
Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 2. ledna 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek (jen na dopoledne), V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman (jen do 14:29), J. 
Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. Trlifaj (jen dopoledne), M. Vlach 
k bodu týkajícímu se ediční činnosti byli přizváni D. Lanková, H. Kutková, M. Zelený a J. 
Dolejší 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
Cena děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou práci v akademickém roce 2011/2012, v kategorii 
Informatika: kolegium se dodatečně osobně seznámilo s Bc. Markem Fišerem, autorem oceněné 
práce L-systems online, gratulovalo mu k úspěchu a popřálo mnoho zdaru v jeho současném 
magisterském studiu v USA. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 27. 12. 2012.   
V zápisech určených ke zveřejnění byly z důvodu ochrany osobních údajů znečitelněny některé 
informace (http://www.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/). 
 
 
1) Návrh Změn vnitřních předpisů UK, zaslaný tajemníkem AS UK dne 21. 11. 2012 pod čj. 

166/2012, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-4195.html 
KD pověřilo prod. M. Rokytu konečnou editací stanoviska vedení fakulty a odesláním 
předsednictvu AS MFF. Po schválení ze strany PAS bude stanovisko odevzdáno na RUK ve 
stanovené lhůtě, tj. do 4. 1. 2013, jako společné stanovisko vedení MFF a AS MFF.  

 
2) KD souhlasilo s návrhem prod. V. Baumruka, aby MFF dodatečně podala návrh na kandidaturu 

RNDr. A. Valkárové, DrSc., do panelu GAČR. Návrh nebyl Grantové agentuře zaslán v řádném 
termínu vinou opomenutí.  

 
3) KD vyslechlo návrh prod. P. Kolmana využívat v přijímacím procesu do studijních programů 

v angličtině stejný mechanismus ověřování podmínek k přijetí, jako je tomu u studijních 
programů v českém jazyce.   

 
4) Návrh informatické sekce na udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. Aravindu 

Joshimu, profesoru University of Pennsylvania, zdůvodněný vysoce uznávanými vědeckými 
výsledky v oblasti informatiky a počítačové lingvistiky a také dlouholetými odbornými a osobními 
vztahy a působením na Univerzitě Karlově, jmenovitě na MFF: prod. O. Čepek návrh poslal 
kolegiu mailem 28. 12. 2012. Půjde o návrh podávaný - za předpokladu doporučení vědeckou 
radou MFF - společně s Filozofickou fakultou UK, jejíž VR návrh schválila 13. 12. 2012. KD 
doporučilo připravit návrh na zasedání VR MFF UK dne 6. 2. 2013, po předchozích úpravách 
odrážejících požadavky RUK. Z: prod. O. Čepek a vedoucí OVZS.  

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Stanovisko děkanů přírodovědeckých fakult k metodice rozdělování institucionální 
podpory, přijaté v Olomouci dne 22. 9. 2012: kolegium akceptovalo názor prod. M. Rokyty 
(a dalších členů kolegia matematické sekce), že webová stránka, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/podpora201209.htm 
je stránkou fakultní, a proto není vhodné, aby odrážela názory třetích osob. Stránka bude 
upravena tak, že pouze uvede jména osob, které Stanovisko děkanů podpořily.  

 
b) Prod. J. Trlifaj 

i) Schůze VR MFF UK dne 9. 1. 2013 v posluchárně F1, bod týkající se metodiky 
hodnocení vědy v ČR: vystoupení prof. J. Málka je naplánované na 15:15 hod., 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/
http://www.cuni.cz/UK-4195.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/podpora201209.htm


Kolegium děkana MFF 2. ledna 2013 
 
 

2 
 

vystoupení prof. J. Moravcové pak okolo 16:00 hod. Jednání je veřejné. 
Z časových důvodů - od 18:00 hodin zasedá AS MFF - nebude prostor pro 
komentáře, ale jen na dotazy. Upoutávku na webu viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm 
 

ii) Habilion: dne 7. 1. t.r. se odehraje další testovací zkouška systému. Návrh 
prováděcích předpisů předloží prod. J. Trlifaj vědecké radě MFF na jejím 
březnovém zasedání.  

 
iii) Opatření rektora č. 18/2012, Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací 

a další duševní činnosti, platí od 1. 1. 2013, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-4222.html 

Děkan vydá do poloviny ledna 2013 vlastní opatření stanovující kromě jiného 
odpovědnost  za naplňování databáze na úrovni MFF.  
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík informoval o výsledku zasedání Rady pro udělování studentských fakultních 
grantů dne 17.12. 2012 . Sešlo se celkem 33 návrhů, všechny ze sekce Fyzika a všechny 
splnily podmínky pro udělení finanční podpory. Dva z návrhů předpokládají rozsáhlejší 
výzkumný program a mají dva řešitele, proto Rada rozhodla dotovat každý z nich sumou po 
12 tis. Kč. Každému ostatnímu projektu byla udělena podpora ve výši 8 tis. Kč. KD vzalo toto 
rozhodnutí se souhlasem na vědomí. Krátkou písemnou zprávu určenou ke zveřejnění mezi 
dokumenty KD připraví prod. F. Chmelík.  

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kampus Albertov – KD prodiskutovalo tyto informace: 

(i)     Tajemník MFF se zúčastnil schůzky s tajemnicemi 1.LF a PřF, která se uskutečnila 
v závěru loňského roku z iniciativy PřF. Podle sdělení tajemnice PřF byl na 
1. zasedání monitorovacího výboru akce Výstavba Kampusu Albertov – 
Biocentrum, Globcentrum dohodnut podíl každé ze zúčastněných fakult ve výši 
15 % na platbách podpůrných služeb; suma těchto nákladů má v prvním pololetí 
2013 činit odhadem 5 mil. Kč,  takže podíl fakulty představuje 750 tis. Kč. 
Představitel MFF na první schůzce výboru nebyl přítomen, protože děkan fakulty 
byl tehdy služebně v zahraničí a vyslání zástupce mu nebylo umožněno. Vědecká 
rada Kampusu se pravidelně scházela v období leden až červen 2011 
a vypracovala návrh struktury pracovních týmů v obou centrech a návrh základního 
přístrojového vybavení. 

 
(ii)     Projektové financování kampusu z prostředků MŠMT ve výši 2,43 mld. Kč a 

s termínem dokončení v r. 2016 je nereálný z hlediska objemu finančních 
prostředků i lhůty výstavby. Celkové náklady se předpokládají ve výši 3,6 mld. Kč 
s dokončením v r. 2017. Rozdíl cca 1,2 mld. Kč není zatím finančně zajištěn, stejně 
tak náklady na vnitřní vybavení. 

 
(iii)     Příští zasedání monitorovacího výboru je svolané na 29. ledna t.r., 12:00 hodin do 

pracovny pana rektora. Děkan PřF požádal děkana MFF o schůzku ještě před touto 
schůzí. (Stalo se po kolegiu: schůzka je dohodnuta na 14. 1. 2013, 9:30 hod., 
zúčastní se jí také děkan 1.LF prof. A. Šedo.) 

 
b) Jízdní kola a možnost jejich umístění v areálech fakulty: tajemník shrnul situaci. 

V případě malostranské budovy je místo zajištěné; v Karlíně zakoupí správa budovy 
stříšky nad stojany; na Karlově jsou instalované stojany u obou budov, uvažuje se 
o postavení klece pro asi 10 bicyklů na místě jednoho parkovacího stání u budovy Ke 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm
http://www.cuni.cz/UK-4222.html
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Karlovu 5; v Troji je uzamykatelný stojan před hlavním vchodem a ve vestibulu proti 
vrátnici v budově bývalých VD. Děkan připomněl důvod, proč se vedení fakulty touto věcí 
zabývá – je to Příkaz tajemníka č. 2/2004, který obsahuje nesystémové prvky. Příkaz 
bude zrušen a stojany pro úschovu kol ve všech budovách budou sloužit zaměstnancům 
a studentům fakulty.  

 
c) Převedení platebních operací, např. vyúčtování drobného vydání, do elektronické formy 

(mail člena SKAS Bc. K. Koláře z konce prosince 2012): tajemník připomněl, že vedení 
fakulty se touto věcí už v minulosti několikrát zabývalo, naposledy v červnu loňského 
roku. Technicky by to šlo zavést poměrně snadno, ale kdo zaplatí příslušné bankovní 
poplatky? Děkan požádal tajemníka, aby zjistil výši bankovních poplatků  a možnost 
výhodnějších podmínek u banky (MFF využívá stejně jako celá UK služeb Komerční 
banky). Co se týče konkrétních problémů, na které upozornil SKAS (úhrada poplatků 
v počítačových laboratořích, vyúčtování drobných vydání), daly by se možná vyřídit 
odděleně. Prod. M. Vlach dal k úvaze, aby OVVP fungovalo podobně jako 
pracoviště/středisko, a tím ušetřilo studentům angažovaným ve fakultních aktivitách čas a 
námahu při jednání na děkanátě. KD se k záležitosti vrátí na příští schůzi.  

 
d) Pravidla pro vjezd do dvora budovy MFF UK, Malostranské náměstí č. 25, Praha 1, 

budou vydána formou Pokynu tajemníka č. 1. Výnos je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1301.htm 

 
e) Akademické hry ČR - turnaj v šachu v neděli 9. 6. 2013: KD vyslovilo ochotu zapůjčit pro 

konání turnaje čtyři místnosti v Troji zdarma, ovšem pod podmínkou vhodné a přiměřené 
propagace MFF, na základě písemné dohody o spolupráci zahrnující také použití 
fakultního loga.   

 
f)        Nájemce bufetu na Karlově neplní své finanční závazky vůči MFF, záležitost řeší tajemník 

(připravuje smlouvu o uznání dluhu a splátkový kalendář).  
 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Výstavba pavilonu v Troji  
a) RUK si vyžádal další podklady, prod. Z. Němeček a správa budov na nich pracují.  
 
b) Výjimka ze stavební uzávěry zatím není vyřízena.  

 
c) Plánované využití budovy 

i) Prod. M. Rokyta seznámil kolegium se závěry diskuse členů kolegia matematické 
sekce, viz: 
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2013/Zapis_MS_03-2012.pdf 
Stanovisko vyznívá v obecnou tendenci nedislokovat matematickou sekci na různá 
místa, ale naopak sledovat možnosti její expanze v blízkosti stávající budovy 
v Sokolovské ul. č. 83. Vybudování nových učebních prostor v Troji by například 
umožnilo využít některou z malých poslucháren v Karlíně k přebudování na 
pracovny. 

ii) Názor informatické sekce je podle děkanových informací podobný tomu, jaký 
vyjádřilo kolegium sekce matematické: nedislokovat žádnou katedru do Troje 
v zájmu udržení celé sekce pohromadě na jednom místě. IS by ale uvítala, kdyby 
v nové budově v Troji byly vybudovány specializované laboratoře pro výzkumné 
skupiny zabývající se zpracováním obrazu, zpracováním zvuku a robotikou, pro 
jejichž vybudování není v malostranské budově místo. 

iii) Školka, dětský koutek: v průběhu ledna proběhne na MFF průzkum/anketa, jak 
velký zájem by byl o takové zařízení na MFF (Z: sekční proděkani), současně 
tajemník fakulty opatří informace o školkách nebo dětských koutcích, které již na 
vysokých školách existují, a o zkušenostech s jejich provozem.  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1301.htm
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2013/Zapis_MS_03-2012.pdf
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Prod. Z. Němeček konstatoval, že dosud od žádného ze sekčních proděkanů neobdržel 
návrhy na změny v zadání stavby, s výjimkou drobných připomínek v zápise z 3. schůze 
kolegia MS (viz výše). 
 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Harmonogramem práce personálního oddělení (PERS) pro závěr kalendářního roku se bude 
KD zabývat na podzim 2013. Cílem je časově sladit požadavky na činnost PERS, jež jsou na 
konci roku enormní, tak, aby bylo možné včas splnit všechny předepsané administrativní úkony. 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 
a) Veletrh vzdělávání Gaudeamus: informace o zajištění účasti MFF byla na RUK odeslána 

v předepsaném termínu. OVVP na zabezpečení fakultní účasti pracuje.  
 
b) Je dohodnuta schůzka se zástupcem KaM UK Ing. M. Prajerem, Ph.D., o ubytování 

případných zahraničních studentů na kolejích UK.  
 

c) Pracovní skupina zaměřená na spolupráci s firmami: návrh složení předloží prod. M. 
Vlach na příští schůzi KD.  

 
d) Výuka Computer Science v anglickém jazyce: připravuje se reklama na Facebooku. 

 
e) Rekonstrukci propagační komise MFF probere prod. M. Vlach s děkanem.    
 
f) Kolegium se seznámilo s návrhem koncepce barevného rozlišení na MFF UK, který 

poslal prod. M. Vlach, a nemělo proti němu zásadní námitky.   
 

g) Personální zajištění OVVP a OMK: navržené pracovní náplně předem poslal prod. M. 
Vlach, podrobněji je prodiskutuje (včetně platových podmínek) s děkanem a tajemníkem. 
Děkan při této příležitosti uvedl, že uvažuje o případné obecné úpravě platů pracovníků 
děkanátu.  

 
h) Příprava výroční zprávy za rok 2012. Dosavadní zprávy jsou na webu,viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/ 
Děkan předal prod. M. Vlachovi několik výročních zpráv jiných škol jako ukázky pro  
inspiraci v úvahách o nové formě výroční zprávy MFF. Obsah dokumentu schválí 
kolegium děkana. T. Pávková poslala členům KD schéma dosud používané pro 
sestavení zprávy.   

 
 
 
7. EDIČNÍ ZÁLEŽITOSTI, činnost reprografického střediska a vydavatelství Matfyzpress 
 

a) KD vyslechlo názory vedoucí reprografického střediska pí H. Kutkové (vytíženost 
pracoviště, provázanost střediska s vydavatelstvím), vedoucí hospodářského oddělení 
Ing. D. Lankové (z ekonomického hlediska není činnost střediska pro MFF nezbytná, ve 
svých hospodářských výsledcích se nejeví jako efektivní), předsedy ediční komise doc. 
M. Zeleného (existence vydavatelství a jeho náplň závisí na strategickém rozhodnutí 
vedení fakulty). Vzhledem ke složitosti problému a také k tomu, že věc do značné míry 
přesahuje také do propagačních aktivit fakulty, budou v jednáních pokračovat děkan, 
tajemník a prod. M. Vlach.  

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/
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b) Ediční plán MFF na rok 2013 - KD schválilo plán v tomto znění: 
• Dlab, Bečvář: Od aritmetiky k abstraktní algebře, náklad 200 ks, 300 stran, vydání 1.,  

Matfyzpress 
• Křepinská, Bubeníková, Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF, náklad 500 ks, 160 

stran, vydání 1., Matfyzpress 
• Lachout: Teorie pravděpodobnosti, náklad 200 ks, 150 stran, vydání 3., Matfyzpress 
• Zichová: Základy účetnictví, náklad 400 ks, 80 stran, vydání 1., Matfyzpress 
• Baťka: Předpověď vývoje atmosféry objektivními metodami, náklad 200 ks, 400 stran, 

vydání 1., Matfyzpress 
• Davídek, Leitner: Elementární částice. Řešené příklady. Náklad 100 ks, 100 stran, 

vydání 1., Matfyzpress 
• Klíma, Velický: Kvantová mechanika, náklad 500 ks, 750 stran, vydání 1., Karolinum 
• Kettnerová: Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku, náklad 250 ks, 

150 stran, vydání 1., Karolinum. 
 

 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2013: děkan požádal členy KD, aby 
mu podklady zaslali do 16. 1. 2013. Dosavadní ADZ jsou na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/ 
Zprávu o plnění ADZ za rok 2012 sestaví společně členové současného a bývalého 
vedení fakulty, Z: děkan, prod. Z. Němeček. 

 
b) Ve dnech 30. 1. až 3. 2. 2013 bude děkan služebně v Lublani. Zastupovat ho bude 

pravděpodobně prod. J. Trlifaj. 
 
c) Služby studentů v počítačových laboratořích: prod. F. Chmelík připomněl dosavadní 

fakultní úzus, že služby mohou konat jen studenti, kteří úspěšně ukončili alespoň první 
ročník studia. KD shledalo toto hledisko jako rozumné, nicméně na jeho splnění netrvá 
a doporučuje postupovat individuálně a případně konzultovat s garantem příslušného 
studijního programu.  

 
d) Prod. M. Rokyta informoval, že doc. J. Spurnému (KMA) byl správní radou Nadačního 

fondu Karla Janečka přiznán nadační příspěvek za účelem podpory projektu pod názvem 
Deskriptivní a kvalitativní vlastnosti Banachových a operátorových prostoru v částce cca 
158 tis na 2 roky. 

 
e) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 16. ledna 2013 od 9:00 hodin. V případě 

naléhavé potřeby by děkan svolal další schůzi na 23. 1. 2013 (pro tento případ se omluvil 
prod. M. Rokyta), v opačném případě by se následující zasedání KD uskutečnilo ve 
středu 6. února 2013 od 9:00. Pak by následovaly termíny po 14 dnech, tzn. 20. 2., 6. 3. 
atd.   
Prod. Z. Němeček se omluvil ze schůze KD plánované na 16. 1. 2013.  

 
 
 
Zasedání skončilo v 17:20 hod.  

 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/

