
Zápis ze 13. schůze kolegia děkana konané dne 16. ledna 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
Omluveni: 

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

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 2. 1. 2013.   
Komentář prod. V. Baumruka k edičnímu plánu MFF: autoři titulu Kvantová mechanika zvolili 
nakladatelství Karolinum ze tří důvodů – kvůli možnosti pevné vazby (publikace bude mít 700 stran), 
možnosti odevzdat předlohu ve Wordu a možnosti dobré distribuce.  
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Návrhy na členy panelů GA ČR: administrativním pochybením nebyla zařazena v první 

výzvě nominace RNDr. Alice Valkárové, DrSc., návrhový list byl na podnět GAČR 
odeslán dodatečně. Ve druhé výzvě k nominacím do vybraných panelů byl nominován 
prof. Ing. František Plášil, DrSc., do panelu 103 Kybernetika a zpracování informace.  

 
b) Návrh na udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. A. Joshimu: návrh byl 

upraven podle požadavků RUK. Po získání zápisu z jednání Vědecké rady FF UK 
(podpora návrhu) bude návrh připraven k projednání VR MFF. 

 
c) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (dřívější Cena za tvůrčí počin UK v Praze byla 

Opatřením rektora č. 16/2012 pojmenována po B. Hrozném, bývalém rektorovi UK, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-4218.html ). 
Návrh předkládá VR fakulty, termín pro odevzdání na RUK je 15. 2. Každá sekce zkusí 
předložit jeden silný návrh, do 25. 1. k rukám prod. J. Trlifaje.  
 

d) Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ) vyhlásil 3. ročník 
grantové soutěže určené mladým vědcům do 40 let pro rok 2013, a to pro obory 
ekonomie, matematiky a medicíny. Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, a to 
každý ve výši nejvýše 1 milion Kč. Uzávěrka přihlášek do 1. kola grantové soutěže NFKJ 
pro rok 2013 je: 31. března 2013. Viz: http://granty.nfkj.cz/.  

 
e) Projekty SVV 2013: na doporučení administrátora soutěže na UK Mgr. Nohela jsou 

projekty připravovány na stejný objem finančních prostředků jako v roce 2012.  KD v této 
souvislosti diskutovalo o Week of Doctoral Students (WDS). Souhlasilo s podáním 
projektu na konání WDS´2013 jako studentské konference, tzn. jako dosud. Co se týče 
budoucnosti WDS, KD se k tomuto bodu vrátí v březnu či dubnu t.r. 

 
f) TAČR, program Alfa, 3. výzva: MFF UK získala jeden projekt jako řešitel a na dalších 

třech úspěšných projektech se spolupodílí. Děkan vyzval k opatrnosti s ohledem na 
zadávací dokumentaci. 

 
g) Zástupci UK společně s velvyslancem USA v České republice Normanem Eisenem 

podepsali 8. 1. 2013 ustanovení speciální kategorie vládních stipendií Fulbright 
Distinguished Chair na Matematicko-fyzikální fakultě. S přispěním Fulbrightovy komise 
přivítá fakulta první americké hostující profesory již v příštím akademickém roce 
2014/2015. 

 
h) Děkan a prod. J. Trlifaj připraví fakultní směrnici upřesňující Opatření rektora č. 18/2012, 

o evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti, (tzv. OBD).  
 

 

http://www.cuni.cz/UK-4218.html
http://granty.nfkj.cz/
http://www.cuni.cz/UK-4222.html
http://www.cuni.cz/UK-4222.html


Kolegium děkana MFF 16. ledna 2013 
 
 

2 
 

i) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF 2013: své náměty poslali proděkani M. Rokyta 
a M. Vlach. Prod. J. Trlifaj uvedl některé své poznámky. Upozornil na nové projekty - 
neexistuje 8.RP, ale HORIZONT 2020. Snahou vedení fakulty by mělo být posílení 
excelence a utlumení průměrného až podprůměrného; např. časopis AUC (Mathematica 
et Physica) excelentní není.  

 
j) Údržba operačního systému Windows XP: podle informace prod. J. Trlifaje má firma 

Microsoft v úmyslu ukončit koncem ledna tohoto roku svoji podporu. Vedoucí odd. PSíK 
k tomu sdělil, že oficiální verze hovoří až o datu 8. 4. 2013, viz: 

http://www.microsoft.com/cze/ukoncenipodpory/ 
        nicméně PSíK již potřebný upgrade chystá.  
 

          Děkan 
k) Zasedání VR MFF dne 9. 1. 2013 proběhlo úspěšně. Strouhalovská přednáška doc. P. 

Němce byla zajímavá, stejně jako prezentace prof. J. Málka a prof. J. Moravcové 
k tématu hodnocení vědy. VR vyjádřila souhlas s návrhem pozvat prof. J. Chýlu z FZÚ, 
aby seznámil VR s vlastním komentářem ke „kafemlejnku“. Na březnové jednání VR 
děkan plánuje pozvat člena KHV prof. T. Opatrného.  
 

l) Kolegium rektora UK dne 17. 12. 2012 projednalo a schválilo návrh MFF na udělení titulu 
hostující profesor Univerzity Karlovy profesoru Endre Sülimu. Po vyhotovení dekretu 
bude MFF vyzvána k jeho vyzvednutí na odboru vědy RUK. Slavnostní předání dekretu 
zajistí matematická sekce, neboť návrh vzešel z její iniciativy; svou účast přislíbili 
proděkani J. Trlifaj a M. Rokyta, podle aktuálních časových možností také děkan.   

 
m) Nečasovo centrum: prod. M. Rokyta navrhl uspořádat dne 28. 1. t.r. schůzku, které se 

zúčastní zástupci všech zainteresovaných stran. Kolegium návrh akceptovalo.  
 

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Dotaz p. Bejčka na možnost zvýšit hodinovou sazbu za službu v počítačových 

laboratořích (labech): oslovení pracovníci, kteří se o činnost labů starají (bez titulů kol. 
Ulrych, Tichý, Urban, Forst, Zakouřil), jsou pro zachování současné částky 60,- Kč za 
hodinu. Rovněž KD se shodlo na zachování této sazby. O jejím zvýšení by vedení 
uvažovalo teprve tehdy, kdyby RUK zvýšil roční limit účelového stipendia.  

 
b) Výplata stipendií a způsob, jak dát příjemci znát strukturu zdrojů: u vedoucí studijního 

oddělení bylo zjištěno, že již od ledna 2009 je k dispozici první verze aplikace umožňující 
podávat návrhy stipendií elektronicky a navíc v SIS sledovat, jak byl návrh vyřízen včetně 
zdrojů. Tato možnost byla oznámena mailem, neměla povinný charakter. Děkan vydá 
směrnici, která určí navrhování stipendií elektronickou cestou jako metodu povinnou. 
Učiní tak po prověření, že aplikace funguje bezchybně a je uživatelsky přátelská. 

 
c) Dohody s jinými VŠ o umožnění zápisu předmětů jejich studenty: návrh smlouvy byl 

odeslán na ČVUT (FEL a FIT). Po technické stránce záležitost zajistí dr. D. Macharová a 
dr. P. Zakouřil.   

 
d) Fázovaný zápis ke studiu: v návaznosti na své rozhodnutí ze 14. 11. 2012 schválilo KD 

zavedení fázovaného zápisu předmětů, a to s účinností od 14. ledna t.r. Harmonogram 
fázovaného zápisu pro letní semestr 2012/2013 je následující: předběžný (elektronický) 
zápis do LS probíhá od 14. 1. do 24. 2. 2013 pro studenty MFF, od 25. 2. do 15. 3. 2013 
pak bez omezení pro ostatní fakulty UK.  

 
 
e) Cílem tohoto opatření je důsledně vyhovět ustanovením Studijního a zkušebního řádu UK 

v Praze ze dne 26. 1. 2011, čl. 6, odst. 2 a 6. Tato ustanovení se týkají práva posluchačů 
UK zapsat si libovolný předmět z nabídky UK a případných omezení těchto zápisů.  

http://www.microsoft.com/cze/ukoncenipodpory/
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f) Žádost MFF o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Matematika 

o studijní obor Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika: pror. I. 
Jakubec sdělil dopisem z 10. 1. 2013, že žádost bude předložena kolegiu rektora a VR 
UK teprve po schválení výhledu akreditací na rok 2013.  

 
g) MFF dostala z RUK kopii rozhodnutí MŠMT (čj. MŠMT/54751/2012-M3) o prodloužení 

platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Matematika se 7 
studijními obory v českém a anglickém jazyce.  

 
V zastoupení nepřítomného prod. P. Kolmana referoval prod. M. Vlach. 
h) Prod. P. Kolman dohodl schůzku vztahující se k možnosti společné akreditace oboru 

Bioinformatika (21. 1. 2013).   
 
i) Učitelská kombinace Matematika – cizí jazyk: jednání s FF UK probíhají. Studenti by byli 

vedení na MFF. Děkan doporučil vhodně propagovat.  
 

j) Prod. P. Kolman navázal kontakt s českým velvyslanectvím v Indii. Na jaře se má 
uskutečnit cesta zástupců vysokých škol do Indie, zatím nejsou k dispozici podrobnější 
informace. Na dobré cestě jsou kontakty s Vietnamem, rýsují se možnosti styků s Čínou.  

 
k) Aktuální počet uchazečů o studium v AJ: do navazujícího magisterského studia programu 

Matematika se hlásí 9, do programu Informatika 2, do bakalářského studia Informatika 6.  
 

l) Rozbíhají se propagační kontaktní akce směrované na střední školy v ČR s výukou 
v angličtině. 

 
m) Podle informací tajemníka Akreditační komise PhDr. J. Smrčky není třeba při vytvoření 

tzv. joint degree programu se zahraniční univerzitou žádat o novou akreditaci v tom 
případě, kdy nový program, uskutečňovaný zčásti na MFF a zčásti na zahraniční 
univerzitě odpovídá některému z programů akreditovaných na MFF.  

 
n) Využívání fakultních prostor pro konání mezinárodních konferencí: diskuse vznikla 

v souvislosti s dotazem prod. P. Kolmana týkajícím se konference v červnu 2014. Prod. 
O. Čepek připomněl, že rezervace poslucháren pro konference by měla spadat pod 
dohled sekčního proděkana, jinak hrozí nebezpečí, že například v červnu nebude 
v malostranské budově kde zkoušet. Teprve souhlas sekčního proděkana s požadavky 
organizátorů by měl být rozhodující a akce zařazena do fakultního kalendária. Děkan 
doporučil nastavit SIS tak, aby na zkouškové období šlo rezervovat posluchárny jenom 
pro zkoušky. KD se k této záležitosti vrátí, návrh na provedení předloží prod. O. Čepek.   

 
o) Projekt České studentské unie Fakulta roku: děkan obdržel mailem informaci, že 

výsledky hlasování v soutěži o nejlepší fakultu roku 2012/2013 jsou na webu, viz: 
www.FakultaRoku.cz 
http://fakultaroku.cz/zebricky 

KD vzalo na vědomí.  
 

p) Prod. M. Rokyta informoval o jednání, které absolvoval 10. 1. t.r. s dr. D. Macharovou, 
Mgr. D. Zádrapovou a dr. P. Zakouřilem a které se týkalo vyplácení doktorandských 
stipendií a struktury stipendií v SIS. Poznatky: i) Byla zjištěna chyba v SIS, o jejíž 
odstranění požádal kol. Zakouřil firmu ERUDIO (vinou této chyby byly zásadně zkresleny 
údaje o objemu vyplacených stipendií v jednom z modulů SIS; nedošlo však k žádné 
chybě při výplatě stipendií ani v evidenci stipendií studijním oddělením). ii) RUK potvrdil, 
že studenti kombinovaného doktorského studia mohou být vedení v SVV. S výplatou 
stipendií ze SVV pro tyto studenty počítá Stipendijní řád UK v č. 9. iii) Zahraniční cesty 
studentů delší než 30 dní se kladně promítají do rozpočtu fakulty, a proto je žádoucí tyto 
výjezdy evidovat. S tím je spojeno několik otázek: bude MFF hradit studentům cestovní 
pojištění? Musí mít student CP? Započítávají se zahraniční pobyty, které si studenti sami 
seženou, i když se tyto pobyty přímo nevážou k jejich studiu? 

http://www.fakultaroku.cz/
http://fakultaroku.cz/zebricky
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Stalo se po schůzi KD: prod. F. Chmelík ověřil, že evidenci zahraničních cest studentů 
fakulty v rámci programu ERASMUS vede studijní oddělení (Mgr. D. Zádrapová).  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Služby v počítačových laboratořích – vydávání bločků za úhrady v hotovosti: teprve 15. 1. 

t.r. se tajemník dopátral informace, že o laby v Troji se nestará správce počítačové 
domény Ing. Urban, ale stále prof. M. Tichý. Technické zajištění tajemník zadá 
hospodářskému oddělení, jakmile opadne pracovní vytížení spojené s účetní závěrkou.  

  
b) Refektář 

• Žádost prof. J. Nešetřila o pronájem refektáře pro konání 82. Matematického 
kolokvia dne 8. 1. 2013: KD per rollam souhlasilo s bezplatným zapůjčením. 
Prod. O. Čepek žádost komentoval v tom smyslu, že přednášející zahraniční 
host Bela Bollobas neměl čas jindy než v době výuky, takže nebyla volná 
posluchárna.   

• Žádost prof. J. Hajiče o pronájem refektáře pro konání semináře ke třetímu 
výročí otevření Centra vizuální historie Malach dne 28. 1. 2013, 9 – 13. 
Prod. O. Čepek doporučil zapůjčení zdarma, KD žádost schválilo.  

• Prod. V. Baumruk tlumočil žádost doc. J. Dolejšího o zapůjčení refektáře 
dne 7. 3. 2013 na přednášky prof. W. Erdmanna a prof. H. Graenera v rámci 
zasedání pracovní skupiny Evropské fyzikální společnosti pro energetiku. 
KD schválilo zapůjčení zdarma.  

• Děkan požádal o výpis, jak byl v roce 2012 využíván refektář (včetně údajů, 
kolik peněz MFF získala na nájemném, a kolik akcí bylo v refektáři povoleno 
zadarmo). Z: tajemník.  

• Na dotaz prod. M. Rokyty, zda by mohl mít pracovník MFF v refektáři 
svatební obřad, se KD domnívalo, že v principu by to možné bylo a že 
finanční podmínky by byly předmětem jednání.  

 
c) Nájemce bufetu na Karlově podepsal smlouvu o uznání dluhu a splátkový kalendář na 

první pololetí 2013.  
 

d) Koncertní křídlo: tajemník seznámil kolegium s odborným posudkem p. Macháta na stav 
a kvalitu nástroje, který je fakultě nabízen. Nástroj v ceně 100 tis. Kč by vyžadoval opravu 
za dalších asi 120 tis. Kč, momentálně není vhodný ke koncertním účelům. KD tedy 
doporučilo nechat posoudit ještě další nabízený nástroj deponovaný mimo Prahu. Z: 
tajemník. Děkan připomněl, že ČVUT před časem zakoupilo nový nástroj, přičemž 
náklady na něj částečně uhradilo z peněžní sbírky.  

 
e) Dětský koutek nebo školka: tajemník podal podrobnou zprávu o výsledcích svého 

pátrání, jak taková zařízení fungují na jiných školách (navštívil PřF a FF UK, ČVUT, 
telefonicky jednal s FTVS UK a s FSV MU v Brně) a jaké předpoklady je třeba pro jejich 
provozování splnit. Z hlediska podmínek daných normami by MFF mohla pomýšlet na 
zřízení dětského koutku, neboť to je méně náročné (není třeba zajišťovat výchovný 
program, profesionální učitelky, stravování apod.). Kolegium se klonilo ke zřízení 
dětského koutku a jeho umístění do plánovaného pavilonu v Troji. Šetření v sekcích 
matematické a fyzikální, jaký by byl zájem o využití takového zařízení, k tomu směřuje. 
Závěr: rozšíření projektu na stavbu trojského pavilonu o dětský koutek bude tajemník 
konzultovat s MŠMT, protože pavilon není zamýšlen jako předškolní zařízení, a dále 
s arch. Jarošem kvůli hygienickým normám.  
Tajemník rozešle na pracoviště MFF informaci, že ve školce na PřF UK, viz: 

www.skolkarybicka.cz 
jsou ještě 3 – 4 místa volná. Bližší informace může podat ředitelka školky Mgr. Petra 
Černá.  

 

http://www.skolkarybicka.cz/
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f) Čištění bílých tabulí: tajemník se zabýval podnětem AS MFF zavést do počišťování 
systém. Po diskusi kolegium schválilo pravidlo, že jednou měsíčně budou bílé tabule 
v posluchárnách omyty vhodným lihovým roztokem. Z: SB.  

 
g) Kvalitnější promítání v refektáři: vedoucí SB zadal odborné firmě, aby do 25. 1. předložila 

varianty technického a finančního řešení.  
 

h) Na tajemníka se obrátil ředitel gymnázia Českolipská s poptávkou po dlouhodobém 
pronájmu pěti místností v Troji, které před lety užívalo gymnázium B. Bolzana. Není 
možné vyhovět, prostory MFF potřebuje a využívá.  

 
i) Námět Bc. K. Koláře na převedení platebních operací do elektronického režimu: KD vzalo 

na vědomí informace tajemníka o výši bankovních poplatků MFF (průměrně vychází tato 
položka na 3,- Kč) a pravidlo dané zákoníkem práce, že zaměstnanec má nárok jen na 
jeden bankovní převod od zaměstnavatele zdarma. KD rozhodlo pojmout poplatky 
(typicky za zaslání zálohy k CP, vyúčtování CP,  vyúčtování drobného vydání) na způsob 
podpory ze sociálního fondu a hradit je centrálně. Ročně to může představovat odhadem 
20 tis. Kč, znamenalo by to ovšem velký pokrok v tom, že sekretářky pracovišť by 
nenosily z děkanátu velkou hotovost. Ohledně dotazu na lhůty pro vydávání záloh na 
pracovní cesty tajemník připomněl, že platí tajemníkova směrnice o cestovních 
náhradách, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm 
 

j) Děkan doporučil, aby pracovníci měli možnost zkontrolovat finální vyúčtování CP po 
zpracování hospodářským oddělením, kvůli různým zdrojům financování. 
 

k) Tajemník konstatoval, že personální oddělení zvládlo mimořádné množství práce 
vyplývající z hektického období konce kalendářního roku, aniž by muselo využít vedením 
nabízenou časovou toleranci.  
 

l) Parkování ve dvoře na MS: prod. O. Čepek vyhověl přání pí A. Starostové, aby jako 
nájemce Profesního domu měla dvě karty ke vstupu na dvůr.   
 

Děkan 
m) Patentové přihlášky prof. V. Matolína: děkan požádal ředitele CPPT Ing. J. M. Fuchse o 

zorganizování schůzky za účasti pana kvestora a pana kancléře UK. S patentovými 
přihláškami jsou spojené nemalé finanční poplatky, a to je důvodem pro jednání na RUK.  
 

n) Závěrka hospodaření 2012 – harmonogram: podklady k závěrce a pravidla pro dělení 
rozpočtu na rok 2013 projedná kolegium na své schůzi 20. 2. t.r. Souběžně bude s 
materiály seznámena ekonomická komise AS MFF, aby dokumenty mohly být předloženy 
senátu fakulty na jeho jednání 7. března t.r.  

 
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Kampus Albertov: KD vzalo na vědomí děkanovy poznatky ze schůzky s děkany 1.LF UK 
a PřF UK před poradou děkanů dne 14. 1. 2013. Děkani MFF a 1.LF jsou zajedno ve 
dvou požadavcích: i) aby všechny tři fakulty co nejdříve uzavřely písemnou dohodu 
o tom, jak bude Kampus po vybudování využíván a jak se budou na jeho výstavbě a 
později provozu finančně podílet; pochopitelně za předpokladu, že na výstavbě chtějí 
nadále participovat; ii) aby děkani byli zastupitelní na jednáních Monitorovacího výboru. 
Podle názoru děkana MFF je úlohou monitorovacího výboru - jak konečně vyplývá z jeho 
názvu - tuto investiční akci monitorovat, nikoli přijímat rozhodnutí. Bylo by proto užitečné 
ustavit ještě výbor složený z kompetentních zástupců fakult. KD se přiklonilo k tomu, aby 
MFF ve spolupráci na uvedené investiční akci pokračovala. Prod. V. Baumruk děkanovi 
připraví podklady pro schůzi Monitorovacího výboru svolanou na 29. 1. t.r.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm
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b) Pavilon v Troji: prod. M. Rokyta seznámil KD se stanoviskem kolegia matematické sekce 
ke studii stavby. Nejpozději do konce ledna totéž učiní prod. O. Čepek za informatickou 
sekci.   

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Jarní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF bude děkan vypisovat 
v polovině dubna 2013, návrhy na vypisované pozice (včetně funkce vedoucích pracovišť) 
děkan shromažďuje od sekčních proděkanů do konce března t.r., úplné znění inzerátu by KD 
dostalo na schůzi 3. dubna t.r. Sekční post-doc: informace o vypisované pozici bude obsahovat 
detaily na úrovni konkrétního pracoviště.   

 
 
 
6. PROPAGACE  
 

Prod. M. Vlach 
a) Oddělení mediální komunikace (OMK) je zřízeno k 1. 1. 2013. KD schválilo úpravu 

posluchárny M4 v budově děkanátu pro potřeby OMK; podle sdělení rozvrhové komise 
tato změna tvorbu rozvrhu negativně neovlivní. Vznikne otevřený pouze příčkami dělený 
prostor pro čtyři pracovníky včetně vedoucího, T: do dubna t.r. Sousední místnost č. 
M224 bude k dispozici proděkanům. Pokyny správě budovy vydá tajemník fakulty, 
rozvrhovou komisi bude informovat prod. F. Chmelík, který také zajistí, aby M4 už nebyla 
v SIS vedena jako výukový prostor. Je vydán Příkaz děkana 1/2013, dislokační výměr, 
viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz01.htm 
 

b) Časopis Scientific American - inzerát MFF o možnosti studia v anglickém jazyce: MFF 
letos nabídku redakce nevyužije, inzerát by byl příliš drahý.  

 
c) Z časových důvodů poslal prod. M. Vlach další body ze své agendy kolegiu mailem. Body 

následují. 
 

d) Od 17. 1. 2013 nastupuje nová pracovnice propagace Ing. Dobroňová s rozdělením 
úvazku 40 % na Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP), 60 % na Oddělení 
mediální komunikace (OMK). Pracovnice časem pravděpodobně převezme část agendy, 
která spadala pod pí J. Ježilovou; nyní ji přebírá vedoucí OVVP. 

 
e) Dne 2. 1. 2013 bylo zřízeno Oddělení mediální komunikace, viz Pokyn tajemníka 

č. 2/2013: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1302.htm 

 
f) Prod. M. Vlach poděkoval za spolupráci sekčním proděkanům a fakultní SKAS, že dodali 

nominace do nově vznikající skupiny, která by měla zahájit vnitrofakultní diskusi 
o partnerských firemních programech a rozšíření možné spolupráce se soukromým 
sektorem. První schůzka Pracovní skupiny pro partnerství s firmami proběhne dne 22. 1. 
2013 dopoledne. Složení viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8159.htm 
 
g) Byla podepsána roční smlouva o spolupráci s PraguePost. V rámci nastartované 

spolupráce připravuje prod. M. Vlach společně s prod. P. Kolmanem první článek 
a inzerci. Vše vyjde tiskem v druhé polovině ledna s tematikou ComputerScience. 

 
h) Pror. M. Šobr požádal o spolupráci při aktualizaci významných akcí v kalendáriu UK na 

rok 2013. Z těchto důvodů vznikla aplikace na stránkách UK. Aktualizaci tradičních 
významných propagačních akcí zajistí OVVP a OMK. O řadě akcí (např. o konferencích) 
však uvedená pracoviště nevědí. Prod. M. Vlach na příštím kolegiu předloží návrh 
postupu. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz01.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1302.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8159.htm
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i) Děkan a prod. M. Vlach písemně potvrdili dohodu mezi MFF a sdružením SFK Avalon, 
o.s., o spolupráci s Festivalem fantazie pořádaným ve dnech 28. 6. - 30. 6. 2013 
v Chotěboři. MFF bude mít k dispozici jeden z programových bloků nazvaný 
"MatfyzExpo“.  

 
j) DOD a FotoFest dne 28. 11. 2013: Národní dům na Vinohradech je zajištěn pro současný 

běh obou akcí, vedoucí OVVP domluvila příznivé podmínky nájemní smlouvy.  
 

k) Za účasti Ing. D. Lankové, dr. A. Havlíčkové a prod. M. Vlacha proběhla schůzka ohledně 
struktury financí OVVP; došlo k dohodě ohledně možných změn. 

 
l) Propagační článek o ComputerScience v Public Science Review, na jehož přípravě se 

velkou měrou podílí prod. P. Kolman, bude odeslán na konci ledna.  
 

m) Proběhne Jedna noc s informatikou. Jde o komorní akci dne 29. 1. 2013, paralelně běží 
veletrh Gaudeamus. 

 
n) Přípravy Jednoho dne s fyzikou jsou v běhu (garantuje OVVP), akce proběhne 7. 2. 2013 

v budovách MFF. Dopolední program zahájí proděkani V. Baumruk a M. Vlach. 
 

o) Informace o studiu na MFF v rámci denního tisku ve speciální příloze o VŠ v regionálních 
denících MY (Slovensko) vyjde denním tiskem 21. 1. 2013. Letos zajistili proděkani M. 
Vlach a P. Kolman. Došlo k mírné obměně textu oproti předchozím rokům (nové slogany, 
www odkazy + informace o novém studijním programu). 

 
p) Internetová inzerce na facebooku v souvislosti s blížícím se termínem odevzdání 

přihlášek ke studiu informatiky v AJ proběhne v nejbližších dnech. 
 

q) Přípravy na veletrh Gaudeamus jsou v běhu (organizačně zajišťuje OVVP), vlastní akce 
se zúčastní pracovníci OVVP, studenti MFF, zástupce Studentské unie UK. Přednášky 
přednesou doc. M. Křivánek, Mgr. M. Děcký, doc. M. Zelený a Mgr. P. Brom. Prod. M. 
Vlach poděkoval sekčním proděkanům pro matematickou a pro informatickou sekci za 
jejich spolupráci. 

 
r) Na fakultním webu vznikla v sekci „Informace pro veřejnost“ rubrika „Tiskové zprávy“. 

Prod. M. Vlach by rád centralizoval běh tiskových zpráv za fakultu cestou nově zřízeného  
OMK. 

 
s) Širší debata nad výroční zprávou MFF byla odložena na příště, možné jsou určité drobné 

změny (vybrané fotografie, grafy). 
 

t) Dne 30. 1. 2013 proběhne předávání cen Analytics Challange. Zástupce OVVP zajistí 
fotodokumentaci a připraví písemný výstup. 

 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF na rok 2013: podklady od proděkanů děkan 
očekává dostat do 6. 2. 2013, návrh dokumentu bude zaslán senátu 25. 2. (k zařazení na 
program schůze 7. 3. 2013). Podklady už dodali proděkani M. Vlach a M. Rokyta. 

 
b) Podklady pro zprávu o plnění ADZ na rok 2012 odevzdal prod. Z. Němeček. Lhůty 

analogické jako v bodě sub 1).  
 

c) Informace ze zasedání AS MFF konaného 9. 1. 2013 
i) Příští plánované schůze AS MFF:  7. března 2013 (mimořádně ve čtvrtek, protože 

ve středu 6. března se koná fakultní ples), dále pak 3. dubna 2013. 
ii)      Senát plánuje výjezdní zasedání, orientační termíny: 11.-12. 5., 18.-19. 5. 2013. 
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d) Směrnice o výplatě stipendií: po kladném vyjádření AS ji děkan vydal, výnos je na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer01.htm 

 
e) Poznámky z porady děkanů konané na RUK dne 14. 1. 2013 pošle děkan členům KD 

mailem.   
 

f) Příští Čaj se senátory se bude konat ve středu 23. ledna 2013 od 18:00 hodin v pracovně 
děkana. Stalo se po KD: Čaj byl přeložen a uskutečnil se 28. 1. 2013. 

 
g) Děkan přislíbil svou účast na setkání ke 3. výročí Centra vizuální historie Malach 28. 1. 

2013.  
 

h) Děkan nemůže kvůli zahraniční cestě přijmout pozvání od starostky městské části 
Praha 2 na slavnost konanou dne 30. ledna 2013 od 15:00 hod. na Novoměstské radnici. 
Na programu je udílení čestného občanství Gustavu Havlovi, Milanu „Mejlovi“ Hlavsovi (in 
memoriam), Antonínu Sládkovi (in memoriam) a Olbramu Zoubkovi a dále ocenění 
studentů gymnázia Botičská za záchranu života. Děkana zastoupí prod. F. Chmelík. 

 
i) Setkání s představiteli vedení FJFI ČVUT 16. 1. 2013: prod. Z. Němeček se omluvil, 

místo něj se zúčastní prod. V. Baumruk. 
 

j) Plán schůzí KD  
i) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 6. února 2013 od 9:00 hodin.  
ii) Další schůze se budou konat: 20. 2., 6. 3. 2013, 20. 3., 3. 4., 17. 4. 
iii) Na středy 1. a 8. května 2013 připadá státní svátek. Kolegium se předběžně 

dohodlo na termínu schůzí 15. 5. (nehodí se prod. M. Vlachovi) a 22.  5. Dále se 
KD vyslovilo pro konání předprázdninového setkání se zaměstnanci MFF, 
předběžně ve čtvrtek 20. června 2013. Schůze KD by se konaly  5. 6. a další 
buď 19. 6., nebo výjimečně ve čtvrtek 20. 6. před setkáním zaměstnanců. 

 
k) Zastupování děkana po dobu jeho zahraničních cest: 

30. 1. – 3. 2. 2013 (Bovec, Slovinsko): prod. J. Trlifaj 
9. 2. – 19. 2. 2013 (Guanajuato, Mexiko): prod. V. Baumruk  
11. – 15. 3. 2013 (Itálie): prod. J. Trlifaj 
4. – 12. 4., nebo 8. – 16. 4. 2013 (Oregon, USA): prod. J. Trlifaj 
24. – 28. 6. 2013 (Šanghaj): prod. J. Trlifaj může zastoupit do 26. 6.  
 

l) Zastupování děkana o letních prázdninách 2013: děkan by rád čerpal dovolenou od 6. 8. 
do 27. 8. 2013. Služby vedení fakulty budou včas určeny.  

 
m) Prod. M. Rokyta tlumočil dotaz studentů na „fakultní“ lékařku/lékaře. Tajemník zjistí, zda 

např. lékařské fakulty UK zajišťují pro své studenty takovou službu. KD vzalo na vědomí, 
že Studentský zdravotní ústav ve Spálené ulici se stal Městskou poliklinikou.  

 
 

Zasedání skončilo v 15:40. 
 
 

Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer01.htm

