
 Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 27. 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 
k bodu 1. přizváni D. Lanková a T. Jančák 

 
 
Zasedání zahájeno v 9:11 hodin. 
 
K dodatečnému převzetí Cen děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou práci v akademickém roce 
2011/2012, obou v kategorii Informatika, byli pozváni Bc. Ondřej Staněk (práce Centralized multirobot 
system) a Bc. Marek Fišer (práce L-systems online). Dostavil se jen student Staněk.  
 
Kolegium schválilo zápis ze schůze konané 12. 12. 2012.   
 
 
 
1) Čerpání rozpočtu 2012 

• PRVOUK: záporné zůstatky budou uzavřeny k nule. 
• Do Fondu provozních prostředků fakulta převede 2 – 3 mil. Kč. 
• Děkan informoval, že udělil závěrečné odměny z fondu děkana, a to za výborný hospodářský 

výsledek fakulty a za mimořádné propagační akce fakulty.   
• Děkan bude dostávat měsíční rozpis o čerpání střediska 901. 
• Prod. O. Čepek požádal hospodářské oddělení o zavedení nových čísel podúčtů pro rektorátní 

bonusy (udělované za významné granty), aby byly tyto prostředky účetně odděleny od 
provozních prostředků pracovišť.  

• Oddělení mediální komunikace bude mít založený účet od ledna 2013.  
 
2) Materiály pro schůzi AS MFF dne 9. 1. 2013 

• KD schválilo návrh prod. P. Kolmana na text nové směrnice o výplatě stipendií a doporučilo, 
aby děkan předložil tento návrh k projednání AS MFF.   

• Návrh změn statutu MFF (Volební a jednací řád AS MFF): děkan předloží senátu připomínky 
v té podobě, jakou jim dala legislativní komise AS MFF.  

• Návrhy změn vnitřních předpisů UK, čj. 116/2012 (termín pro odeslání na RUK: do 4. 1. 2013) 
– viz bod 2) zápisu z 10. schůze KD konané dne 12. 12. 2012: děkan pověřil prod. M. Rokytu, 
aby shromáždil a zpracoval připomínky členů akademické obce a předložil je k projednání 
kolegiu děkana dne 2. 1. 2013. Materiál bude následně projednán předsednictvem senátu, AS 
MFF jej dodatečně potvrdí na schůzi svolané na 9. 1. 2013.  

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj 
a) GAČR zveřejnila na svých webových stránkách dne 21. 12. t.r., že do panelů v některých 

oborech nebylo navrženo dost kandidátů.  Do 15. 1. 2013 lze poslat dodatečné návrhy. 
Viz: 
http://www.gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/ 

 
b) GAČR: aplikace GRIS pro vyplňování dílčích a závěrečných zpráv zatím není plně 

funkční.   
 
c) Časopis AUC je z ekonomického hlediska pro MFF prodělečný, protože na 

časopiseckých výměnách vydělá 10 tis. Kč, kdežto náklady na něj činí 16 tis. Kč. 
O perspektivách časopisu bude KD diskutovat jindy, po předchozí diskusi mezi 
proděkany pro matematickou a pro fyzikální sekci, případně pak po rozpravě 
v akademické obci fakulty. 

 

http://www.gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/
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d) KD vzalo na vědomí, že děkan podepsal darovací smlouvu mezi firmou Glass Service, 
a.s., a MFF UK. Finanční dar firmy Glass Service bude podle této smlouvy využit na vývoj 
nových adekvátních modelů a odpovídajících numerických metod k efektivním výpočtům 
chování skloviny při tvarovacím procesu (týká se MÚ UK, skupiny prof. J. Málka). 

 
e) Vědecká rada MFF dne 9. 1. 2013: pozvání přijali jak prof. J. Moravcová, tak prof. J. 

Málek. Diskuse o hodnocení výsledků vědy je plánovaná po Strouhalovské přednášce, 
tzn. od 15:15 hod. v posluchárně F1. Zasedání budou řídit děkan a prod. J. Trlifaj.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Případ nahlášené kyberšikany: mediace zprostředkovaná vedením fakulty dne 18. 12. 
2012 za účasti dvou profesionálních mediátorek vedla, zdá se, ke smíru mezi 
znesvářenými stranami.  

 
b) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka týkající se provádění hlasování per 

rollam v rámci oborových rad (mail od JUDr. E. Kášové, Ph.D., z RUK).   
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Tajemník 
i) KD schválilo následující návrh rozpočtové úpravy: 
 
Odkud Kam Částka v Kč Fin.prostř. Poznámka 
RUK 7242-01/PROVOZ 189 000 neinvestice  zahr. studenti - stipendia 
RUK 700-01/PROVOZ 212 500 neinvestice zahr. studenti – prostř. na pobyt 
 
ii) Podnět člena SKAS Bc. K. Koláře, aby drobné výdaje (typicky zálohy) byly 

vypořádávány elektronickou cestou, odložilo KD z časových důvodů na 2. 1. 2013.  
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Prod. Z. Němeček informoval, že RUK požaduje vyplnění nových formulářů na investiční 
stavební akce, termín stanovil na polovinu ledna 2013. V případě MFF se týká výstavby 
pavilonu v Troji, dokumentaci zajistí prod. Z. Němeček ve spolupráci se správou budov. 
Děkan požádal prod. Z. Němečka, aby do plánů UK uvedl - pro případ, že budou nějaké 
disponibilní prostředky navíc – zakoupení/pronájem budovy v karlínské lokalitě. Prod. M. 
Rokyta sdělil, že k podobným závěrům došli při diskusi o budově v Troji i členové kolegia 
matematické sekce na své schůzi dne 13. 12. 2012 a že je připraven s těmito závěry 
seznámit i členy KD. Z časových důvodů tak však učiní až na zasedání KD v lednu 2013.   

 
b) Přístup do dvora malostranské budovy: čtečky jsou instalované, pravidla pro vjezd do 

dvora vydá tajemník fakulty ve smyslu návrhu prod. O. Čepka.  
 
c) Koncertní křídlo: rozhodnutí o nákupu bude předcházet posudek experta o kvalitě 

nástroje. Odborníka zajistí MFF.  
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF – podzimní kolo 2012: děkan akceptoval 
všechna doporučení příslušných komisí, místa budou obsazena s účinností od 1. ledna 2013. 
Kompletní výsledky řízení budou zveřejněny na webu.  
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6. PROPAGACE  
 

a) Výběrové řízení na vedoucího pracovníka v oblasti propagace (vedoucí oddělení 
mediální komunikace čili OMK): komise ustavená děkanem zasedala 18. 12. 2012, 
jednala se všemi šesti přihlášenými uchazeči a doporučila oslovit vítězného uchazeče 
a vyzvat ho k dalšímu jednání. Jednání se jako pozorovatelé zúčastnili děkan a předseda 
AS MFF. OMK bude formálně zřízeno k 1. 1. 2013 a bude zahrnovat také částečný 
úvazek pro agendu spojenou s propagací výuky v AJ. Funkce vedoucího pak obsazena 
nejpozději od 1. 3. 2013.  Prod. M. Vlach jedná s některými z účastníků konkursu o 
spolupráci mimo pozici vedoucího OMK.  

 
b) Prod. M. Vlach nastínil možnou dislokaci OVVP a OMK. Bude-li to únosné z hlediska 

sestavení rozvrhu výuky, nabízí se jako možnost úprava jedné z malých poslucháren ve 
druhém poschodí budovy Ke Karlovu 3.  

 
c) Dopis pror. M. Šobra týkající se veletrhu Gaudeamus Praha 2013 (29. 1. až 30. 1.) 

a dávající ke zvážení dvě varianty prezentací: buď bude fakulta zastoupena výhradně 
dvěma studenty, nebo výhradně dvěma studenty a dalšími pracovníky fakulty dle 
vlastního uvážení. Kolegium zvolilo druhou variantu. Odpověď na RUK vypraví 
sekretariát děkana. 

 
d) Mzn. konference o fyzikálním vzdělávání ICPE 2013 konaná v  2013: úvodní slovo na 

zahájení akce dne 5. srpna slíbil pronést děkan MFF, v případě potřeby je připraven ho 
zastoupit prod. V. Baumruk.   

 
 

e) Den otevřených dveří 2013 
• Termín: 28. listopadu. 
• Součástí programu by se mohl stát FotoFest, proto KD schválilo posunutí 

jeho původně plánovaného termínu.  
 

i) Prod. M. Vlach se intenzivně zabývá financemi OVVP a přípravou rozpočtu na 
propagační činnost v roce 2013. Výsledek kolegiu předloží během ledna 2013.  

 
ii) Probíhají jednání o možnostech spolupráce (partnerství) s Festivalem Fantasie 

(Chotěboř), náklady případné spolupráce v roce 2013 odhaduje M. Vlach na 
100 tis. Kč. V případě navázání spolupráce by pražskou variantu festivalu v roce 
2014 mohla hostit MFF. 

 
iii) KD souhlasilo s výjimkou z rozpočtového provizoria, aby bylo možné vyhovět 

návrhu prod. M. Vlacha uvolnit odhadem 180 tis. Kč na aktivity spojené 
s propagací studia informatiky v AJ (spolupráce s PraguePost, SME, inzerce, 
reklama na Facebooku atp.). 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) V úterý 5. 2. 2013 ve 13:00 hodin budou ve Velké aule Karolina předány jmenovací 
dekrety novým docentkám a docentům Univerzity Karlovy v Praze. Pokud se slavnosti 
nebude moci zúčastnit osobně děkan, zastoupí ho prod. J. Trlifaj.   

 
b) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 2. ledna 2012, začátek v 9:00 hodin. 

Jedním z bodů bude otázka existence reprografického střediska MFF a vydavatelství 
Matfyzpress, do programu je zařazený na 14:30 hod., aby se ho mohl zúčastnit předseda 
ediční komise doc. M. Zelený. Dále jsou přizvány H. Kutková a Ing. D. Lanková.  

 
Zasedání skončilo ve 12:15. 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


	Kam

