
Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 6. března 2013 
(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 
 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 20. února 2013.   
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v informatických oborech – 

prod. O. Čepek naléhavě doporučil neodkládat podání návrhu na změnu těchto kritérií a 
odeslat jej na RUK. Nejbližší zasedání VR MFF, na jehož program by se dal tento bod 
zařadit, je zasedání 3. 4. 2013.   

 
b) „Bonusové“ monografie vydané v roce 2011 – návrh za fyzikální sekci: prod. V. Baumruk 

publikaci nedoporučil, a proto KD souhlasilo s tím, že jako třetí titul z MFF do této 
kategorie bude na RUK navržena monografie autorky I. Mrázové Knowledge Extraction 
with Neural Networks: Significant Patterns and their Representation in Back-Propagation 
Networks. Podmínkou pro navržení je, že jsou k dispozici nezávislé recenze. Prověří prod. 
O. Čepek. 

 
c) PRVOUK – návrh rozpisu finančních prostředků byl v předepsané lhůtě předložen na 

RUK. Podle názoru matematické sekce zmenšuje apriorní stanovení 10% odměn prostor 
pro vytváření koncepcí, a rada projektu tak nemá dostatečný prostor na skutečné plnění 
své role. Prod. J. Trlifaj dá pror. P. Volfovi podnět ke změně v tomto ohledu.  

 
d) Průběžná zpráva Pedagogické fakulty UK o PRVOUK P15, na kterém participují 

pracovníci MFF: děkana MFF překvapila absence dokladů o podílu MFF, o publikacích 
kooperující skupiny. Děkanka PedF Doc. Wildová jako koordinátorka příslušného 
programu PRVOUK se za toto nedopatření omluvila, vyslovila s prací skupiny z MFF UK 
plnou spokojenost a přislíbila do příští výroční zprávy informaci o výsledcích naší skupiny 
zahrnout. 

 
e) Finanční bonusy za granty: prod. O. Čepek připomněl svůj požadavek, aby příslušné 

částky byly převedeny na speciální podúčty zřízené pro každé pracoviště informatické 
sekce. Z: Ing. D. Lanková.  

 
f) GAČR: očekává se vyhlášení standardních projektů, letos jen tříletých, dále má být do 

dvou až tří týdnů vyhlášena soutěž center excelence. Potřebné informace o věcném 
i časovém postupu sdělí vedoucí OVZS. Děkan ve spolupráci s prod. J. Trlifajem připraví 
interní prováděcí předpis vztahující se ke mzdám z projektů, návrh budou konzultovat se 
sekčními proděkany. Záměrem je zřetelně stanovit, že na promítnutí grantových 
prostředků do mezd pracovníků se musí vedoucí pracoviště dohodnout s řešitelem 
projektu. 

 
g) Vedoucí OVZS postrádá dostatečnou elektronickou podporu pro archivování stále 

rostoucího množství dokumentů agendy oddělení (typicky jde o databáze projektů). Prod. 
J. Trlifaj požadavky na el. archiv plně podporuje. Jednal s pracovníkem odd. PSíK Ing. V. 
Mrázkem, znovu zmínil také plánované ukončení podpory operačního systému Windows 
XP a přechod na Windows 7. Prod. M. Rokyta by uvítal přehled nejen grantů, ale i všech 
dalších projektů s údaji o mzdách a odváděné režii, kvůli bilanci před sestavením rozpočtu 
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sekce. Prod. V. Baumruk sdělil, že fyzikální sekce průběžně aktualizovala příslušnou 
tabulku od OVZS a že tato praxe dobře fungovala. Prod. Z. Němeček připomněl, že 
vedoucí OVZS vyhotovovala pro děkana fakulty tabulku shrnující všechny údaje 
o grantech, mohla ovšem zpracovat  jen údaje o těch projektech, jejichž řešitelé jí dali 
data k dispozici. Děkan doporučil vytvořit databázi veškerých vědeckých smluv, v jejichž 
rámci přicházejí na fakultu finance; byl by to úkol pro OVZS. Závěr: interní systém 
poskytující úplné informace o projektech řešených na MFF by uvítali všichni členové 
vedení. S oddělením PSíK věc projedná prod. M. Vlach.  

 
h) Smlouva o cestovních výdajích – na webu MFF přibyl nový formulář: prod. J. Trlifaj usiluje 

o to, aby se počet vyžadovaných dokumentů naopak snížil, a to na jeden jediný. 
Základem bude zákonem vyžadovaná smlouva. Úpravu provedou vedoucí OVZS a 
HOSP.  

 
i) Habilion: prod. J. Trlifaj podá vědecké radě fakulty na jejím dnešním (6. 3.) jednání 

informaci o aktuálním stavu systému. Dne 28. 2. 2013 proběhla úspěšná zkouška, takže 
jsou vytvořeny předpoklady pro přechod na Habilion od dubna t.r.  

 
j) Audit projektu doc. D. Kráľe se uskuteční v Praze, přijedou evropští auditoři. Doc. D. Kráľ 

požádal, aby ho na jednání zastoupil kolega RNDr. O. Pangrác, Ph.D. Dohodl se tak 
s prof. J. Nešetřilem, prod. O. Čepek o tom byl informován v kopii mailu. Děkan silně 
doporučil, aby se řešitel projektu zúčastnil auditu osobně. Z: OVZS.  

 
k) KD vzalo na vědomí informaci, že prof. J. Hajič - kvůli obavě z časové tísně - zaslal panu 

rektorovi přímo své připomínky k návrhu Metodiky hodnocení 2013, kterou schválila RVVI 
dne 22. 2. 2013, s prosbou o jejich zařazení do seznamu připomínek České konference 
rektorů (termín pro doručení připomínek je již 12. 3. 2013). 

 
l) Smlouvu o zřízení Nečasova centra pro matematické modelování předložil děkan vědecké 

radě a senátu fakulty na jejich zasedání 6. 3. 2013, resp. 7. 3. 2013. Slavnostní podpis 
smlouvy představiteli všech tří smluvních subjektů se uskuteční 18. 3. 2013 ve 12:30. 
Svou činnost Nečasovo centrum slavnostně zahájí 2. 5. 2013 odpoledne v refektáři na 
MS. Stane se také příležitostí pro předání dekretu prof. E. Sülimu o jeho jmenování 
hostujícím profesorem Univerzity Karlovy. Podrobnější program slavnostního odpoledne 
pošle prod. M. Rokyta.  

 
Děkan 

m) Patentové přihlášky prof. V. Matolína: děkan připomněl vývoj v této záležitosti. 
Skutečnost, že rektorátem navržená interní dohoda o úhradě poplatků a o dělení 
případného zisku neodpovídala úmluvě z jednání na RUK dne 27. 2. 2013, vedla děkana 
k novému jednání s kvestorem UK. Podařilo se mu vyjednat kompromisní řešení. Děkan 
seznámil kolegium s upraveným návrhem interní dohody a KD jej akceptovalo. RUK nemá 
zájem angažovat se nad sumu 500 tis. Kč, kterou za patentové přihlášky dosud zaplatilo. 
Další poplatky uhradí MFF (částečně z rozpočtu fyzikální sekce, částečně z centrálních 
prostředků). Spolu s prof. V. Matolínem uvažuje vedení fakulty o stažení některých 
patentových přihlášek, a tím o snížení sumy poplatku. Děkan předpokládá, že dosažení 
dohody o dělení případných nákladů a zisku uvnitř MFF nebude konfliktní.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Návrh výnosu, kterým děkan stanoví organizačně administrativní opatření k nahlížení do 

materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014: kolegium děkana 
návrh schválilo, výnos je vydán formou Příkazu děkana č. 3/2013, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz03.htm 
 

b) Reakce na dopis pror. I. Jakubce týkající se školitelů posluchačů doktorského studia (zn. 
1503/2013/III/Sem ze dne 14. 2. 2013): prod. F. Chmelík napsal na RUK zdvořilý mail 
navrhující přinejmenším modifikaci rozhodnutí pana prorektora. V době zasedání KD 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz03.htm
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obdržel děkan sdělení od pana rektora, že obsah přípisu bude jedním z předmětů jednání 
porady děkanů 11. 3. 2013.  

 
c) Podklad pro jednání o prodloužení termínu konání magisterských státních závěrečných 

zkoušek, jak jej vypracovala vedoucí studijního oddělení,  poslal prod. F. Chmelík 
mailem. Podklad ukazuje postup prací po vykonání SZZ až do konání promoce. 
S ohledem na platnost harmonogramu akademického roku bude možnosti zkoumat prod. 
F. Chmelík ve spolupráci s proděkany M. Rokytou a O. Čepkem na studijním oddělení. 
Prodloužení termínu konání SZZ, byť o dva dny, by znamenalo přínos.   
 

d) Nostrifikace jako součást podmínek pro přijímací řízení: prod. F. Chmelík seznámil 
kolegium se zjištěními, kterých dosáhl v komunikaci s RUK. Prod. Z. Němeček připomněl 
výklad, který mu před časem poskytli představitelé vedení UK, totiž že předložení 
nostrifikovaného dokladu o vzdělání je podmínkou přímo vyplývající ze zákona.  

 
e) Děkan položil otázku, zda nezměnit lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu na MFF na 

termín do konce března místo dosavadního konce února. Například fakulty ČVUT 
přijímají přihlášky do konce března. Termín vyhlašuje rektor školy v harmonogramu 
akademického roku. Studijní proděkani zváží možná řešení, např. vyhlášení 
mimořádného termínu.  

 
f) Zabezpečení přijímacího řízení: vedoucí studijního oddělení požádá sekční proděkany o 

součinnost, včas je vyrozumí. 
 

Prod. P. Kolman 
g) VR UK projednala dne 28. 2. 2013 návrh žádosti MFF o rozšíření akreditace doktorského 

studijního programu Matematika o nový studijní obor Pravděpodobnost a statistika, 
ekonometrie a finanční matematika s rozšířením na Ústav teorie informace a 
automatizace AV ČR, v.v.i., a bez připomínek jej doporučila postoupit ministerstvu 
školství.  
 

h) Přístup k výsledkům zkoušek v SIS: kolegium podpořilo názor prod. P. Kolmana, že by 
bylo užitečné zjednodušit přístup vyučujících k výsledkům zkoušek, a to i pro minulé roky. 
Bezprostředním impulsem k tomuto kroku byly technické obtíže při statistickém 
hodnocení studijních výsledků studentů. Prod. P. Kolman pošle kolegiu návrh svého 
zadání pro odd. PSíK. 

 
i) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o aktuálním počtu přihlášek ke 

studiu na MFF. Čísla jsou slibná. Prod. M. Vlach informoval, že v Lidových novinách 
vyjde krátká zpráva o počtu fakultou evidovaných přihlášek ke studiu v angličtině.  

 
j) RUK vyhověl žádosti MFF a prodloužil období pro podávání přihlášek ke studiu do 

navMgr studijního programu Informatics a navMgr studijního programu Mathematics 
v anglickém jazyce do konce května 2013. Při této příležitosti děkan doporučil nahradit 
příště zejména v akreditačních dokumentech označení Informatics běžně užívaným a 
výstižnějším pojmem Computer Science.  

 
k) Návrh výnosu, kterým děkan stanoví poplatky spojené se studiem pro ak. rok 2013/14: 

výše poplatků vychází z tzv. základu, který zveřejňuje MŠMT. Letos představuje tento 
základ částka 2.666,- Kč. Předložený návrh komentoval prod. P. Kolman a KD jej 
doporučilo předložit ke schválení senátu fakulty.  
Stalo se po KD: AS MFF návrh schválil dne 6. 3. 2012, děkan vydal jako Směrnici děkana 
č. 4/2013, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer04.htm 
 

Děkan 
l) Děkan přijal dne 1. 3. t.r. úspěšné řešitele SVOČ 2012 (matematické a informatické 

obory). Byli to - bez titulů -  Lenka Slavíková,Pavel Klavík, Martin Balko, Jan Kuřátko, 
Martin Řehoř a Martin Franců. Omluvili se, většinou z důvodu pobytu v zahraničí, 
František Žák, Filip Klouda a Ján Eliaš (mimo ČR). Prod. M. Rokytu zastoupil na setkání 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer04.htm
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prof. L. Pick. Z diskuse získal děkan zajímavé poznatky. Např. zazněla otázka, proč je 
doktorandská zkouška z anglického jazyka stejně těžká jako zkouška bakalářská. 
Zaznělo i téma doktorandského týdne (WDS) a jeho dalších perspektiv. Děkan nabídl 
přijmout také studenty fyziky - úspěšné soutěžící česko-slovenské fyzikální soutěže. 
Návrh připraví prod. V. Baumruk.  

 
m) Diplomky na stojáka: děkan poslal informaci o tomto projektu pro studenty kolegiu 

děkana mailem.  
(Stalo se po KD: na OMK proběhlo jednání se zástupci organizujícího subjektu, dle 
dostupných informací soutěž pravděpodobně podpoří ČVUT i rektorát UK. Prod. M. Vlach 
předloží možnosti postupu MFF UK na některém z příštích KD.) 

 
n) Stipendia doktorandů: prod. M. Rokyta vypracoval další přehledy, po ročnících a po 

oborech. Do tabulek nebyly zahrnuty DPČ. K odměnám z grantů – v případě vysoce 
nadprůměrných odměn děkan doporučil, aby se sekční proděkani dotázali školitelů na 
odůvodnění. Prod. Z. Němeček poukázal na to, že určitý nepoměr vzniká mezi studenty 
v důsledku projektů GAUK. Pro vytvoření si názoru na finanční situaci doktorandů je 
podstatné vidět součet všech příjmů (stipendia, DPČ, odměny z grantů). Prod. M. Vlach 
doporučil zpracovat podobnou analýzu výše stipendia u studentů magisterského studia. 
Ti se poměrně dost podílejí na propagačních aktivitách a dostávají za to mimořádné 
stipendium. Stipendia doktorandů za propagační akce tvoří odhadem 10 % mimořádných 
stipendií vyplácených cestou OVVP.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) KD vzalo na vědomí informaci o schůzce, kterou na RUK svolal pan kvestor a která se 

týkala mzdového předpisu UK. Předpis bude podroben právní analýze, vyžaduje 
aktualizaci. Schůzka potvrdila velkou diverzifikaci uvnitř Univerzity Karlovy, ukázala na 
odlišnou finanční situaci fakult a z toho vyplývající požadavky (MFF a 1.LF by uvítaly 
větší možnost využívat smluvní platy nebo zvýšení procent z tarifu pro stanovení částky 
osobního ohodnocení, jako to mají některé z vysokých škol;  pro jiné fakulty by ale např. 
zvýšení spodní hranice tarifu znamenalo problém). O rozšíření mzdového intervalu 
mzdových tříd zatím vedení UK neuvažuje. Novelizací mzdového předpisu UK se bude 
zabývat univerzitní pracovní komise.  

 
b) Kopírovací automaty místo tiskáren v počítačových laboratořích: tajemník podal zprávu 

o své návštěvě na Pedagogické fakultě UK, kde jsou automaty instalovány, a 
o možnostech těchto zařízení. Do automatů lze nastavit tisk účtenky. Firma navrhuje 
účtenky tisknout od ceny za tisk min. 10,- Kč. Dále KD vzalo na vědomí tajemníkovy 
neuspokojivé poznatky z návštěvy labu v malostranské budově MFF (studentská služba 
neměla přehled ani o spotřebě papíru, ani o vybraných penězích, natož o způsobu jejich 
předávání; v rozporu s ceníkem MFF určujícím 2,- Kč za tisk černobílé stránky je tam 
deklarována cena 1,- Kč). Po diskusi kolegium veřejným hlasováním schválilo instalaci 
kopírovacích automatů do všech areálů MFF, současně. Po měsíci bude účinnost 
opatření vyhodnocena. Požadavek na dodavatele je takový, aby automat tiskl účtenku 
zdarma, a to od počtu 5 stránek výše. Před umístěním automatů budou z počítačových 
laboratoří odstraněny tiskárny. K celé otázce se ještě vedení fakulty sejde s vedoucími 
počítačových laboratoří. 

 
c) Výběrové řízení na cestovní pojištění: ze sedmi oslovených pojišťoven podalo svou 

nabídku šest firem, z nichž jedna musela být vyřazena, protože nesplňovala podmínky 
řízení. Tolik výsledek otevírání obálek. Nabídky zbylých pěti zájemců posoudí příslušná 
komise ustavená pro výběrové řízení.   

 
d) Institucionální rozvojový plán 2013: MFF obdržela 3,2 mil. Kč (řešitelem je doc. P. 

Svoboda, cílem projektu je podpora propagačních aktivit fakulty).  
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e) Náklady na reprezentaci překročily v roce 2012, tedy v roce oslav 60. výročí vzniku MFF, 
standardní výši. Kolegium schválilo orientační sumu pro rok 2013, samozřejmě 
v závislosti na tvorbě zdrojů. Tajemník pošle návrh, jenž se pak stane součástí návrhu 
rozpočtu 2013, děkanovi a kolegiu.  

 
 

Děkan 
f) Žádost, kterou děkan poslal z podnětu prof. J. Málka, totiž aby RUK uhradil polovinu 

nákladů za nájem prostor v budově Zirkon, a to v souvislosti s řešením projektu ERC-CZ 
(LL1202): pan rektor děkanovi sdělil, že není v jeho možnostech takovou úhradu provést, 
se zaplacením nájmu se musí vypořádat MFF sama. KD vzalo tuto informaci na vědomí. 
V případě, že nájem firmě Zirkon bude platit MFF, je připraven prod. Rokyta na to, že tyto 
prostory budou považovány za prostory užívané matematickou sekcí a bude s nimi 
v účetnictví zacházeno podle fakultních zvyklostí. 
 

g) Koncertní křídlo do refektáře: děkan jednal s kvestorem UK a získal pro pořízení nástroje 
jeho podporu včetně příslibu finančního příspěvku. Nástroj by ovšem měl být důstojný 
prostoru, kam je plánované jeho umístění, tzn. že bude dražší. Děkan HAMU prof. Mareš, 
na kterého se prof. J. Kratochvíl obrátil pro odbornou konzultaci, je velmi vstřícný a slíbil 
spolupráci při stanovení charakteristiky nástroje apod. Firma Machart, doporučená 
v expertním posudku druhého nabízeného piana, se stará o nástroje AMU a jsou s ní 
dobré zkušenosti.  

 
h) Příprava rozpočtu fakulty na rok 2013 

− Děkan požádal dne 26. 2. 2013 členy KD, aby v elektronickém tajném 
hlasování vyjádřili svůj názor na principy pro sestavení rozpočtu. Hlasování 
se zúčastnilo sedm členů KD, přičemž sedm vyjádřilo souhlas s první částí 
návrhu (samotné principy), kdežto v případě druhé části návrhu (komentáře) 
byli čtyři pro, jeden proti a dva se zdrželi. Děkan předloží návrh principů 
Akademickému senátu MFF na schůzi 7. 3. 2013.  

− Návrh rozpočtu UK a jeho dělení bude předmětem jednání porady děkanů 
svolané panem rektorem na pondělí 11. 3. 2013. Podklady dostali pro 
informaci všichni členové KD.  

 
i) Vstupenky do Národního divadla v Praze na představení v roce 2013, za poloviční cenu: 

vedení fakulty dalo pokyn k zakoupení 4 setů; jsou k dispozici na sekretariátě. Budou 
využívány především při příležitosti návštěv zahraničních hostů na MFF, ale mohou si je - 
za stejnou cenu, za jakou byly pořízeny – koupit zaměstnanci fakulty.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Kampus Albertov: prod. Z. Němeček se stal členem strategického výboru zahrnujícího po 

jednom ze zástupců všech tří zainteresovaných fakult a manažerky projektu; uskutečnila 
se první schůzka. Zásadní úlohou podvýboru je revize nároků na účel a funkci budov, na 
počty pracovníků a financování jak jejich činnosti, tak provozu samotných objektů, 
požadavky na technické a technologické vybavení místností, požadavky na speciální 
zabezpečení, pokud je vědecké projekty budou vyžadovat (pokusná zvířata, práce 
s toxickými látkami apod.). Vědecká rada Kampusu shromáždila před časem vědecká 
témata, ale mezitím vznikl Biocev a změnily se i další okolnosti. Ukončení výstavby 
Kampusu v roce 2016 se nejeví jako reálné. MFF má zájem na Kampusu participovat, 
prod. Z. Němeček bude průběžně informovat KD a zejména proděkany pro fyzikální a pro 
informatickou sekci. 

 
b) Pavilon Troja: děkanem ustavená Pracovní skupina pro přípravu výstavby pavilonu v Troji 

se už dvakrát sešla a probrala potřebné kroky. Proběhla schůzka s arch. J. Jarošem. 
Serverovna: věc naráží na problém celé počítačové sítě v Troji (zvlášť prodiskutují 
proděkani Z. Němeček a prod. V Baumruk); aby mohly pokračovat práce na projektu, 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8161.htm
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vypracuje základní požadavky na novou serverovnu Mgr. J. Calda. Na návrh AS MFF 
děkan jmenuje do pracovní skupiny Mgr. Jiřího Šejnohu.   

 
Tajemník 
c) Úpravy bývalé posluchárny M4 pro potřeby OMK: z iniciativy prod. P. Kolmana byly 

osloveny další tři firmy. Mezitím došlo v důsledku silného sněžení a závady ve střeše 
k promáčení stropu bývalé M4; fakulta škodu uplatní v rámci pojistky majetku. Oprava 
místnosti proběhne v souladu s požadavky na její nový účel.   

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Mzdy na MFF: v duchu prosazování kvality a otevřenosti, jak to ostatně během své 
předvolební kampaně přislíbil, se děkan rozhodl informovat AS MFF o stavu mezd na 
fakultě v roce 2012 (průměrné měsíční platy v dělení podle kategorií profesor, docent, 
odborný asistent, lektor) a seznámit senát s tím, kolikáté místo v pomyslném fakultním 
žebříčku mezd obsadili členové vedení fakulty. Prod. V. Baumruk upozornil, že 
v přehledech není zahrnuta kategorie vědecký pracovník. V tabulkách prezentovaných na 
zasedání AS 7. 3. 2013 byly údaje o vědeckých pracovnících doplněny. 

 
b) Schůzka s reprezentanty fakultní odborové organizace je dohodnuta na 18. 3. 2013, 

18:03 hod. Kromě děkana se jí zúčastní sekční proděkani.   
 
c) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst v sekcích a funkcí vedoucích pracovišť: 

návrhy od sekčních proděkanů očekává děkan do konce března t.r.  
 

 
6. PROPAGACE  
 

Prod. M. Vlach 
a) Od 1. 3. t.r. nastoupil do funkce vedoucího oddělení mediální komunikace Mgr. Luboš 

Veverka.  
 
b) Uskutečnilo se jednání s firmou Preciosa. Firma pravděpodobně vyhlásí studentský grant 

zahrnující problematiku všech sekcí, detaily budou dojednány zřejmě do začátku dubna. 
 
c) Výsledek auditu aktivit spadajících pod OVVP by mohl být znám do týdne.   

 
d) Probíhají jednání o spolupráci s Českým rozhlasem. 

 
e) Otázka efektivity brožurek o informatice a studiu učitelství na MFF: proběhla evaluace, 

závěry budou zhodnoceny při plánovaném dotisku brožur v letošním roce, než bude 
připravena koncepce tisku nových oficiálních brožurek..   

 
f) Festival Fantazie: příprava účasti MFF je v proudu.   

 
g) Prod. M. Vlach se 8. 3. t.r. sejde se zástupci ÚFAL, bude diskutován návrh možné 

odborné garance a vyhlášení České lingvistické olympiády, a to ve spolupráci s FF UK. 
Podstatné pro rozhodnutí vedení fakulty jsou technické a zejména finanční záležitosti.  

 
Děkan 
h) Děkan obdržel rozhodnutí odboru pro mládež MŠMT o poskytnutí finančních prostředků 

na zabezpečení Matematické soutěže Náboj v roce 2013 (55 tis. Kč): dokument předal 
prod. M. Vlachovi. 

 
i) Umístění vysokých škol – online deník Aktuálně.cz publikoval velký srovnávací graf, který 

ukazuje žebříček nejúspěšnějších vysokých škol z hlediska zaměstnanosti absolventů. 
Viz: 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/02/25/nezamestnanost-absolventu-
vysokych-skol/ 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/02/25/nezamestnanost-absolventu-vysokych-skol/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/02/25/nezamestnanost-absolventu-vysokych-skol/
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7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. M. Rokyta: RNDr. Martin Kruliš upozornil, že na stránce www.cervenacerna.cz je 
v souvislosti se jménem MFF UK prezentována "zaručeně vyhrávající" strategie ve hře 
ruleta. Na žádost děkana oslovil prod. M. Rokyta doc. P. Lachouta (KPMS), který ve stati, 
předložené kolegiu děkana, matematicky zdůvodnil, proč je ona strategie ve skutečnosti 
prohrávající. KD vyslovuje doc. P. Lachoutovi za vypracování článku poděkování. Prod. 
M. Vlach v telefonickém hovoru s registrátorem domény několikrát řešil možnosti stažení 
jména fakulty z uvedených www stránek, neboť majitele se přes veškerou snahu 
nepodařilo kontaktovat. Ze strany registrátora byla přislíbena spolupráce. I přes 
vynaložené úsilí ze strany MFF UK, trvající již zhruba měsíc, nedošlo v této záležitosti 
k posunu. Vzhledem k tomu, že strategie na www.cervenacerna.cz je zmíněna 
v souvislosti s MFF UK, zvažuje KD další kroky, např. bude vydána tisková zpráva, v níž 
se MFF UK bude od této a jiných podobných stránek distancovat. Zároveň je dle sdělení 
prod. M. Vlacha naplánován článek (na základě podkladů doc. P. Lachouta) do Lidových 
novin na konec března/začátek dubna (dříve není prostor), ve kterém bude vysvětleno 
publicistickou formou, proč je prezentovaná strategie chybná a že jde o pouhý reklamní 
trik. 
 

b) Pan rektor odložil svou návštěvu MFF na 17. dubna t.r. odpoledne (původně bylo jednání 
smluveno na středu 27. 2. t.r.). Vzhledem k tomu, že 17. 4. probíhají v refektáři celý den 
promoce, uskuteční se jednání v zasedací místnosti Ke Karlovu 3 (2. patro).  

 
c) Oslavy 60. výročí založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 

8. 3. 2013: děkana zastoupí prod. Z. Němeček.  
 

d) Zasedání KD plánované na 22. května 2013: změna, protože děkan bude 20. až 23. 
května 2013 v zahraničí. Zastupovat a schůzi kolegia řídit bude prod. J. Trlifaj. 

 
e) Porada děkanů je ohlášena na pondělí 11. 3. 2013, 10:30, děkana zastoupí prod. J. 

Trlifaj.  
 

f) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 20. března 2012 od 9:00 hodin.  
 
 
 

Zasedání skončilo v 13:40 hod.  
 

 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

 
 

 

http://www.cervenacerna.cz/
http://www.cervenacerna.cz/

