
Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 28. listopadu 2012 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach jako designovaný proděkan pro propagaci 
přizvána D. Lanková (k bodu 2) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 14. 11. 2012.   
K bodu 3.c) tajemník fakulty upřesnil, že položka 2.368.162,- na vzdělávací činnost byla rozdělena 
mezi sekce ve stejném poměru, v jakém byl rozdělen příspěvek v březnu při tvorbě rozpočtu. Částka 
zatím zůstává na účtu 901. 
 
 
1) Doktorské studium v anglickém jazyce – úvahy prod. P. Kolmana týkající se podmínek pro 

přijímací řízení do doktorského studia a zadání do SIS: po diskusi se kolegium rozhodlo neměnit 
stávající metodiku včetně výše školného. O případných změnách bude KD znovu jednat příští rok.   

 
2) Čerpání rozpočtu fakulty 2012: Ing. D. Lanková referovala o aktuálním stavu a připomněla 

základní fakta týkající se možnosti převádět finance do fondů. Definitivní strategii kolegium 
dohodne na schůzi 12. 12. t.r., podklady pro sekční proděkany zajistí tajemník fakulty.  

 
3) Dovolená a zaměstnanecké benefity (stravenky, penzijní připojištění) v rámci dohody o pracovní 

činnosti (DPČ). Vzhledem k tomu, že u některých pracovníků v penzijním věku a u doktorandů 
dojde ke změně - místo pracovní smlouvy budou zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti - 
zabývalo se KD možnostmi, jaké benefity jim lze v jejich nové situaci poskytnout. Tajemník shrnul 
získané právní názory a podstatné předpisy, které se k dané problematice vztahují. Po diskusi 
přijalo KD tyto závěry:   

(a) pracovník zaměstnaný na DPČ nemá nárok na stravenky (výsledek hlasování přítomných: 
7 pro toto usnesení, 2 se zdrželi); 

(b) pracovník zaměstnaný na DPČ nemá nárok na penzijní připojištění ze sociálního fondu MFF; 
(c) formulář DPČ bude obsahovat kolonku pro sjednání možnosti vyslat pracovníka na cestu. 
 
 

 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Prod. J. Trlifaj 
i) Přikládání pdf úplných textů k bibliografickým údajům do OBD: ve fyzikální sekci 

jsou pdf přikládána; autoři z informatické sekce raději dávají link k vydavateli; 
v matematické sekci mají autoři problém pramenící z toho, že některé publikace 
nemají elektronickou verzi a reprinty docházejí často se zpožděním. Kolegium věc 
uzavřelo tím, že MFF nebude určovat vlastní centrální pravidlo, ale bude 
respektovat ustanovení z připravovaného opatření rektora o systému OBD, totiž že 
„Vložení plného textu výsledku do systému OBD je na rozhodnutí autora. Autor 
odpovídá za to, že vložením tohoto plného textu a jeho případným zpřístupněním 
dalším uživatelům systému OBD, případně veřejnosti, nedojde k porušení 
autorských práv.“ . 

 
ii) Kancléř UK sdělil, že smlouvu s Komisí J. K. Fullbrighta je ochotný podepsat pan 

rektor.  
 

iii) Směrnice o doplňkových (režijních) nákladech je připravena k vydání, s účinností 
od 1. ledna 2013.  

 
iv) Elektronizace habilitačního a jmenovacího řízení: na OVZS probíhá soustavné 

testování aplikace Habilion. Další schůzka s tvůrci aplikace se uskuteční 6. 12. 
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2012. Je třeba prověřit, zda nový spisový a skartační řád UK (v návrhu zaslán na 
fakulty k připomínkám 27. 11.) bude mít vliv na plánovaná interní pravidla a 
podobu návrhů na zahájení habilitačního či profesorského řízení.  

v) Nominace na členy panelů GA ČR: interní termín pro dodání na OVZS vyprší dne 
10. 12. 2012, termín pro odeslání Grantové agentuře byl stanoven na 15. 12. 2012. 
Své návrhy zatím zaslala informatická sekce. Kolegium návrhy projedná na své 
schůzi 12. 12., podklady o navrhovaných budou k dispozici předem elektronicky 
v úložišti KD. Z: prod. J. Trlifaj.  

 
vi) Návrhy projektů GA UK: z MFF bylo postoupeno celkem 158 návrhů, z toho jeden 

návrh nedoporučen, 1 uchazeč odstoupil ze soutěže. Co se týká nedoporučeného 
návrhu, přestože byl v aplikaci důvod uveden, vyžádal si pror. P. Volf ještě oficiální 
vyjádření. Připravil je prod. V. Baumruk. KD vzalo na vědomí.  

 
vii) Návrh na jmenování prof. E. Süliho hostujícím profesorem Univerzity Karlovy: RUK 

nakonec, po určitých zmatcích týkajících se nové metodiky pro podávání návrhů, 
přijal návrh MFF v původní podobě.  

 
viii) Ad ne-NÁVRAT kol. M. Orlity: celé předepsané penále převedl rektorát na 

příslušný účet MŠMT s tím, že Matematicko-fyzikální fakultě byla vystavena 
ekonomickým odborem RUK faktura, na jejímž základě MFF (sekce F) rektorátu 
uhradila polovinu pokuty.  

 
ix) Sekčním proděkanům byla zaslána informace o možnosti navrhnout aktivity 

v rámci strategického partnerství s Goethe-Universität Frankfurt am Main. Termín 
předání návrhů na OVZS byl 18. listopad 2012. Na OVZS nebyl předložen žádný 
návrh. 

 
x) Konferenci Widening Participation pořádá ve Vídni ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2013 

Evropská výzkumná rada (ERC) pro potenciální žadatele o ERC Starting (2-7 let 
po Ph.D.) nebo Consolidator Grants (7-12 let po Ph.D.). Návrhy na vyslání 
účastníků se podávají prostřednictvím Rady VŠ, do 6. 12. t.r. Nabízí se celkem 40 
míst, kvóta pro celou UK představuje 6 míst. MFF zkusí uplatnit 1-2 návrhy, děkan 
se navíc dotáže na poradě děkanů 3. 12., zda by bylo možné vyslat více účastníků 
(fakulta by jejich účast uhradila).  
V rektorátním seznamu uvedený J. Custers (KFKL) podal přihlášku Starting Grant 
v podzimním kole 2012. Dalším, kdo v tomto kole aplikoval, byl M. Malínský 
(ÚČJF). Jejich nominace na konferenci je tedy bezpředmětná.   

 
xi) ERA Chairs - dne 29. 11. 2012 se koná v TC AV ČR informační den k aktuálním 

otázkám ve finančních a právních oblastech projektů 7.RP, připravovaného 
programu Horizont 2020. Zúčastní se vedoucí OVZS, z podnětu MFF byla na 
program zařazena informace o ERA Chairs. 

 
xii) Výsledek žádostí MFF o finanční příspěvky z Fondu mobility UK 2012: v případě 

studentů byly schváleny téměř všechny žádosti v plné výši, u zahraničních 
profesorů došlo ke zkrácení nebo zamítnutí. Přehledová tabulka byla zaslána 
sekčním proděkanům. 

 
xiii) Ke spolupráci s Chapman University (USA) se přihlásili prof. RNDr. A. Pultr, DrSc., 

a prof. RNDr. V. Souček, DrSc. Náměty byly odeslány na RUK. 
 

xiv) Dne 30. listopadu 2012 v 15 hod. bude nizozemský velvyslanec jmenovat prof. 
RNDr. Marii Huškovou, DrSc., „Officer in the Order of Orange-Nassau”. 

 
xv) Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti (OBD): 

připomínky, které MFF k návrhu zaslala na RUK v srpnu t.r., byly částečně 
respektovány. Až bude příslušné opatření rektora UK oficiálně vydáno, bude na něj 
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reagovat vedení fakulty vydáním interní směrnice. Realizace opatření předpokládá 
rozvoj elektronické aplikace, pracuje na ní ÚVT UK.  

 
xvi) Kolegium vzalo na vědomí, že Národní cenu vlády Česká hlava obdržel onkolog 

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.  
 

 
xvii) Webové stránky OVZS: tento týden se vyjádří Mgr. T. Drbohlav. Spadá do 

propagace.   
 

xviii) Prod. J. Trlifaj a dr. M. Stiborová se zúčastnili výročního setkání s pror. Škrhou 
bilancující zahraniční spolupráci Univerzity Karlovy v roce 2012.   

 
b) Habilitační kritéria pro obor Informatika: prod. Z. Němeček informoval, že návrh metodiky 

hodnocení vědeckých výsledků pro rok 2013, v jejímž rámci by byly obory Informatika a 
Matematika od sebe odděleny, buď bude  schválena do konce  letošního roku, nebo 
vůbec. Děkan doporučil vyčkat do ledna 2013 a potom znovu poslat na RUK návrh MFF 
na změnu kritérií pro Informatiku. 
 
 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Prezentace anglicky vyučovaných programů na MFF UK se uskuteční dne 3. 12. 2012 od 
13:00 hodin. Přípravy jsou v plném proudu, neobešly se bez určitých šumů. Očekává se 
osobní účast pana rektora UK.  

 
b) Doktorandská stipendia: prod. M. Rokyta poslal kolegiu předběžnou statistiku o těchto 

stipendiích v roce 2012 a simulaci po navýšení jejich základu a za vykonanou doktorskou 
zkoušku. Použil údaje, které měl k dispozici (aby mohl zpracovat analýzu, potřeboval by 
data, kterými disponuje ERUDIO). Prod. Z. Němeček upozornil,  že příjmy některých 
studentů výrazně přesahují průměrnou výši stipendia. Děkana zajímá rozložení výše 
stipendií.  

 
c) Podnět ze schůze AS MFF konaného dne 14. 11. 2012 - zaměstnávání doktorandů: prod. 

V. Baumruk konstatoval, že ve fyzikální sekci jde o zavedenou praxi, kdy každý 
doktorand po dosažení 26 let věku dostane pracovní smlouvu na 0,3 úvazku, finančně 
krytou z rozpočtu pracoviště resp. z projektů. Sekce informatická a matematická takové 
pravidlo nemají.  

 
d) Kolegium schválilo návrh na složení zkušební komise pro přijímací řízení pro řízení na 

akademický rok 2013/2014 (v souladu s čl. 7, bodem 6, Řádu přijímacího řízení na UK), 
jak jej předložil prod. F. Chmelík. Složení komise je následující: 
předseda: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. 
členové: PhDr. Alexandra Křepinská, CSc. 
  prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. 
  doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. 
  doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. 
 

e) Děkan jmenoval s účinností od 1. 12. 2012 radu pro udělování studentských fakultních 
grantů v tomto složení: 
předseda: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., (proděkan pro studijní záležitosti) 

        členové: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. 
          Mgr. Jakub Bulín (zástupce SKAS ) 

      doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 
   prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. 
   prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 
   doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. 
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Prod. F. Chmelík radu brzy svolá, termín pro podání studentských projektů vyprší 
poslední listopadový den. Zatím jsou všichni žadatelé z fyzikální sekce. KD souhlasilo 
udělit všem kvalitním projektům, které rada doporučí, po 8 tis. Kč ze stipendijního fondu.   

 
f) Studentská anketa a vyhodnocení elektronické verze: chyb ve výsledcích elektronické 

ankety již ubylo natolik, že ji lze vyhodnotit. Porovnání anket elektronické a papírové se 
dobrovolně ujal prod. F. Chmelík, úkol zajistí studijní oddělení, pravděpodobně 
v součinnosti se SKAS. Děkan uvažuje o tom, že by v příštím semestru proběhla jenom 
elektronická forma ankety a podle přístupu studentů by pak vedení fakulty rozhodlo, které 
z forem dát přednost.   

 
g) Prod. F. Chmelík  

i) Jsou evidována dvě odvolání proti neudělení stipendia, všechna vyřídí v souladu 
s předpisy studijní proděkan.  

 
ii) Uznávání předmětů: studijní proděkan respektuje dosavadní praxi v případech, kdy 

předmět byl hodnocen stupňem tři.    
 

iii) Společné studium MFF a Filozofické fakulty – kombinace Matematika a cizí jazyk: 
v návaznosti na minulou schůzi (14. 11. 2012, bod 2.c) kolegium vyjádřilo 
připravenost MFF s tím, aby studium bylo vedeno na MFF. Prod. M. Rokyta je 
v kontaktu s vedoucím KDM doc. J. Bečvářem, příslušná jednání s FF UK budou 
následovat. 

 
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Cestovní pojištění: KD vzalo na vědomí, že v souvislosti s přípravou výběrového řízení 
vypověděl tajemník fakulty plnou moc makléřské společnosti Marsch (byla uzavřena 
v době, kdy ještě neplatil zákon o zadávání veřejných zakázek). Smlouva s pojišťovnou 
Vitalitas byla prodloužena na překlenovací období do konce března 2013 a na základě 
požadavků z pracovišť budou objednány roční pojišťovací karty. Protože koncem března 
2013 vyprší i pojišťovací smlouva na majetek fakulty, bude předmětem výběrového řízení 
také toto pojištění.  

 
b) KD vyhovělo žádostem pí A. Starostové takto: odpustilo jí dvouměsíční nájem za 

restaurační provozovnu Profesní dům (za prosinec 2012 a leden 2013), jako kompenzaci 
za ztížené podmínky během rekonstrukce fasády budovy. Současně se vedení fakulty 
pokusí dohodnout s památkáři viditelnější místo pro označení restaurace.  

 
c) KD tichým souhlasem schválilo návrh tajemníka zvýšit letos správě budov rozpočet o 

zhruba 200 tis. Kč, a to na tyto akce: na instalaci čtečky karet do průjezdu malostranské 
budovy, na zakoupení nového bojleru ve 3. patře malostranské budovy a na předpěťovou 
ochranu v posluchárnách v Troji. 

 
d) Návrh na zakoupení koncertního křídla a jeho umístění v refektáři posoudí komise 

z RUK,  za účasti zástupců z MFF.  
 

e) Zákaz vnášení jízdních kol do budov: diskuse o případné revizi Příkazu tajemníka č. 
2/2004 byla odložena. 

 
f) Vrty na Karlově byly dokončeny a jsou napojeny na topnou soustavu. Kolaudace spojená 

s představením systému se uskuteční v pátek 14. 12. 2012, přizváni budou také zástupci 
vedení UK (pror. M. Tichý a p. kvestor). Na jaře 2013 bude provedeno vyhodnocení, jak 
systém během topné sezony fungoval. 

 
g) Podnět člena SKAS K. Koláře, aby služba v počítačových laboratořích vydávala pokladní 

bločky či jiné stvrzenky za platby v hotovosti: tajemník zkoumá možnosti řešení. 
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h) Budoucnost reprografického střediska MFF: na 12. 12. jsou pozvány H. Kutková a Ing. D. 
Lanková, dále předseda ediční komise doc. M. Zelený. Přizván bude ještě předseda AS 
doc. J. Dolejší, neboť o to projevil zájem. (Stalo se po kolegiu: bod týkající se 
reprostřediska byl odložen na leden 2013.) 

 
i) KD vzalo na vědomí soupisku počítačů nakoupených pro knihovnu MFF v posledních 

letech. Některé stroje byly sice dražší, ale zato déle fungují. Co se týče odborné pomoci 
při výběru a nákupu počítačů, dr. L. Forst je ochotný  postarat se o malostranské 
oddělení knihovny, na Karlově a v Troji může pomoci Mgr. J. Kuča. Případné rozšíření 
spolupráce RNDr. Ing. J. Richtera za hranice Karlína projedná prod. M. Rokyta.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Rektor UK svolal na 20. 11. 2012 první zasedání monitorovacího výboru investiční akce 
UK v Praze Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum. Děkanem 
delegovaný zástupce prod. Z. Němeček se zasedání nezúčastnil, protože RUK prohlásil 
děkanovu přítomnost za nezastupitelnou. Podklady zaslané děkanovi z RUK jsou 
v úložišti KD, viz: 

   https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/albertov/index.htm 
Po různých změnách, k nimž došlo v průběhu plánování Kampusu Albertov, neznamená 
Kampus pro rozvoj MFF žádné podstatné nebo nezbytné řešení. Naopak, s budováním 
Kampusu je spojeno mnoho nezodpovězených otázek.  
Kolegium diskutovalo o možné budoucí dislokaci MFF, především v souvislosti se 
zamýšlenou výstavbou pavilonu v Troji. Prod. Z. Němeček informoval, že do konce ledna 
2013 - za předpokladu, že bude výjimečně zrušena stavební uzávěra - očekává jednání 
s projektanty stavby. Do té doby ještě lze provést ve stavebním návrhu drobné úpravy. 
Proděkani pro matematickou a pro informatickou sekci prodiskutují tuto možnost ve svých 
sekcích. Kopie náčrtu základní dispozice stavby jim poskytne tajemník.  
 

b) Žádost pror. S. Štecha o stanovisko MFF k evropské patentové přihlášce (týká se patentů 
prof. V. Matolína, celkem sedmi přihlášek): kolegium akceptovalo, že věc projedná děkan 
s prof. V. Matolínem, za účasti proděkanů V. Baumruka a Z. Němečka. Není vyloučeno, 
že počet patentových přihlášek bude redukován a že příslušné poplatky by mohlo 
případně uhradit pracoviště.  
 

c) Žádost pror. M. Tichého o zapůjčení počítačové laboratoře TS pro školení o pasportizaci 
vyřídil tajemník fakulty, kladně.  

 
d) Rektor UK zaslal děkanovi návrh nového Spisového řádu UK a Spisového skartačního 

plánu UK. Připomínky nebo náměty na doplnění RUK očekává do 31. 12. 2012. Děkan 
předal k vyřízení tajemníkovi.  

 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Podnět ze schůze AS MFF konaného dne 14. 11. 2012 – identifikace plateb na výplatních 
páskách a ve stipendiích studentům (zdrojů té které částky): tajemník ukázal, jak by 
vypadala identifikace plateb ve mzdě zaměstnanců fakulty. Protože pásky tiskne 
univerzitní systém, musel by ji doprovázet zvláštní dvoustránkový výpis; lze zajistit od 
1. ledna 2013. KD toto řešení schválilo. Co se týče stipendií, tam se zatím řešení 
nenabízí, protože studentům je platba poukazována přímo na jejich účet.  

 
b) Prod. J. Trlifaj v zastoupení děkana vyhověl žádosti doc. RNDr. Miroslava Zeleného, 

Ph.D., o poskytnutí tvůrčího volna na letní semestr 2012/13. Žádost byla podpořena jak 
vedoucím pracoviště KMA, tak sekčním proděkanem doc. M. Rokytou.  

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/albertov/index.htm
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Děkan 28. 11. 2012 vyhověl analogické žádosti RNDr. Svatopluka Krýsla, Ph.D., 
z Matematického ústavu UK. I tato žádost byla doporučena vedoucím pracoviště 
a sekčním proděkanem.  

  
c) Kolegium souhlasilo s děkanovým návrhem, aby RNDr. Jan Kašpar, CSc., který se 

v rámci propagačních aktivit MFF stará o celoživotní vzdělávání, byl zaměstnán na OVVP 
i v roce 2013.  

 
d) Končící pracovní smlouvy v matematické sekci: prod. M. Rokyta mailem seznámil členy 

KD se situací a s návrhy na ocenění, které v souvislosti s odchodem některých starších 
kolegů do penze promýšlí (fakultní medaile, návrh na jmenování emeritním profesorem 
Univerzity Karlovy). Děkan upozornil na znění statutu UK, kde se říká, že emeritním 
profesorem může být jmenován profesor, který z pracovního poměru k univerzitě odešel 
do důchodu. 

 
e) Tajemník připomněl, že konec kalendářního roku využívají vedoucí pracovišť k podání 

žádosti o příspěvek zaměstnancům na MHD. Důležité je uvědomit si, že tento benefit se 
účetně projeví až v roce následujícím, kdy je fakticky spotřebováván.  

 
f) Odměny z fondu děkana: děkan chápe středisko 901 jako zdroj pro ocenění 

mimořádných úkolů a výkonů (mezi ně počítá například vyhodnocení studentské ankety).  
Na návrh tajemníka fakulty udělil odměny vedoucím oddělení děkanátu. Vedoucí 
oddělení a pracovišť disponují ve svých rozpočtech financemi také na odměny svých 
podřízených.  

 
 
 
6. PROPAGACE  
 

a) Nabídka inzerce v časopise KamPoMaturitě. Uzávěrka je 30. 11. 2012. Na doporučení dr. 
M. Vlacha souhlasilo kolegium s přijetím nabídky. Vyřizuje dr. A. Havlíčková. 

 
b) Propagační USB flash disky s fotografií malostranské budovy fakulty: KD souhlasilo 

s návrhem dr. M. Vlacha zakoupit 200 ks, jako zásobu na překlenovací období do června 
příštího roku. Pak tento propagační předmět znovu posoudit a porovnat s podobnými.  

 
c) Výstava 60 let MFF v obrazech (Malá galerie vědeckého obrazu na Karlově): s ohledem 

na množství různých akcí a úkolů kumulujících se koncem kalendářního roku děkan 
konstatoval, že vedení fakulty nemá kapacitu na zorganizování vernisáže výstavy jako 
širší propagační akce, a proto ponechá na možnostech doc. J. Valenty, jak záležitost 
uspořádat. (Stalo se po kolegiu: termín vernisáže byl stanoven na pondělí 17. 12. 2012, 
bude spojeno s předvánočním setkáním, na které jsou tradičně zváni bývalí zaměstnanci 
fakulty, nyní v důchodu).  

 
d) Děkan vyložil senátu MFF své představy o reorganizaci OVVP, kromě jiného o zřízení 

Oddělení mediální komunikace (OMK). Inzerát na vedoucí/ho OMK je připravený 
k vydání 29. 11. t.r., jeho text je i na úřední desce MFF – Pracovní příležitosti: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20121129.htm 
Záměr děkana zřídit funkci proděkana pro propagaci a jmenovat do ní RNDr. Martina 
Vlacha, Ph.D., bude zařazený na program schůze AS MFF 5. 12. 2012. Kol. Vlach 
nebude v době zasedání senátu v Praze, proto se představí na Čaji se senátory 28. 11. 
2012.  

 
e) Představení MFF na 6. veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí PRO EDUCO & PRO 

JOB 2012 v Košicích bylo úspěšné, odezva studentů poměrně zajímavá, reprezentanti 
fakulty získali cenné poznatky ohledně propagačních materiálů - schází souhrnná 
brožura o fakultě, nabídka MFF v porovnání s jinými VŠ atd. Dr. M. Vlach, který o akci 
referoval, doporučil, aby se fakulta příští rok této akce opět zúčastnila, a dal k úvaze 
prezentaci MFF i na dalších menších veletrzích vzdělávání.  

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20121129.htm
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f) Úspěchy – v novinkách na webu 
i) Česká hlava: Cenu Doctorandus získala Anna Fučíková z KCHFO. 
 
ii) Tři soutěžní družstva posluchačů MFF se zúčastnila 17. – 18. 11. 2012 v Krakově 

středoevropského regionálního kola soutěže ACM ICPC. Svými výsledky dosáhli 
nejlepších výsledků ze všech českých univerzit. Složení družstev bylo následující: 
Lukáš Folwarczný, Filip Hlásek a Jakub Zíka (14. místo) 
Jan Bok, Vlastimil Dort a Karel Tesař (29. místo) 
Jozef Gandžala, Pavol Rohár a Tomáš Šváb (41. místo).  

 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. V. Baumruk zaslal odkaz na rozhovor s předsedou GAČR, viz: 
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/sef-grantove-agentury-snazime-
se-omezit-vliv-%E2%80%9Emaleho-domaciho-rybniku%E2%80%9C 

 
b) Výchozí dokument k novele VŠ zákona je v úložišti KD, viz: 
 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-
_2011/hozi_dokument_novela_zakona_o_vysokych_skolach.pdf 

 
 
c) Debata prezidentských kandidátů o zahraniční a bezpečnostní politice České republiky, 

Modrá posluchárna, 28. 11. 2012 od 18:30. Děkan se musí z časových důvodů omluvit.    
 

d) Fakultní koncert spojený s ukončením oslav 60. výročí MFF se koná 4. 12., pozvánky 
byly rozeslány. Rovněž pozvánky na Adventní koncert pořádáný MFF dne 10. 12. už byly 
distribuovány.  

 
e) Kolegium nemělo námitky proti zakoupení modernějších vysoušečů rukou na fakultní 

WC. Vedle toho budou k dispozici také papírové ručníky, pro ještě vyšší komfort 
uživatelů.  

 
f) Akademický senát UK požádal o zaslání stanoviska nebo připomínek k návrhům, které 

mu předložil pan rektor. Termín stanovil na 4. 1. 2013, 12:00 hod. Jde o tyto změny: 
- Změny Statutu UK (dílčí), čj. 166a/2012 
- Změny přílohy č. 10 Statutu UK (komplexní), čj. 166b/2012 
- Změny Zásad používání a ochrany znaku (dílčí), čj. 166c/2012 
- Změny Stipendijního řádu UK (dílčí), čj. 166d/2012. 

         Dokumenty jsou vystaveny na stránkách AS UK: 
  http://www.cuni.cz/UK-4195.html 

 
g) Na dotaz prod. F. Chmelíka ohledně přípravy výroční zprávy MFF děkan odpověděl, že 

pro dokument za rok 2012 zůstane osnova stejná. Nelze vyloučit, že nová koncepce 
propagačních aktivit fakulty bude příští rok vztažena i na výroční zprávu.  

 
h) Poslední letošní zasedání KD je naplánováno na čtvrtek 27. 12. 2012 od 9:00 hodin.  

 
 

Zasedání skončilo v 15.44. 
 
 

Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/sef-grantove-agentury-snazime-se-omezit-vliv-%E2%80%9Emaleho-domaciho-rybniku%E2%80%9C
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/sef-grantove-agentury-snazime-se-omezit-vliv-%E2%80%9Emaleho-domaciho-rybniku%E2%80%9C
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/hozi_dokument_novela_zakona_o_vysokych_skolach.pdf
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/hozi_dokument_novela_zakona_o_vysokych_skolach.pdf
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