaj 
i) Novela směrnice děkana o doplňkových (režijních) nákladech čeká na právní 

posouzení.   
 
ii) Univerzitní systém Habilion se jeví jako z velké části hotový, 31. 10. t.r. se 

uskuteční na OVZS jednání s pracovníky ÚVT UK spojené s dalším otestováním 
jeho funkčnosti. Autoři systému dostali od MFF požadavky shrnující, co má SW 
umožňovat. Klíčovým požadavkem je elektronické podávání žádostí o habilitaci. 
Bude-li tato podmínka splněna, bude od 1. 1. 2013 jednodušší používat upravený 
Habilion, než zavádět nový fakultní systém.  

 
iii) Úprava webových stránek OVZS: 31. 10. t.r. se na OVZS uskuteční jednání s Mgr. 

E. Uzlovou.  
 

iv) PRVOUK: průběžná zpráva za rok (celý) 2012 se předkládá v termínu do 20. února 
2013. Podrobnosti o jejím obsahu a způsobu předložení jsou stanoveny Opatřením  
rektora č. 11/2012. Podobně bude třeba vypracovat zprávy o UNCE. 

 
v) Zastoupení MFF v panelech GAČR: do 15. 12. t.r. je třeba navrhnout nové 

kandidáty. Prod. J. Trlifaj požádal sekční proděkany o nominace preferující 
kandidáty, kteří již jsou hlavními řešiteli významných dlouhodobých projektů (ERC, 
ERC.CZ, centra excelence), a tudíž nebudou v následujících čtyřech letech žádat 
o granty GAČR. Přehled o současném stavu zastoupení MFF v panelech GAČR 
dostali členové KD mailem. 

 
vi) Tzv. juniorské granty ERC podali dva pracovníci MFF (z KFKL a ÚČJF). 

 
vii) Dr. V. Šťastná z odboru strategií a analýz RUK pokračuje v práci na dokumentu 

o internacionalizaci MFF.  
 

viii) Spolupráce s univerzitou v Padově – formální kroky k jejímu pokračování byly 
učiněny.   

 
ix) Projekty GAUK: bylo vyhlášeno 10. kolo interní grantové soutěže UK. Vedoucí 

OVZS vypracovala „nápovědu“ pro potenciální žadatele, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/gauk2013info.pdf 
Nápověda byla pochvalně kvitována SIAM Student Chapter i studentskou komorou 
AS MFF UK. 

 
x) Děkan se zúčastnil zasedání VR GAČR, kromě jiného získal informaci, že se bude 

otevírat nový typ juniorských startovacích grantů; měly by nahradit současné 
postdoktorské granty GAUK, důraz bude kladen na kvalitu, projekty by se snad 
mohly stát předstupněm ERC grantů. 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/gauk2013info.pdf
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xi) Bolzanova cena: podle informací prod. J. Trlifaje nebyl za matematiku z MFF 
podán žádný návrh.  

 
xii) Přístup k databázím (financování národních konsorcií - viz bod 1.e)vii) v zápisu 

z 26. 10. 2012). Podle aktuální informace vedoucí knihovny byly přístupy na rok 
2013 zaplaceny, zatím pro M a F. Ohledně I se čeká na rozhodnutí z Bruselu; 
částka je nevysoká, takže i v případě negativního rozhodnutí v rámci EU by ji byla 
schopna uhradit knihovna MFF ze svého rozpočtu.  

 
xiii) Penále ve výši 69 003,- Kč vzniklé kvůli odstoupení RNDr. Milana Orlity od 

smlouvy k projektu Infračervená magnetospektroskopie nových 2D systémů: 
MŠMT zamítlo žádost pror. P. Volfa o prominutí této finanční sankce. Pror. P. Volf 
ve svém dopise z října t.r. (doručeném 29. 10. t.r.) vyjádřil přání dohodnout se 
s děkanem MFF o způsobu řešení situace. Proděkani J. Trlifaj a V. Baumruk 
podrobně seznámili KD s historií tohoto případu, v němž sehrály roli i nepružná 
komunikace s RUK a špatně nastavený systém projektů Návrat.   
Děkan a prod. O. Čepek upozornili na rizika projektů TAČR, zejména v souvislosti 
s projekty Alfa.  

 
xiv) Petice Initiative for Science in Europe: informace o petici jsou šířeny mnoha 

cestami, možnost připojit se k ní je otevřena na webu: 
http://www.no-cuts-on-research.eu/index.php?file=petition.htm 

 
b) Metodika hodnocení vědeckých výsledků 2013: prod. Z. Němeček na děkanův dotaz 

sdělil, že předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace  vzalo na vědomí principy 
metodiky a uložilo Komisi pro hodnocení výsledků, aby je dopracovala pro následující 
schůzi RVVI.  

  
c) Cena Siemens: KD vzalo na vědomí několik možných nominací z fyzikální sekce, prod. 

V. Baumruk do pátku 2. 11. předloží děkanovi definitivní návrh (stalo se po KD: za 
výzkum byl navržen prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.).  
 

d) Prezentace MFF, příprava studia v angličtině: děkan informoval, že byly navázány různé 
kontakty a že jedním z prvních bylo spojení se zastupitelským úřadem Pákistánské 
islámské republiky v Praze. V rámci těchto styků se v pátek 9. 11. t.r. ve 14:00 hodin 
uskuteční v refektáři přednáška, kterou pronese Dr. Alla Ditta Raza Choudary z Abdus 
Salam School of Mathematical Sciences, GC University, Lahore. 
Od 13:00 hod. bude předcházet přednáška, kterou pronese  prof. Pierre Shapira (Paris 
VI). Profesor Shapira též prosloví přednášku 8. 11. 2012 ve 13:00 hod. v posluchárně K1, 
v rámci 1. matematického kolokvia organizovaného matematickou sekcí MFF.  

 
e) Zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR získal Mgr. Libor Barto, Ph.D., z MFF UK 

za projekt Splnitelnost omezujících podmínek a univerzální algebra. Ceny předsedy 
GAČR byly předány 18. 10. 2012. Děkan se uznale vyjádřil na adresu GAČR - jak 
organizace slavnostního předávání, tak prezentace včetně medailonků oceněných 
pracovníků, byly velmi zdařilé.  
Prod. J. Trlifaj doporučil získat od GAČR medailon s vystoupením Mgr. Barta a souhlas 
s jeho využitím k propagačním účelům MFF (např. po doplnění titulků s anglickým 
překladem).   
 

f) Prod. M. Rokyta informoval, že v čísle 4/2012 časopisu Pokroky matematiky, fyziky 
a astronomie se objeví krátká zpráva (autorů M. Rokyta, J. Trlifaj) o udělení ceny ICRA 
AWARD 2012 dr. Janu Šťovíčkovi z katedry algebry MFF UK. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) AS MFF schválil na svém mimořádném zasedání dne 17. 10. návrh změn podmínek pro 
přijímací řízení 2013/14. Dne 30. 10. t.r. schválil navržené podmínky RUK, jediný problém 

http://www.no-cuts-on-research.eu/index.php?file=petition.htm
http://www.mff.cuni.cz/Libor.Barto


Kolegium děkana MFF 31. října 2012 
 

3 
 

představuje přihláška. Co se týče organizace přijímacích zkoušek, podle názoru prod. O. 
Čepka je počátek v 8:00 hodin příliš brzký. Drobným pohoštěním by zkoušky získaly na 
přívětivosti.   

 
b) Pracovní skupina pro přípravu studia Informatiky na MFF v anglickém jazyce: na návrh 

prod. F. Chmelíka děkan do skupiny kooptoval pracovnici studijního oddělení Mgr. 
Dagmar Zádrapovou. Současně pozměnil název skupiny na Pracovní skupina pro výuku 
v anglickém jazyce.  

 
c) Magisterská promoce ve čtvrtek 13. 12. 2012 ve 13:30 hod.: zastoupení děkana, který 

bude pravděpodobně na VRUK, bude dohodnuto v rámci informatické sekce (prod. O. 
Čepek, nebo prod. P. Kolman).  

 
d) Dne 30. 10. t.r. učinila na děkana telefonický dotaz redaktorka Hospodářských novin, 

zajímalo ji distanční vzdělávání na MFF. KD doporučilo nasměrovat ji na doc. P. Pyriha 
nebo na doc. Z. Drozda.  

 
e) Studium v anglickém jazyce: práce na výrobě propagačního filmečku se rozjíždějí, 

v pondělí 29. 10. t.r. si scénárista s kameramanem a produkční prohlédli malostranskou 
budovu. Oficiální představení studia v angličtině a propagačních akcí s tím spojených je 
naplánované na 3. 12. 2012, 15:00 hod. do refektáře. Pozváni budou také představitelé 
zahraničních velvyslanectví v Praze.  
Prod. O. Čepek se musí omluvit, protože bude počátkem prosince služebně v USA. 
 

f) Sběr dat do elektronické ankety je ukončen, děkan obdržel výsledky a mezi slovními 
připomínkami studentů neshledal žádnou, která by nesnesla zveřejnění. Zato číselné 
hodnocení a hitparáda vyučujících v něm vzbudily pochyby o korektnosti zpracování, a 
proto požádal firmu Erudio o bližší vysvětlení; s výsledkem stále není spokojen. Studijní 
oddělení porovná „papírovou“ a elektronickou anketu. Děkan předloží k celofakultní 
diskusi otázku, jak zvýšit počet respondentů anket.  

 
g) Fakultní rada pro udělování studentských fakultních grantů: prod. F. Chmelík připraví pro 

děkana návrh na změny ve složení rady.  
 

h) Prod. F. Chmelík 
i) Návrh na cenu rektora – cenu Jaroslava Heyrovského: KD per rollam doporučilo 

podat návrh na ocenění Mgr. Pavla Klavíka, a to v kategorii magisterský studijní 
program.  

 
ii) Návrhy na cenu děkana za nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci za 

akademický rok 2011/12: sešlo se 10 návrhů na ocenění bakalářských prací 
a 3 návrhy na ocenění prací diplomových. Na základě doporučení komise prod. F. 
Chmelíka a po hlasování KD rozhodl děkan udělit cenu za nejlepší bakalářskou 
práci jako cenu sdílenou, kdy každý z oceněných obdrží mimořádné stipendium ve 
výši 5.000,- Kč. Cena za nejlepší diplomovou práci bude mít výši 15.000 Kč. Ceny 
budou slavnostně vyhlášeny na zasedání VR MFF dne 5. prosince t.r. 

 
iii) Standardy Akreditační komise a výklad termínů školitel, konzultant, supervizor, 

externí vedoucí závěrečné studentské práce. Kolegium se po diskusi přiklonilo 
k názoru, že v případě doktorské práce je úloha supervizora implicitně dána 
předsedovi Rady doktorského studijního programu. V případě prací bakalářských 
a diplomových je zodpovědnost na vedoucím pracoviště. Prod. F. Chmelík 
projedná s dr. P. Zakouřilem technické záležitosti, tj. aby v SIS byla příslušná 
kolonka pro uvedení jména supervizora, pokud bude práce vedena externím 
pracovníkem.   

 
iv) Pror. M. Prudký poslal kopii dopisu z MŠMT ohledně struktury informační věty pro 

centrální databázi SIMS. KD vzalo na vědomí.   
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v) KD vzalo na vědomí dopis z RUK upozorňující na Opatření rektora UK č. 13/2012 - 
zvýšení limitu pro stipendia.  

 
vi) Prod. F. Chmelík se sešel s předsedou ediční komise MFF doc. M. Zeleným. 
  
vii) KD schválilo návrh prod. O. Čepka vyplatit mimořádné stipendium členům tří 

studentských týmů, kteří postoupili do evropského kola programátorské soutěže 
ACM. Z: prod. F. Chmelík.  

 
i) Prod. P. Kolman 

i) KD doporučilo, aby děkan předložil VR MFF ke schválení žádost o akreditaci oboru 
doktorského studia Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční 
matematika.  

 
ii) Studium v angličtině: KD vzalo na vědomí informace o dosavadních aktivitách 

k zavedení a propagaci tohoto studia. Jsou to např. zvláštní stránka webu, příprava 
videa, tisk letáčků vhodných pro rozeslání na různé zahraniční veletrhy vzdělávání. 
Co se týče oslovení zastupitelských úřadů zahraničních států v ČR, děkan 
doporučil svěřit tuto záležitost pí A. Kotěšovcové. Dále kolegium diskutovalo 
o případné změně fakultní směrnice o poplatcích (školné) a o nostrifikaci 
středoškolského a bakalářského studia. Prod. P. Kolman poslal kolegiu právní 
rozklad vztahující se k nostrifikaci.  

 
iii) KD vzalo na vědomí informaci prod. V. Baumruka, že společnost Seismik, s.r.o., 

upravila svou nabídku na stipendium pro studenty zaměřené na studium geofyziky. 
Studijní proděkani zkontrolují formulace, zda odpovídají fakultním podmínkám.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Závěrka hospodaření MFF k 30. 9. 2012: podklady projednal tajemník fakulty a Ing. D. 
Lanková s reprezentantem ekonomické komise AS MFF doc. J. Pešičkou. KD doporučilo 
předložit závěrku ke schválení senátu na jeho schůzi 14. 11. t.r.  
Formát podkladů k celoroční závěrce hospodaření je stále předmětem jednání. 
Ekonomická komise AS bude svůj požadavek na paralelní formát závěrky formulovat na 
listopadovém zasedání senátu. 

 
b) Tajemník 

i) Pozemky na Karlově: KD vzalo na vědomí následující informaci tajemníka 
a doporučilo předložit věc Akademickému senátu MFF na jeho zasedání 14. 11. t.r. 

 
Vzhledem  k tomu, že katastrální úřad pro hl. m. Prahu ukončil řízení o rozdělení 
pozemku parc. č. 1524/1 geometrickým plánem č. 1756-8/2012 ze dne 9. 2. 2012 
na pozemek parc. č. 1524/1 a parc. č. 1524/5,  žádá UK v Praze o projednání 
svěření pozemku parc. č. 1524/5 do správy MFF UK v Akademickém senátu 
fakulty. 
Dále v minulosti došlo k rozdělení pozemku parc.č. 1524 geometrickým plánem 
č. 1018-16/2003,  který byl opatřením rektora svěřen do správy PřF UK. Pozemek 
byl rozdělen na pozemky parc. č. 1524/1, parc. č. 1524/2 a parc. č. 1524/3. 
Vzhledem k tomu, že pozemky parc. č. 1524/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
a parc. č. 1524/3 (ostatní plocha, zeleň) dlouhodobě užívá MFF, žádá UK v Praze 
o projednání svěření těchto dvou pozemků do správy MFF UK v Akademickém 
senátu fakulty. 
Týmž geometrickým plánem č. 1018-16/2003 došlo také k rozdělení pozemku 
parc. č. 1523 na pozemky parc. č. 1523/1, parc. č. 1523/2 a parc.č. 1523/4 -  
v současné době  svěřeny  opatřením rektora do správy MFF.  Současně ve 
stejnou dobu došlo i k rozdělení pozemku parc. č. 2467 na pozemky parc. č. 
2467/1 a parc. č. 2467/2  - v současné době rovněž ve správě MFF. Na pozemku 
parc. č. 1523/2 vybudovala MFF šatny (budova evidována pod č. p. 2098) a na 
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pozemku parc.č. 1524/2 byl postaven sklad nářadí (jako budova bez č. p.) - obě 
budovy viz kolaudační rozhodnutí č.j. 2159/04/NOV ze dne 2. 8. 2004. Vzhledem 
k tomu, že obě budovu nebyly doposud svěřeny do správy MFF, žádá UK v Praze 
o projednání svěření budov do správy MFF UK Akademickým senátem fakulty. 

 
ii) KD vzalo na vědomí, že děkan vydá příkaz k provedení inventarizace majetku.  

Příkaz děkana č. 4/2012, inventarizace dlouhodobého majetku a drobného 
dlouhodobého majetku, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz04.htm 
 
iii) Výklad ustanovení novely zákoníku práce vztahujícího se k čerpání dovolené: 

děkan uvažuje o změně Směrnice děkana č.4/2012, opatření o čerpání dovolené, 
z 29. 6. 2012. Věc dořeší ve spolupráci s tajemníkem fakulty, po předchozí 
konzultaci s právničkou.  

 
iv) KD schválilo tajemníkův návrh na prodloužení smlouvy s firmou Guarant. Smlouva 

končí k 31. 12. 2012.  
 
v) Cestovní pojištění: smlouva s pojišťovnou Vitalitas vyprší koncem letošního roku, 

KD souhlasilo s jejím prodloužením na rok 2013. Současně tajemník požádá 
o nabídku produktů několik pojišťoven (Vitalitas, Uniqua, Česká pojišťovna, Allianz, 
Kooperativa) a připraví výběrové řízení. V komisi pro toto řízení  bude zástupce 
vedení fakulty (prod. V. Baumruk) a zástupce AS MFF (tajemník již požádal doc. J. 
Pešičku o návrh vhodného reprezentanta).  

 
vi) KD schválilo žádost vedoucího KTV o finanční podporu sportovního turnaje 

pořádaného katedrou. Jde o ceny vítězům, v úhrnné výši 7,5 tis. Kč.  
 

vii) Žádosti o slevu z pronájmu za zapůjčení refektáře 
− Prof. P. Vojtáš požádal o zapůjčení refektáře na „Malostranské IT setkání“ 

a o 50% slevu z nájmu. KD projednalo požadavek per rollam a schválilo 
zapůjčení refektáře na první z akcí za plný nájem (5 hodin) a další dvě setkání 
(po 3 hodinách) zdarma. 

− Prof. J. Nešetřil požádal o zapůjčení refektáře na 10. 12. 2012 (10:00 až 
13:00) pro konferenci IÚUK. KD schválilo 50% slevu.  

− Prof. J. Nešetřil požádal o zapůjčení refektáře na 11. 12. 2012 (16:00 až 
17:00) pro přednášku O síle matematického objevu: Hold Alanu M. Turingovi. 
KD schválilo bezplatné zapůjčení.  

− KD schválilo bezplatné využití refektáře na odpolední přednášky dvou 
zahraničních hostů dne 9. 11. 2012.   

− KD schválilo bezplatné využití refektáře na popularizační přednášku RNDr. 
Jiřího Kottase, CSc., dne 28. 11. 2012, 16:00.   

− KD schválilo bezplatné zapůjčení refektáře pro koncert hudební skupiny 
Sebranka dne 18. 12. 2012.   

 
viii) Žádost r. T. Jirotky o poskytnutí údajů: kancléř UK požádal o upřesnění dat 

ohledně kompetencí pracovníků MFF podepisovat finanční operace (čerpání 
rozpočtu), záležitost vyřídil tajemník. 

 
ix) Dne 1. 11. 2012 od 9:00 proběhne kolaudace fasády malostranské budovy. 

 
x) Příprava plánu stavebních či technologických akcí, oprav apod. na rok 2013: do 

plánu by měly být zařazeny akce z roku 2012, na které se nedostalo, a dále nové 
požadavky z pracovišť, filtrované ovšem sekčními proděkany. Děkan upozornil na 
nedostatky v malostranské budově (výmalba v S1 trpí vinou topení umístěného na 
zdi; je potřeba vymalovat po instalaci světel).  
Požadavky shromažďují sekční proděkani - a v kopii správci objektů a vedoucí 
správy budov - do 30. 11. 2012.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz04.htm
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xi) Rozpočet 2012: tajemník připomněl blížící se konec kalendářního roku – sekce by 
neměly ponechávat čerpání na prosinec.  

 
xii) Dětský koutek: podle zjištění pana tajemníka zřídila PřF UK takové zařízení 

v rámci grantu, kapacita školky je 20 dětí a očekává se na 40 žádostí. Z tohoto 
důvodu nemůže PřF UK přijímat další participanty, je však ochotna poskytnout 
MFF své know how.  

 
c) Prod. M. Rokyta 

i) Námět prof. M. Feistauera zakoupit koncertní křídlo: cena vytipovaného nástroje 
činí 100 tis. Kč, jeho rozměry jsou 154 na 190 cm. Pro rozhodnutí bude důležité 
vidět místo, kam by se dalo křídlo do refektáře postavit; děkan využije 
kolaudačního řízení na MS dne 1. 11., aby věc definitivně rozhodl.   

 
ii) Převod financí do roku 2013: podle informace vedoucí hospodářského oddělení lze 

do dalšího roku převést nejvýše 5 % z ročního finančního zdroje. Záleží na politice 
fakulty a jejích sekcí. Podklady pro rozhodnutí připraví Ing. D. Lanková.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Vjezd do dvora budovy MFF na Malostranském náměstí: prod. P. Čepek připravil návrh 
pravidel a navrhl je vydat formou výnosu děkana upřesňujícího Směrnici děkana č. 
2/2004, provozní řád budov Matematicko-fyzikální fakulty: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2004/smer02.htm 
        KD s návrhem souhlasilo.   
 

b) KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka, že na MFF už přišly finance na posílení 
rozvojového projektu zaměřeného na vnější vztahy a komunikaci. Prostředky budou 
náležitě využity.  

 
c) „Mapování projektových záměrů pro vysoké školy (v oblastech VaV a vzdělávací činnosti) 

k financování ze strukturálních fondů v programovacím období 2014-2020 a mapování 
absorpční kapacity nového operačního programu(ů) na podporu výzkumu, vývoje a 
vzdělávání“: pror. S. Štech požádal děkana, aby příslušný dotazník fakulta odeslala na 
RUK do 19. 11. 2012.  Z: prod. Z. Němeček. 

 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Podzimní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst: inzerát otiskly Lidové 
noviny ve své příloze Akademie, a to 30. 10. 2012. Uzávěrka pro podání přihlášek vyprší 
dne 28. 11. 2012, obsah inzerátu je také na webu: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20121030.htm 
Komise musejí být ustaveny nejpozději do 28. 11. t.r., sekční proděkani navrhnou 
děkanovi jejich složení (prod. O. Čepek tak již učinil).  
Děkan navrhl, aby pracovník MFF, habilitovaný na MFF a přijatý výběrovým řízením na 
místo docenta na MFF, dostal už v prvním období pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 
Rozhodující bude doporučení vedoucího pracoviště – ten je typicky členem komise pro 
výběrové řízení.  

 
b) Změna ve vedení Katedry softwarového inženýrství: prof. Vojtáš požádal děkana 

o uvolnění z funkce vedoucího katedry k 31. 10. 2012. Proděkan O. Čepek navrhl, aby 
děkan pověřil vedením pracoviště doc. T. Skopala, od 1. 11. 2012 do 30. 6. 2013. Děkan 
návrhům vyhověl. 

  
c) Prodlužování pracovních poměrů: děkan připomněl, že praxe uzavírat pracovní smlouvu 

na místo odborného asistenta v délce „5 + 5“ musí být nahrazena pravidlem „3 + 3 + 3“ 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2004/smer02.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20121030.htm
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let. Dále upozornil, že každé prodloužení pracovní smlouvy - byť jen na dva měsíce - je 
považováno za  nové prodloužení smlouvy, a tudíž započítáváno do limitu možných 
prodloužení. Po jeho vyčerpání již může následovat pouze případná smlouva na dobu 
neurčitou.   

 
d) V souvislosti s návrhem vedoucího KTV na po několikáté opakované prodloužení jedné 

pracovní smlouvy děkan uvedl, že obecně by uzavíral s pracovníky, o něž má MFF 
zájem, pracovní poměr na dobu neurčitou. V konkrétním případě KTV, který tlumočil 
prod. M. Rokyta, chce dostat bližší vysvětlení návrhu.  

 
e) Prodlužování/obnovování pracovních smluv s důchodci: KD prodiskutovalo otázku prod. 

M. Rokyty, jak nadále postupovat – zda opakovaným prodloužením smlouvy riskovat 
vznik nároku na definitivu, nebo raději uzavírat s těmito pracovníky dohodu o pracovní 
činnosti (DPČ). KD se k tomuto problému vrátí po konzultaci s právničkou.   

 
f) Platové výměry: pochybení ze strany personálního oddělení, na které nedávno upozornil 

prod. M. Rokyta a které spočívalo v tom, že několik pracovníků matematické sekce 
neobdrželo platový výměr, bude napraveno. Děkan by rád zavedl účinný kontrolní 
mechanismus, aby k podobné situaci už nedošlo. Co se týče vydávání platových výměrů, 
kolegium se po diskusi přiklonilo k návrhu, aby dokument byl vydáván jen při změně tarifu 
nebo osobního hodnocení a aby neobsahoval rozdělení podle finančních zdrojů . Děkan 
ještě požádá o názor právničky.  

 
 
 
6. PROPAGACE  
 

a) Děkan uvítal iniciativu SKAS a 22. 10. t.r. jmenoval do propagační komise dva nové 
členy: Mgr. T. Bártlovou a Bc. K. Koláře. Kolegium diskutovalo o roli OVVP a propagační 
komise, o sledování finančních výdajů na propagaci a případném delegování pravomocí 
při spravování rozpočtu na tyto účely. Případnou restrukturalizaci propagační komise by 
děkan ponechal na doporučení proděkana pro public relations, až bude tato funkce 
konstituována a obsazena. 

 
b) Schůzky Pracovní skupiny pro web se konají pravidelně každé pondělí odpoledne. Člen 

skupiny Mgr. M. Děcký je hlavním autorem Studuj Matfyz. Děkan by rád porovnal počet 
návštěv na fakultním webu s počtem přístupů na jiných fakultách, např. na FIT ČVUT. 
Prod. J. Trlifaj informoval o spolupráci s Mgr. E. Uzlovou, dr. P. Zakouřilem a Mgr. P. 
Vláškem při úpravách webovských stránek OVZS, zejména stránek věnovaných vědě.  
Současná struktura fakultního webu a její vyhledávač nejsou na uspokojivé úrovni. Prod. 
J. Trlifaj prosazuje názor, že anglická verze webu nemusí být kopií toho českého. Dr. M. 
Vlach by naopak považoval paralelu české a anglické verze webu za užitečnou.  
Shrnutí dosavadní práce skupiny děkan plánuje provést na schůzi AS MFF 14. 11.   

 
c) Analytics Challenge prospekt a účast MFF v něm: KD probralo jednání dr. K. Šolcové 

a shledalo, že nebylo zcela korektní, protože nerespektovalo stanovisko prod. O. Čepka. 
Prod. O. Čepek toto kol. Šolcové napíše a současně ji požádá, aby u organizátorů akce 
co nejrychleji zajistila změnu v tom smyslu, že MFF UK není partnerem soutěže, ale 
pouze školou podporující účast svých studentů.  

 
d) KD diskutovalo o návrhu na kalendář MFF 2013, tajemník fakulty nechá návrh upravit ve 

smyslu připomínek.  
 

e) Projekt Studentské unie Fakulta roku 2012/2013: prod. F. Chmelík za rozhodujícího 
přispění dr. M. Vlacha připravil profil fakulty, viz: 
 http://fakultaroku.cz/skoly/?school=1748 
 
MFF je do projektu přihlášena, SKAS bude akci přiměřeně propagovat.   

 

http://fakultaroku.cz/skoly/?school=1748
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f) Dne 30. 10. úspěšně proběhla v karlínské knihovně fakulty vernisáž výstavy Deset let 
poté. 

 
g) Dr. M. Vlach 

i) Zmínil přípravu propagačního spotu o studiu v AJ.  
 
ii) Informoval o pořadu České televize Zprávičky pro děti. KD souhlasilo věnovat pro 

děti, které ČT vylosuje jako úspěšné řešitele zadaných úkolů, fakultní propagační 
předměty. 

 
iii) Pracuje na 20minutové video-smyčce pro košických veletrh EDUCO, po 

zapracování připomínek děkana jej zašle pořadateli akce. Na veletrhu se vystřídají 
fakultní učitelé a studenti, prod. O. Čepek se pokusí získat pro účast jednoho 
slovenského doktoranda.  

Děkan velmi ocenil úsilí dr. M. Vlacha při propagaci MFF.  
 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Kolegium děkana schválilo návrh na udělení fakultní pamětní medaile RNDr. Pavlu 
Mayerovi, DrSc., při příležitosti jeho významného životního jubilea. Medaile bude předána 
na zasedání VR MFF dne 7. 11. t.r.   

 
b) Letošní oslavy 60. výročí založení MFF UK budou slavnostně ukončeny koncertem 

konaným v Karolinu dne 4. 12. 2012. Uspořádání koncertu bude proto pozměněno: 
koncert začne v 19:00 hodin, program nebude mít přestávku, po jeho skončení budou 
pozváni všichni přítomní hosté k přípitku do reprezentačních prostor.   
Tzv. Adventní koncert se pak bude konat 10. prosince 2012.   

 
c) Čaj se senátory je sezvaný na 31. 10. 2012, 18:00 hodin.  

 
d) Děkan zaslal blahopřání předsedovi AV ČR prof. J. Drahošovi a rektorovi ČVUT prof. V. 

Havlíčkovi k udělení státního vyznamenání. 
 

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 


