
Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 12. prosince 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 
 
přizváni: D. Lanková a T. Jančák (k bodu 1), M. Zelený a doc. J. Dolejší (k bodu 6.a) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
 
Děkan předal RNDr. Martinu Vlachovi, Ph.D., dekret o jmenování proděkanem pro PRopagaci. 
Nová funkce proděkana a její obsazení mají účinnost od 6. prosince 2012.  
 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 28. 11. 2012.   
 
 
1) Čerpání rozpočtu 2012 
 

Vedoucí HOSP Ing. D. Lanková seznámila kolegium s aktuálním stavem čerpání rozpočtu fakulty. 
KD poté schválilo návrh sekčních proděkanů na převod provozních úspor a rozhodlo o vyplacení 
části prostředků formou mimořádných odměn odrážejících dobré hospodaření fakulty. Návrhy 
musí dostat PERS do 20. 12. t.r., aby na schůzi KD 27. 12. t.r. bylo možné čerpání vyhodnotit a 
definitivně uzavřít.  
 

2) Návrhy na změny předpisů UK (termín: do 4. 1. 2013). Jde o tyto návrhy: 
-   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 
 
Připomínky AS MFF shrnul člen senátu Bc. J. Michálek, kolegiu je zaslal prod. M. Rokyta. Prod. 
M. Rokyta uvedl, že v návrhu změn stipendijního řádu například není zohledněno opatření rektora 
č. 13/2012, kterým byly zvýšeny limity pro stipendia na Univerzitě Karlově.  
KD souhlasilo s návrhem senátu, aby vedení fakulty odeslalo společný souhrn připomínek svých a 
AS MFF. Materiál by měl být projednán kolegiem děkana dne 2. 1. 2013 a vzápětí předsednictvem 
senátu; AS MFF je dodatečně potvrdí na schůzi svolané na 9. 1. 2013. Připomínky od členů 
vedení shromažďuje prod. M. Rokyta. Pan tajemník požádá o názor na navržené změny 
v univerzitních předpisech JUDr. M. Semíkovou.   

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Kolegium schválilo nominace na členy panelů GA ČR, včetně pořadí návrhů.  
 

b) Strouhalovskou přednášku pronese ve středu 9.  ledna 2013 ve 14:00 hodin doc. RNDr. 
Petr Němec, Ph.D., z KCHFO. Následovat bude jednání VR MFF věnované z velké části 
diskusi o hodnocení vědy. Uskuteční se rovněž v posluchárně F1 budovy Ke Karlovu 5. 
Všichni členové kolegia děkana jsou zváni. Zvlášť budou pozváni předseda KHV prof. 
Ing. Jiří Málek, DrSc., a prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., členka řešitelského týmu 
projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho 
výsledků do strategických dokumentů. Prod. Z. Němeček informoval o práci komise pro 
hodnocení výsledků (KHV) a harmonogramu projednání navržené metodiky hodnocení.   
Prod. V. Baumruk sdělil, že fyzikální sekce zvažuje, že napříště budou o Strouhalovskou 
přednášku žádáni střídavě interní a externí přednášející.  

 

http://www.cuni.cz/UK-4195.html
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c) Výzva k podávání návrhů nosných témat pro pobyty zahraničních post-docs 
podporovaných rektorátním Fondem. Návrhy témat k předání na RUK je třeba zaslat na 
OVZS do 14. ledna 2013 (mail sekčním proděkanům 5. 12. 2012). Interní termín pro 
podání kompletního návrhu zahraničního uchazeče o post-doc pozici podporovanou 
rektorátním Fondem bude stanoven na 13. březen 2013. Návrh pak bude postoupen do 
výběrového řízení na RUK, v případě získání podpory je nástup vybraných uchazečů 
možný od 1. 7. 2013. 

 
d) Návrh na jmenování prof. E. Süliho hostujícím profesorem Univerzity Karlovy upravilo 

odd. pro vědu RUK tak, aby mohl být předložen k projednání v kolegiu rektora UK dne 
17. prosince 2012. 

 
e) Na základě dokladů poskytnutých fakultou (MFF) byl doplněn rektorátní přehled 

emeritních profesorů UK o prof. B. Sedláka (jmenován 1. 11. 1999). 
http://www.cuni.cz/UK-1072.html 

 
a) PRVOUK – požadavky RUK: sdělit termíny konání porad Rady, minulé i příští, příp. 

zápisy, a to nejpozději do konce ledna 2013. Kolegium rozhodlo, že tyto informace budou 
obsaženy na k tomu určených webových stránkách každé ze sekcí. T: sekční proděkani.  

 
b) Konference Widening Participation Event, Vídeň, 28. 2. a 1. 3. 2013: byl aktualizován 

seznam navržených účastníků z MFF, s pořadím (jména bez titulů): 1. Křivánek, 2. 
Mančal, 3. Šťovíček, 4. Z. Dvořák, 5. Bulíček, 6. Barto.  

 
c) Termín pro podávání žádostí o pokračující projekty GA UK byl stanovený na 15. 1. 2013, 

sdělení zaslané studentům a pracovištím MFF od OVZS obsahuje opět „kuchařku“.  
 

d) Byly vyhlášeny interní termíny pro předkládání dílčích a závěrečných zpráv GA ČR (DZ: 
10. ledna 2013, ZZ: 24. ledna 2013). Zprávy se předkládají výhradně v elektronické 
podobě a odesílají se prostřednictvím ISDS. 
 

e) Ve středu 12. 12. 2012 se koná seminář zaměřený na finanční zprávy k čerpání 
institucionální podpory mezinárodních projektů, očekávají se informace o stavu aplikace 
MŠMT e-Projekt. Zúčastní se Ing. A. Michálková z OVZS.  

 
f) Ve čtvrtek 13. 12. 2012 se koná seminář Změny v metodice vykazování uznatelných 

nákladů, změny v zadávací dokumentaci, návrhy projektů v roce 2013 (a další aktuality 
Kanceláře GA ČR). Zúčastní se vedoucí OVZS. 

 
g) Dopis pror. P. Volfa týkající se nepřímých nákladů v projektech 7. rámcového programu – 

podle situace ve svých sekcích předají sekční proděkani řešitelům dané informace.  
 

h) ERA Chairs – informace ze semináře 29. 11. 2012: mezi 14. - 17. prosincem 2012 se 
očekává zveřejnění výzvy. Nástroj, který má sloužit pro zajištění větší účasti v rámcových 
programech těch států, jejichž participace v RP je podprůměrná. Návrhy budou podávat 
instituce s dobrým startovacím potenciálem a s možností výrazného progresu (šanci mají 
kvalitní instituce s podporou ze strukturálních fondů stávajícího programovacího období a 
s výhledem na další financování v příštím období; zároveň to ale nemohou být již teď 
špičková pracoviště, neboť zde by se účinek jejich výrazného vývoje neprojevil. Zatím se 
zdá, že výzva bude určena spíše regionálním výzkumným pracovištím. 

 
i) Systém Habilion by měl začít fungovat od 15. ledna 2013, probíhá jeho testování, na 7. 

ledna 2013 je naplánovaná „generální“ zkouška. Bude třeba sladit interní předpis 
s elektronickým procesem, dořešit způsob a podobu předkládání habilitační práce.  
 

j) Směrnici o režijních nákladech pan děkan podepsal, až ji redaktoři fakultního webu 
vystaví, odejde mail na pracoviště s upozorněním na nový přípis. 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/smer07.htm 
 

 

http://www.cuni.cz/UK-1072.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/smer07.htm
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schůzku k hodnocení výuky (studentská anketa) děkan svolal do své pracovny na 
pondělí 17. 12. 2012, 13:00 hodin. Pozváni jsou oba studijní a všichni tři sekční 
proděkani, dále garanti studijních programů. Paralelně poběží schůzka pracovní skupiny 
pro web.  

 
b) Prezentace výuky v anglickém jazyce proběhla dne 3. 12. 2012, velmi úspěšně. 

V návaznosti na ni přišlo několik pozvání od zahraničních institucí v Praze. Propagační 
film je ke zhlédnutí i na YouTube:  

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

c) Dotazník vyžádaný redaktorkou Hospodářských novin (žebříček VŠ – obor Informatika) 
zpracuje prod. P. Kolman.  

 
d) Vyšlo další číslo časopisu UK Forum, tentokrát věnované celoživotnímu vzdělávání. 

Příspěvek za MFF napsal RNDr. J. Kašpar, CSc.  
 
e) Prod. F. Chmelík  

i) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o poradách na RUK, kterých se 
spolu s prod. P. Kolmanem zúčastnil 5. 12. t.r. První z nich se týkala činnosti 
oborových rad doktorského studia a ustavování garantů, druhá měla podobu 
pracovního semináře Hodnocení výuky studenty na UK. Souhrnné materiály jsou 
k dispozici u prod. F. Chmelíka. Děkan informoval o poradě děkanů, která se 
konala 3. 12. t.r. a nejvíce se věnovala návrhu směrnice o garantech studijního 
programu/oboru. Prod. Z. Němeček doporučil pokusit se cestou AS UK odvrátit 
situaci, kdy děkan bude za studium zodpovídat, ale nebude mu dána možnost je 
fakticky ovlivnit, protože nebude moci jmenovat garanty.   

 
ii) Prod. F. Chmelík rozeslal KD a garantům studijních programů návrh smlouvy 

o spolupráci ve výuce. Seznam partnerů z jiných vysokých škol (v předkládaném 
případě FIT ČVUT a FEL ČVUT) může být časem rozšířen.   

 
iii) Děkan seznámil kolegium s případem nahlášené kyberšikany na koleji. Záležitost 

je citlivá, děkan ji řeší a ještě bude řešit v součinnosti se SKAS, zástupci kolejní 
rady, případně dalšími odborníky.  

 
iv) Žádostí o udělení fakultních studentských grantů se sešlo celkem 33, všechny 

z fyzikální sekce. Prod. F. Chmelík svolal na 17. 12. 2012 příslušnou radu, její 
členy požádal, aby se seznámili s návrhy předem. Rada bude respektovat 
doporučení kolegia děkana, aby se podpory dostalo všem smysluplným projektům, 
a to sumou po 8.000,- Kč, ze stipendijního fondu.  

 
v) Dotaz p. Bejčka, zda vedení MFF neuvažuje o zvýšení hodinové sazby za službu 

v labu (60,- Kč): prod. F. Chmelík zjistí, kdo konkrétně má na fakultě věc na 
starosti, a bude s ním jednat. Co se týče ročního finančního limitu, který 
v současné době činí 46,5 tis. Kč a jeho zvýšení navrhuje kol. K. Kolář ze SKAS, 
jeho hranice je určena rozhodnutím RUK.  

 
vi) Publikace Sbírka řešených příkladů z M, F a I: prod. F. Chmelík upozornil na 

neprodejnou zásobu titulu. KD doporučilo publikace odepsat a prostřectvím OVVP 
je zdarma nabízet uchazečům o studium při propagačních akcích fakulty. Protože 
brožurky obsahují řešené příklady použité v minulých letech při přijímacích 
zkouškách a současný „formát“ zkoušek je jiný, bude na webu nebo v publikaci 
samotné vysvětlující letáček.  

 
vii) Porovnání papírové a elektronické studentské ankety: prod. F. Chmelík sestavil pro 

splnění tohoto úkolu malou komisi ve složení – vedoucí studijního oddělení dr. D. 
Macharová, referentka téhož oddělení M. Všechovská a Mgr. Jiří Šejnoha jako člen 
SKAS.  

http://www.mff.cuni.cz/admission/
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viii) Opakovaná žádost studenta Valentýna Plzáka o mimořádné stipendium: původní 

žádost byla zamítnuta a děkanovo rozhodnutí pan rektor potvrdil. Protože  důvody 
pro zamítnutí nepominuly, vyřídí prod. F. Chmelík novou žádost analogicky.  

 
ix) Děkan se vrátil k požadavku ředitele ÚTIA AV ČR, aby ústavy Akademie věd 

školící doktorandy dostávaly část finanční dotace, kterou má na studenty vysoká 
škola. K tomu se pojí ještě otázka, zda mohou doktorandi školení na jiných než 
univerzitních pracovištích žádat o grant GAUK. Prod. J. Trlifaj zjistil, že takoví 
studenti projekt podat mohou, ale režie nemohou jít mimo univerzitu/MFF. Prod. Z. 
Němeček upřesnil, že dotaci na výuku studentů dostává vysoká škola/MFF a 
nesmí je přesouvat jinam. Pokud by MFF chtěla přispět ústavu AV ČR, musela by 
na to použít prostředky z jiného zdroje, například z centrálních prostředků (901). 
Navíc dotace, kterou MFF na studenta dostává, je nižší než vyplácená stipendia, 
která fakulta kryje rovněž z jiných svých zdrojů. Doktorand přispívá školicímu 
ústavu tím, že publikuje pod jeho hlavičkou. Školitelé mohou, je-li to předem 
naplánované, dostat odměnu z projektu.  

 
f) Schůzka s firmami navazující na prezentaci výuky v AJ dne 3. 12. 2012: prod. M. Vlach 

doporučil ještě před Vánocemi napsat představitelům firem dopis a schůzku uspořádat 
počátkem roku 2013.  

 
g) KD se krátce zabývalo informacemi o mizerné kvalitě některých ubytovacích zařízení, 

která spravují KaM UK (nečistota a hmyz).  
 

h) Studentská anketa: prod. M. Rokyta tlumočil upozornění SKAS, že Řád pro hodnocení 
výuky studenty UK v Praze v čl. 7 připouští jak anketu papírovou, tak elektronickou. Bylo 
by tedy možné zrušit fakultní interní směrnici, což by otevřelo cestu pro existenci obou 
forem ankety na MFF. Děkan počká na výsledek porovnání letošních anket papírové a 
elektronické, po ukončení zimního semestru 2012/13 by rád realizoval anketu 
elektronickou. Závěry předloží kolegiu děkana.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Tajemník 
i) Žádost           o poskytnutí informací: rektor UK potvrdil dne 19. 11. 2012 

rozhodnutí děkana MFF UK ze dne 22. 8. 2012 (čj. 125/TP/MFF) a odvolání           
               zamítl. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.  

 
ii) Odvolání proti pokutě udělené za diskriminační podmínku v inzerátu na přijetí  tzv. 

mladých odborných asistentů mělo za následek snížení její částky ze 70 na 50 tis. 
Kč. MFF pokutu uhradila.  

 
iii) KD schválilo návrh příkazu děkana o rozpočtovém provizoriu pro počátek rok 2013. 

Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz05.htm 

 
iv) KD vzalo na vědomí výklad tajemníka k následující rozpočtové úpravě a úpravu 

schválilo: 
 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámka 
RUK 901-01/PROVOZ - 210 000 neinvestice  snížení příspěvku - aktualizované 

údaje o počtu studentů 
 

v) KD vzalo na vědomí, že přišly platby od PřF UK za výuku zajištěnou MFF.  
 

vi) Kampus Albertov: KD vzalo na vědomí, že tajemnice PřF UK pozvala své profesní 
kolegy z MFF a 1.LF na jednání 14. 12. t.r. Dále vzalo KD na vědomí, že druhá 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz05.htm
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schůze monitorovacího výboru je svolaná na 29. 1. 2013, 12:00 hodin do pracovny 
rektora UK. Zúčastní se děkan.   

 
vii) Tajemník připravil pro sekční proděkany kopii studie pavilonu v Troji.   

 
viii) Závěrka hospodaření MFF 2012 a podklady k ní pro AS MFF: ekonomická komise 

se sešla s tajemníkem fakulty a vedoucí HOSP. Senát si přeje dostat – jen pro 
svou interní potřebu – vybrané ukazatele manažerského účetnictví. Vedení fakulty 
mu vyhoví.    

 
ix) Vrty na Karlově - kolaudace se koná v pátek 14. 12. 2012 v 11:00 hodin.  

 
x) Zakoupení koncertního křídla a jeho umístění v refektáři na MS: skupina 

pracovníků sestávající hlavně ze zástupců MFF a RUK navštívila refektář, aby 
posoudila možnosti umístění a jeho vhodnost. Zápis z jednání na KD koloval. 
Převažující názor je pro zakoupení nástroje, jehož cena činí 100 tis. Kč. Kvalitu 
křídla ještě musí posoudit odborník.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Nový, kvalitnější projektor do refektáře v malostranské budově: prod. Z. Němeček bude 
konzultovat s prof. M. Tichým možnosti, souběžně se správa budov pokusí získat 
expertní posudek, zda je na trhu k dispozici zařízení, které by kvalitu přenosu výrazně 
pozvedlo.  

 
b) RUK informoval, že termín příštího zasedání  monitorovacího výboru akce „Výstavba 

Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum“ je stanoven na 29. 1. 2013, 12:00 h.  
Zúčastní se děkan fakulty.  

 
c) Výstavba pavilonu v Troji: jedna z dopravních variant (silnice s tunelem) byla zamítnuta, 

ale proti záměrům MFF žádné námitky vzneseny nebyly. Počátkem roku 2013 snad bude 
přijato definitivní  řešení a MFF obdrží výjimku ze stavební uzávěry a tím povolení stavět.   

 
d) Investiční plán Univerzity Karlovy na příští roky a jeho chystaná inovace. KD souhlasilo 

s tím, že prod. Z. Němeček prostřednictvím pror. M. Tichého uplatnil tyto stavební akce: 
rekonstrukce střechy a pláště budovy býv. Vývojových dílen v Troji (na střechu byl 
vystaven havarijní výměr) a rekonstrukci střechy malostranské budovy.  

 
e) KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka, že MŠMT sestavilo komisi expertů, jejíž 

stanovisko bude podstatné pro investiční akce nad 200 mil. Kč.  
 

f) Plán stavebních akcí 2013: pracoviště fakulty zasílají návrhy.  
 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Děkan akceptoval všechna doporučení komisí pro výběrové řízení na obsazení 
pracovních míst v sekcích matematické a informatické. Na každou vypsanou pozici se 
přihlásil právě jeden zájemce, ve všech případech vhodný.   

 
b) KD schválilo udělit prof. M. Huškové mimořádnou odměnu z fondu děkana za skvělou 

reprezentaci MFF v zahraničí (nedávné udělení řádu nizozemské královny).   
 
c) Kolegium schválilo děkanův návrh udělit fakultní stříbrnou pamětní medaili RNDr. Josefu 

Kubátovi, bývalému dlouholetému řediteli Gymnázia Dašická v Pardubicích 
a současnému předsedovi Jednoty českých matematiků a fyziků. Při příležitosti jeho 
významného životního jubilea by tak MFF ocenila  jeho dlouholetou a systematickou 
činnost s matematickými středoškolskými talenty, jeho obětavou činnost pro propagaci 
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matematiky a fyziky před veřejností České republiky, a tím i významnou propagaci 
Matematicko-fyzikální fakulty UK. Medaili předá osobně děkan 27. 12. t.r.  

 
d) Tvůrčí volno: podle Směrnice děkana č. 1/1999, bodu 6., má pracovník o výsledcích své 

práce v rámci tvůrčího volna podat písemnou zprávu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/1999/smer1.htm 

        Tři pracovníci z matematické sekce své „dlužné“ zprávy zaslali v těchto dnech.   
 
 
6. PROPAGACE 
 

a) KD projednalo za účasti předsedy ediční komise doc. M. Zeleného a předsedy AS MFF 
doc. J. Dolejšího návrh vzešlý z iniciativy matematické sekce (doc. M. Zelený, prod. M. 
Rokyta), totiž návrh objednat vytvoření matematického fontu (autoři: František Štorm 
a Petr Olšák). Speciální typografický systém by dodal publikacím vydávaným na MFF, 
například matematickým skriptům, lepší grafický vzhled dobře sloužící také propagačním 
účelům. Zakázka by představovala náklad odhadem 360 tis. Kč, rozložený do dvou let. 
Kolegium návrh schválilo s podmínkou, že font uvažovaný v TEX by byl rozšířen o 
WORD, ovšem pro použití výhradně na MFF, tedy nikoli volně šiřitelný. Děkan souhlasil 
s úhradou zálohy F. Štormovi ve výši 80 tis. Kč, ze střediska 901. (Stalo se po kolegiu: 
úhrada činila po započítání DPH 96 tis. Kč.) KD schválilo podíl sekcí na zbývajících 
nákladech - zhruba 300 tis. Kč - v poměru předpokládaného využití fontu, tedy 150 tis. Kč 
sekce matematická a po 75 tis. Kč sekce informatická a fyzikální.  

 
b) Ediční plán MFF na rok 2013: kolegium odložilo jeho definitivní schválení na schůzi 2. 1. 

2013.  
 

c) KD vzalo na vědomí hodnocení DOD jako úspěšně zvládnuté propagační akce. 
 

d) KD schválilo konání DOD v roce 2013, a to opět na konci měsíce listopadu v Národním 
domě na Vinohradech. Přesný termín dohodnou vedoucí  STUD a OVVP, aby nedošlo 
k časové kolizi např. s promocemi. Uvažuje se o posunutí začátku/zahájení, hlavní 
přednáška by mohla být kratší o 20 minut. MFF zaplatí šatnu. K odpolednímu programu: 
v malostranské budově využít posluchárnu skýtající dostatečnou kapacitu (S5). Děkan 
doporučil přidat koncem ledna 2013 jednu propagační akci zaměřenou na studium 
informatiky. 

 
e) Stánek MFF na veletrhu vzdělávání Gaudeamus (Praha, 29. a 30. 1. 2013) bude 

zaměřený hlavně na obory Informatika a Matematika, tzn. že na jeho přípravě by se měly 
podílet obě příslušné sekce.  

 
f) Návrh Změny Zásad používání a ochrany znaku a loga UK – materiál zaslaný 

tajemníkem AS UK a pak ještě zvlášť ještě pror. M. Šobrem: kolegium návrh 
prodiskutovalo  a pověřilo děkana a prod. M. Vlacha, aby ve smyslu závěrů diskuse  
zformulovali vyjádření pro RUK požadované do 13. 12. t.r. Stanovisko je následující: 
Kolegium děkana MFF UK se zabývalo návrhem Pravidel pro jednotné způsoby 
grafického užívání znaku a loga UK a shodlo se, že podporuje rámcovou snahu ochrany 
znaku (pečeť) Univerzity Karlovy jako společného a nedotknutelného grafického prvku, 
který vyjadřuje unikátní univerzitní identitu. Předložený materiál nereflektuje, že současný 
návrh jde proti zachování možnosti stávajícího grafického vyjádření identity některých 
fakult, např. MFF UK a PřF UK, kde je znak UK dlouhodobou součástí fakultního znaku. 
V případě MFF UK se navíc jedná o Ochrannou známkou, o jejíž registraci sama Karlova 
univerzita požádala. Jsme přesvědčeni, že fakultní znak MFF UK, který byl před zhruba 
30 lety navržen akademickým sochařem Zdeňkem Kolářským, v plné míře vyjadřuje 
princip identity fakulty s integritou celku a máme zájem na možnosti jeho dalšího užívání.  
Za nadbytečné detaily ve stávajícím návrhu považujeme pasáže věnované příkladům 
věnovaným multimediálním aplikacím a vizitkám pracovníků fakult. Domníváme se, že 
tyto detaily zbytečně zasahují do relativní autonomie fakult deklarované v průvodním 
dopisu k návrhu. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/1999/smer1.htm
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g) Prod. Z. Němeček upozornil na možnost otisknout vhodný propagační článek o studiu 
informatiky v anglickém jazyce v PS Public Service Review (European Science & 
Technology). MFF v něm již několikrát publikovala, k dispozici je předplacená jedna 
dvoustrana. Prod. Z. Němeček poskytne kontaktní informace prod. M. Vlachovi a Mgr. E. 
Uzlové. Prod. P. Kolman dodá text a vhodné ilustrativní obrázky.  

 
h) Další schůze pracovní skupiny pro web je svolaná na 17. 12. t.r., 13:00 hodin, bude ji řídit 

prod. M. Vlach. Jsou pozvání zástupci firem, které byly osloveny ohledně vypracování 
analýzy webu a návrhu na jeho restrukturalizaci.  

 
i) Mimořádná schůzka členů KD ohledně webu se bude konat 19. 12. 2012 v 11:00 hodin 

v pracovně děkana, přizváni jsou Mgr. P. Vlášek, Mgr. E. Uzlová, Mgr. T. Drbohlav. Cílem 
je politické rozhodnutí ohledně pravidel pro vzájemné zrcadlení stránek v českém a 
anglickém jazyce.  

 
j) Analytics Challenge: studenti MFF byli mezi prvními, konkrétně první dva, pět mezi 

prvními sedmi a 10 mezi prvními 30 jsou posluchači MFF. Více na: 
http://challenge.optimics.cz/zaverecne-poradi/ 

Podle informace dr. K. Šolcové vyjde i tisková stránka.  
 

k) Veletrh vzdělávání v Hong Kongu (únor 2013): účastnický poplatek by musel být uhrazen 
do 15. 12. t.r. Kolegium se po krátké diskusi přiklonilo k názoru proděkanů P. Kolmana 
a M. Vlacha, že účast na této akci by byla příliš nákladná, a proto ji vynechat.  

 
l) Prod. M. Vlach 

i) Žádosti jiných škol o zveřejnění jejich inzerátů na post-doktorská místa: KD 
souhlasilo s  vyvěšením inzerátu na nástěnku, případně na Career Market, ale 
nikoli na webové stránky MFF.  

 
ii) Doména Matfyz.cz: prod. M. Vlach jedná.  

 
iii) Televizní pořad Zprávičky: MFF splní daný slib a dodá propagační předměty pro 

děti, které na pořad reagovaly.  
 

iv) Festival Fantazie, konaný na přelomu června a července 2013: kolegium schválilo 
návrh prod. M. Vlacha, aby se MFF festivalu zúčastnila a prezentovala zde 
všechny tři své oborové sekce. Dále souhlasilo s předběžnými náklady ve výši 
odhadem 100 tis. Kč.  

 
v) FotoFest (analogie FilmFestu): náklady na uspořádání soutěže odhaduje prod. M. 

Vlach na 150 tis. Kč. Předmětem soutěžního festivalu budou fotografie, 
očekávaným výstupem pak kalendář MFF na rok 2014. Vyhlášení vítězů by spojil 
doc. J. Valenta s výstavou nejúspěšnějších fotografií v MGVO. KD akci schválilo.  

 
vi) Inzerát na místo vedoucího oddělení mediální komunikace (OMK): personální 

oddělení zatím eviduje tři přihlášky. První schůzka komise pro výběrové řízení je 
svolaná na 14. 12. t.r.  

 
vii) Dislokace: proděkan pro PR bude dočasně používat, hlavně pro jednání se 

stranami, místnost OVVP na Karlově. Po konstituování oddělení mediální 
komunikace a po provedení personálních změn ve sféře propagačních aktivit MFF 
navrhne prod. M. Vlach nové umístění pracovníků spadajících svou agendou do 
jeho působnosti, a to pokud možno do navzájem sousedících místností v budově 
děkanátu na Karlově.  

 
viii) Místnost pro „přespolní“ proděkany na Karlově bude obnovena, například jako 

sdílená s AS MFF.   
 
 
 

http://challenge.optimics.cz/zaverecne-poradi/
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7. RŮZNÉ 
 

a) Informace z porady dekanů konané 3. 12. 2012. 
i) Výchozí dokument k novele VŠ zákona, aktuální ke 30. 11. 2012, je v úložišti KD, 

viz: 
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm 

 
b) Děkan je připraven předložit Akademickému senátu MFF návrh na změnu Volebního 

a jednacího řádu AS MFF UK a statutu MFF UK, iniciativně připravený Studentskou 
komorou AS. Podle vyjádření předsedy legislativní komise AS Bc. J. Michálka jde 
zejména o prodloužení funkčního období člena SKAS včetně dvoufázového obměňování 
SKAS a drobné upřesnění volebních pravidel v návaznosti na situaci z akademických 
voleb v roce 2012.  

 
c) Pracovního oběda s děkany FIT ČVUT a FEL ČVUT dne 18. 12. 2012 se kromě děkana 

MFF, jenž je hostitelem, zúčastní prod. F. Chmelík.  
 

d) Prod. V. Baumruk zastoupil děkana při příležitosti 5. výročí umístění tokamaku (pořádala 
FJFI ČVUT 10. 12. odpoledne). 

 
e) Děkan nabídl členům KD pozvánku na koncert v rámci série Akademické rezonance, 

bude se konat 12. 12. na Hradě.  
 

f) Ve středu 12. 12. 2012 v 18:00 hod. se v posluchárně M1 bude konat diskusní setkání 
„6k60“. Děkan se plánuje osobně zúčastnit.  

 
g) Seminář vztahující se k vysokoškolské legislativě, pořádaný na MFF dne 11. 1. 2013 (viz 

bod 7.a) zápisu ze schůze KD 14. 11. 2012): k účasti se přihlásili děkan, prod. M. Rokyta 
a prod. F. Chmelík.   

 
h) Děkan přijal pozvání na 125. reprezentační ples mediků, který pořádá 1. LF UK dne 

11. ledna 2013 na Žofíně.  
 

i) Malá galerie vědeckého obrazu na Karlově: vernisáž výstavy 60 let MFF v obrazech se 
bude konat v pondělí 17. 12. 2012 v 17:00 hodin. Výstava představí výběr historických 
fotografií ze života fakulty a potrvá do 8. 4. 2013. 

 
j) Předvánoční setkání s důchodci organizované fakultní odborovou organizací se 

uskuteční 17. 12. 2012 od 15:00 hodin.    
 

k) Poslední letošní zasedání KD je naplánováno na čtvrtek 27. 12. 2012 od 9:00 hodin. 
Budou na něm - kromě jiného - dodatečně předány dvě Ceny děkana za nejlepší 
bakalářskou práci (Bc. Ondřej Staněk v kategorii Informatika, za práci Centralized 
multirobot system; Bc. Marek Fišer v kategorii Informatika, za práci L-systems online).  

 
 

Zasedání skončilo v 17:20. 
 

 
Zapsala: 
T. Pávková 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm
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