
Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 20. 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 
k bodu týkajícímu se sestavení rozpočtu MFF na rok 2013 byla přizvána Ing. D. Lanková 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 6. března 2013.   
Děkan se vrátil k bodu 1. b) minulého zápisu. Prod. O. Čepek konstatoval, že na monografii kol. 
Mrázové se nepodařilo zajistit nezávislé recenze. Po krátké diskusi KD přesto tichým souhlasem 
schválilo, s ohledem na nové skutečnosti, o nichž referoval prod. J. Trlifaj, předložit na RUK jako třetí 
monografii publikaci I. Mrázové Knowledge Extraction with Neural Networks: Significant Patterns and 
their Representation in Back-Propagation Networks. Podklady k návrhu opatří prod. O. Čepek.  
 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Vyhlášení veřejných soutěží GAČR na podporu standardních, postdoktorských a 

mezinárodních projektů: na pracoviště byla zaslána informace o vyhlášení soutěží 
a interní instrukce k podávání návrhů projektů. KD projednalo návrh prod. J. Trlifaje na 
obsah děkanovy směrnice – opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do 
mezd. Definitivní schválené znění má formu Směrnice děkana č. 5/2011, viz: 

     http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer05.htm 
 

b) Návrhy na členy panelů GAČR: prod. J. Trlifaj informoval, že podle neoficiálních zpráv 
byla řada nominací z MFF akceptována.   

 
c) V první dekádě dubna t.r. (podle jiných neoficiálních informací dokonce ještě dříve) se 

očekává vyhlášení další soutěže GAČR, a to soutěže projektů na podporu excelence 
v základním výzkumu.  

 
d) Hodnocení činností Univerzity Karlovy – mail z 6. 3. 2013, v němž pror. S. Štech požádal 

děkana o součinnost při zajištění spolupráce s věcně příslušnými proděkany a odbory 
děkanátu pro oblasti studia, doktorského studia a vědy, výzkumu a vývoje. Se žádostí 
o koordinaci se pan prorektor zároveň obrátil na proděkana,  zodpovědného za rozvoj, 
kterému zaslal podrobnější informace týkající se harmonogramu a podkladového 
dokumentu pro oblast vědy, výzkumu a vývoje. Po dohodě proděkanů MFF byly na RUK 
navrženy jako styčné osoby vedoucí OVZS dr. M. Stiborová, CSc., a pracovnice STUD 
Ing. D. Rejnušová.  
Prod. J. Trlifaj informoval o jednání s pror. M. Šobrem dne 19. 3. 2013 na RUK, vyložil 
motivaci prováděné evaluace.  

 
e) KD doporučilo, na základě vyjádření sekčních proděkanů, i letos vypsat pozice fakultních 

post-doc; vypisují se témata a garanti, náklady nesou sekce. Uchazeči se budou moci 
hlásit nejpozději do poloviny května 2013, do konce června budou zahájeny procesy 
spojené s přijetím a nástupem vybraných uchazečů k 1. 10. 2013. Z: OVZS. Co se týče 
univerzitního Fondu post-doc, zatím nejsou zprávy o termínu vyhlášení další výzvy.  

 
f) OVZS testuje rektorátní aplikaci Granty a projekty na to, zda by mohla sloužit jako archiv 

elektronických dokumentů. Vzhledem k tomu, že rektorátní aplikace neumožňuje 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer05.htm
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archivaci všech projektů, ale jen úspěšných (financovaných), není pro použití na OVZS 
vhodná. Je tedy třeba pokračovat ve vývoji interní aplikace pro MFF.  

 
a) Vyhlášení výzev k podávání návrhů projektů v rámci dvoustranné spolupráce 

s Argentinou, Francií, Polskem, Rakouskem a Slovenskem a návrhů témat na budoucí 
projektovou spolupráci s Ruskem – na pracoviště byly odeslány informace a interní 
instrukce. 

 
b) Systém Habilion opakovaně testován, na pátek 22. 3. 2013 je naplánovaná další zkouška. 

Prod. J. Trlifaj informoval o námětu, který přednesl na minulé schůzi VR MFF prof. P. 
Pudlák, totiž aby systém umožňoval zveřejnění habilitačního spisu. Je to jedna z cest, jak 
čelit nebezpečí plagiátorství. KD s tím souhlasilo. Prod. J. Trlifaj jednal s Mgr. Maňáskem 
o technickém řešení.  

 
c) Audit projektu CCOSA (řešitel doc. D. Kráľ). ERCEA zaslala požadavky na podklady 

k auditu, a to jak na materiály, které si přeje zaslat nejpozději do 3. května 2013, tak na 
dokumenty, které mají být k dispozici při samotném auditu dne 24. 5. 2013. Zajišťuje 
vedoucí OVZS. Doc. D. Kráľ přislíbil být během auditu v telefonním kontaktu, osobní 
účastí místo sebe pověřil RNDr. O. Pangráce, Ph.D.Prod. J. Trlifaj písemně požádá doc. 
Kráľe, aby se auditu zúčastnil osobně. Za vedení MFF bude přítomen prod. J. Trlifaj. 

 
d) Grantová rada UK potvrdila u dvou projektů řešitelů z MFF návrh zpravodaje, aby řešení 

těchto projektů nepokračovalo a bylo ukončeno bez přiznání finanční podpory na rok 
2013. Jde o projekty řešitelů M. Kupce (IÚUK, vedoucí projektu Z. Dvořák a D. Kráľ) a M. 
Babky (KTIML, vedoucí projektu V. Koubek). KD vzalo informaci na vědomí, děkan 
doporučil vyčkat na oficiální vyjádření dotčených pracovníků.  

 
Děkan 

e) Dne 18. 3. 2013 byla slavnostně podepsána smlouva o zřízení Nečasova centra pro 
matematické modelování. Informace jsou např. v Akademickém bulletinu, viz: 

http://data.abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0995.html 
 

f) Dne 18. 3. 2013 přijal děkan delegaci z Kazaňské státní univerzity provázenou poslancem 
PhDr. Walterem Bartošem, Ph.D. Jednání se za MFF zúčastnili ještě proděkani J. Trlifaj a 
V. Baumruk.  

 
g) Prod. J. Trlifaj mailem sdělil, že přístup k internetovým databázím časopisů se podařilo 

zajistit. Podle informace vedoucí knihovny MFF bude od 1. 7. 2013 přístup do IEEE aj. 
hrazen z grantu. Ostatní přístup (Science Direct, Scopus atd.) je vyřešen předplatným (s 
poměrně malou finanční spoluúčastí MFF) až do roku 2017. Prod. O. Čepek k tomu 
podotkl, že na Science Direct platí MFF, z toho asi 1,5 mil. Kč informatická sekce. Děkan 
zmínil nabídkové „balíčky“ pro open access.  

 
h) Rektor UK jmenoval prof. RNDr. Pavla Höschla, DrSc., předsedou Dozorčí rady 

grantového financování na UK. Děkan MFF mu ke jmenování poblahopřál.  
 

i) Úprava prostředků na SVV 2013 – nerovnoměrná úprava ze strany RUK a následné kroky 
vedení MFF: kolegium korespondenčně akceptovalo (pro byla většina členů KD) řešení 
prod. J. Trlifaje, totiž že navrhne pror. P. Volfovi ponechat rozpočet projektu Week of 
Doctoral Students (WDS) na původní úrovni a rozdělit sumu, o kterou měl být projekt 
navýšen, rovnoměrně mezi 3 informatické a 3 matematické projekty, tj. navýšení těchto 
šesti projektů každý zhruba o 40 tis. Kč. Na schůzi KD věc komentoval děkan. WDS se 
bude i letos konat a pokud s původně plánovaným rozpočtem nevystačí, vedení fakulty 
posoudí případnou další finanční podporu z rezerv vedení či sekcí.  

 
 
 
 
 

 

http://data.abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0995.html
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Organizace soustředění studentů nastupujícího prvního ročníku na Albeři: prod. F. 

Chmelík poslal členům kolegia návrh plánu a požádal je o sdělení, ve kterých dnech se 
kursu zúčastní. Proděkani F. Chmelík a M. Rokyta setrvají po celou dobu soustředění, 
naopak garanti studijních programů na Albeř jet nemohou. Tradiční schůze kolegia 
děkana se bude konat dne 4.9. . Pro besedy se studenty děkan nabídl dny 3., 6. a 8. 9. 
2013. Tajemník zprostředkuje konzultaci studijního proděkana s právničkou ohledně 
pohybu studentů mimo tábor.   
 

b) Návrh podrobného harmonogramu akademického roku 2013/2014 dostali členové KD 
předem písemně. Harmonogram zahrnuje žádaný posun termínu státních magisterských 
zkoušek. Prod. F. Chmelík v komentáři zmínil, že na definitivní schválení časového 
rozpisu je ještě čas, dosud není uzavřena koncepce zápisu do rozvrhových lístků a 
zapisování do paralelek (výuka v AJ a ČJ). Po  prodiskutování této koncepce se SKAS a 
v KD (včetně termínů) předloží prod. F. Chmelík harmonogram kolegiu ke konečnému 
schválení.  

 
c) KD vzalo na vědomí odpověď pror. M. Prudkého na dotaz MFF týkající se nostrifikací 

bakalářského a magisterského vzdělání získaného v zahraničí.  
 

d) Prod. P. Kolman navrhne děkanovi, koho jmenovat do funkce fakultního koordinátora pro 
zveřejňování závěrečných studentských prací. Dosud tuto roli zastávala Mgr. E. Uzlová.   

 
e) Fakultní studentské granty: kolegium schválilo návrh prod. O. Čepka vyhlásit vedle 

podzimního kola soutěže také kolo jarní s termínem pro podávání návrhů do 15. května. 
Příslušnou interní směrnici budou v tomto smyslu novelizovat studijní proděkani.  

 
f) Návrhy na výplatu stipendií: z hlediska zadavatele je elektronický systém pro zadávání  

funkční, z hlediska zpracovatele přetrvávají technické problémy. Požadavky na technické 
úpravy byly předány firmě ERUDIO . Dále bylo zdůrazněno, že elektronický návrh 
stipendia musí povinně obsahovat zdůvodnění udělení stipendia. Prod. F. Chmelík 
rovněž zmínil autorizaci podpisu navrhovatele/disponenta. Teprve po úpravách systému 
uváží děkan vydání směrnice, která by stanovila elektronický systém jako jediný možný 
pro podávání návrhů na výplatu stipendia. Zatím lze návrhy předkládat elektronicky i 
písemně v papírové formoě.  

 
g) Dohoda s fakultami ČVUT (FIT a FEL) o zápisu předmětů: dosud se nepodařilo nalézt 

společný formát smlouvy (úskalí spočívá v technické realizaci  zápisu předmětů a 
záznamů o jejich splnění. Prod. F. Chmelík zajistí schůzku pracovníků studijních oddělení 
a specialistů na studijní systémy všech zúčastněných fakult za účelem nalezení 
vzájemně přijatelného řešení. .  

 
h) Ředitel společnosti Scio dr. O. Šteffl, CSc., organizuje společné setkání zástupců 

českých vysokých škol a pozval na ně také děkana MFF. Akce se bude konat 2. 4. 2013 
v Praze (Clarion Hotel Prague).  

 
i) Kolegium podpořilo zájem Bumova komorního orchestru, ve kterém hrají PhDr. M. 

Bubeníková,  RNDr. K. Máthis, Ph.D., a další absolventi MFF UK, účinkovat v rámci série 
koncertů představující pěvecké soubory a hudební tělesa Univerzity Karlovy zvaného 
Akademické rezonance. Prod. M. Rokyta pošle kontakt na pí. Pavlínu Dvořákovou, která 
má organizaci koncertů na starosti. Jednání mezi pí. Dvořákovou a Bumovým orchestrem 
zajistí prod. F. Chmelík.  

 
j) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o rozsudku Městského soudu v Praze 

ze dne 28. 2. 2013 v právní věci žalobce Ing. Zbyňka Chmely proti žalované Univerzitě 
Karlově v Praze, o žalobě proti několika rozhodnutím děkana MFF UK a dále rozhodnutí 
rektora UK. Všechny předmětné žaloby byly odmítnuty resp. zamítnuty.  
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Prod. P. Kolman 
k) RUK postoupil dne 13. 3. 2013 na MŠMT žádost MFF o rozšíření akreditace doktorského 

studijního programu Matematika o nový studijní obor Pravděpodobnost a statistika, 
ekonometrie a finanční matematika (výuka v českém i anglickém jazyce).  

 
l) KD vzalo na vědomí počty přihlášek ke studiu na MFF ke dni 15. března 2013.  

 
m) Přístup k výsledkům zkoušek v SIS – KD souhlasilo s návrhem nastavení práv přístupu 

k datům o uskutečněných zkouškách na MFF. Po technické stránce zajistil dr. P. 
Zakouřil.  
 

n) Přijímací řízení 2014: prodloužit termín pro podávání přihlášek až do konce března? 
Kolegium schválilo návrh prod. P. Kolmana, aby děkan požádal pana rektora 
o prodloužení lhůty pro podávání přihlášek do bakalářského studia všech studijních 
programů v českém jazyce do konce března 2014. Pro navazující magisterské studium 
by dál platila lhůta konec února a pro studium programů vyučovaných v anglickém jazyce 
by platily dva termíny, konec února a konec května. Žádost připraví prod. P. Kolman.  

  
o) Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2013/2014: KD schválilo návrh na malé 

občerstvení pro uchazeče (sušenky, voda) i výzdobu prostor atraktivními postery o MFF. 
Po organizační a technické stránce zajistí OVVP a OMK, bude využita spolupráce se 
studenty MFF. Náklady na pohoštění uhradí prod. M Vlach z plánovaného rozpočtu na 
reprezentaci.  
 

p) Kurs ze středoškolské matematiky zajišťovaný prod. M. Rokytou je naplánovaný na týden 
před zahájením semestru, tj. od 23. do 27. 9. 2013. Kolegium souhlasilo s koncepcí kursu 
včetně doplnění o kurs matematiky pro fyziky (Z: ÚTF). Kursy poběží po sobě každý 
zvlášť, ale budou společně propagované. Detaily nového kursu matematiky pro fyziky 
probere prod. M. Rokyta s doc. P. Krtoušem, sylaby kursů budou hotové do konce dubna.   

 
q) Tematické vydání časopisu iFORUM zaměřené na doktorské studium: redakce časopisu 

žádá o jméno kontaktní osoby a nástinu podkladů do 31. 3. 2013, do 15. 5. 2013 pak 
kompletní článek plus obrazové materiály v elektronické podobě. Garantem za MFF byl 
určen Mgr. L. Veverka, využije spolupráce se studijními proděkany.  

 
r) KD vzalo s potěšením na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že britská firma  Viewsy  

(https://www.viewsy.com/) projevila zájem  o absolventy MFF.   

 
 

Děkan 
s) Stipendia doktorandů: prod. M. Rokyta poskytl členům KD údaje o stipendiích 

vyplacených v roce 2012. Průměrné měsíční stipendium činilo v roce 2012 cca 13 000,- 
Kč včetně grantů, resp. 8 900,- Kč bez grantů. Prod. M. Rokyta vypracoval analýzu 
stipendií ve verzi ke zveřejnění. KD souhlasilo s vystavením analýzy mezi dokumenty 
kolegia děkana, kam by mohl vést link ze stránky AS MFF. Materiál je na webu: 
Prod. M. Rokyta vypracoval analýzu stipendií ve verzi ke zveřejnění. KD 

http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/fakulta/dekan/ 
 

t) Přijetí úspěšných účastníků 3. ročníku Česko-slovenské studentské konference ve fyzice 
(konala se 17. a 18. 5. 2012 v Praze): setkání s panem děkanem a prod. V. Baumrukem 
je naplánované na 28. března 2013, 16:00 hodin. Pozvání přijali Mgr. Matěj Jan Morávek, 
Mgr. Martin Petr a Bc. Michal Zajaček. Omluvila se RNDr. Tereza Brunátová, protože 
momentálně studuje v zahraničí a do Prahy se vrací 1. 4.  
Prod. M. Rokyta upozornil, že existuje ještě SVOČ v didaktických oborech; děkan 
uvažuje o setkání s nimi v součinnosti se SKAS.  

 
u) Příprava 4. ročníku Česko-slovenské studentské konference: soutěž se bude konat na 

FMFI UK v Bratislavě 16. a 17. 5. 2013, za MFF UK v Praze je v kontaktu s organizátory 
prod. V. Baumruk.  

 

https://www.viewsy.com/
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/fakulta/dekan/
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v) Pror. M. Prudký poslal přehled cen udělených studentům a absolventům Univerzity 
Karlovy za rok 2012. MFF zaznamenala jediný úspěch, a to v osobě RNDr. Evy 
Schmoranzerové, která získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2012.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Návrh rozpočtu MFF na rok 2013: KD se dohodlo na návrhu rozpočtu a na výpočtu 

odvodu na vytvoření rozpočtu pro centrum fakulty, přičemž po diskusi vzalo za základ 
stejná data o užívaných plochách jaká byla použita pro rozpočet 2012. Současně se 
dohodlo na důkladné revizi ploch skutečně užívaných pracovišti fakulty (Z: tajemník 
fakulty. T: 30. 6. 2013). 

 
Tajemník 
b) Sociální fond: v návaznosti na doporučení reprezentantů odborové organizace MFF, 

vznesené na jednání u děkana dne 18. 3. 2013, kolegium děkana schválilo dočasné 
zvýšení příspěvku na penzijní připojištění nebo soukromé pojištění zaměstnanců, a to na 
měsíční částku 1.500,- Kč, s platností od 1. 4. do 31. 12. 2013.  

 
c) Kolegium projednalo žádosti o zapůjčení refektáře 

i) Jednodenní seminář MFiLF (Matematika-Fyzika-informatika-Lékařství 
Farmaceutika) dne 16. dubna 2013, celý den: souhlas, zdarma. 

 
ii) Zahájení činnosti Nečasova centra dne 2. května 2013, 14:00 – 17:00 hod.: 

souhlas, zdarma.   
 

iii) Akce pořádaná k 20. výročí založení firmy VAKUUM Praha, s.r.o., spojená 
s výročím stejně dlouhého trvání Kabinetu jazykové přípravy na MFF UK: je 
plánovaná na červen 2013, písemná žádost o zapůjčení refektáře zatím nebyla 
doručena; prod. Z. Němeček ji avizoval a podpořil. KD rozhodne teprve po 
obdržení žádosti.   

 
d) Veřejná zakázka „Cestovní pojištění pro zaměstnance a studenty MFF UK“. Osloveno 

bylo 7 pojišťoven (Allianz, Vitalitas, UNIQA, Česká pojišťovna, Kooperativa, AIG Europe 
Limited a ERV). S výjimkou pojišťovny Kooperativa podaly všechny ostatní nabídku. Pro 
nesplnění zadávacích podmínek byla vyloučena firma Allianz. Společnosti s nejlevnější 
nabídkou byla poslána žádost o vysvětelní nezvykle nízké ceny. Po obdržení odpovědí 
a po lhůtě pro podání námitek bude vybrána nejlepší nabídka. KD vzalo informaci 
tajemníka na vědomí.  

 
e) Veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu“. Osloveno bylo 

7 pojišťoven pojišťoven (Allianz,  UNIQA, Česká pojišťovna, Kooperativa, AIG Europe 
Limited, Česká podnikatelská pojišťovna a Generali). Nabídku podaly 4 pojišťovny 
(UNIQA, Allianz, Česká pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna). Nabídky budou 
vyhodnoceny a po uplynutí lhůty pro podání námitek bude vybrána ta nejlepší. 

 
f) Příspěvek na ceny pro úspěšné účastníky sportovních turnajů pořádaných Katedrou 

tělesné výchovy MFF: KD schválilo finanční částku ve výši 22 tis. Kč, ze střediska 901.   
 

Děkan 
g) Koncertní křídlo do refektáře: KD vzalo na vědomí informaci děkana o dalším vývoji po 

návštěvě děkana HAMU prof. Mareše a proděkana HAMU prof. I. Klánského v refektáři 
15. 3. 2013. Děkan průběžně informuje kvestora UK. Zvažuje se nákup kvalitního 
nástroje.  
 

h) Vyřazování knih z knihovny MFF: děkan se chce blíže seznámit s důvody pro vyřazení 
titulů a se způsobem nahrazování nevrácených nebo ztracených výtisků. Návrh na 
vyřazení, který obdržel k podpisu, zatím neschválil.  
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i) Kolegium děkana schválilo úpravu výplatnice, jak ji na minulou schůzi doručil vedoucí 
personálního oddělení.   

 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. Z. Němeček 
a) Pavilon v Troji: na RUK by odeslán investiční záměr. 
 
b) Kampus Albertov: stále se nedaří mít konkrétní obsah komplexu, nenapomohla tomu ani 

nedávná schůzka strategického výboru. Odsouvá se mj.otázka, jak by měl Kampus 
fungovat – samostatně? jako společný majetek zúčastněných fakult? Děkan MFF 
připomněl požadavek děkana 1.LF UK na uzavření písemné dohody o budoucím využití 
Kampusu. Prod. Z. Němeček svolá schůzku fakultních členů Vědecké rady Kampusu a 
zástupců sekcí matematické a informatické. Prod. O. Čepek doporučil kol. C. Broma 
nebo doktorandy spolupracující s lékaři – souvisí to s oborem bioinformatika, který se jeví 
jako velmi perspektivní a MFF by jej ráda rozvíjela, ale zatím pro to nemá dostatečné 
personální zázemí. Za matematickou sekci bylo zmíněno jméno nedávno habilitovaného 
kol. A. Komárka. Na schůzce by prod. Z. Němeček rád dospěl k formulaci požadavků za 
MFF.  
Dne 23. 4. 2013 se bude konat další schůze Monitorovacího výboru.  

 
c) Dřeviny na Karlově: jedna z bříz před budovou Ke Karlovu 3 bude příští týden poražena, 

protože není zdravá a hrozí, že by pádem mohla způsobit škodu. Odborný posudek říká 
mj., že „Strom má rozsáhlé deformace na kmeni – od báze až do koruny, poklesem byla 
zjištěna dutina, naopak koruna je poměrně rozsáhlá a vitální – hrozí zde riziko selhání 
celého stromu – zlomu v kmeni. Vzhledem k tomu, že se strom nachází ve velmi 
frekventovaném prostoru, navrhujeme neprodlené pokácení stromu. ...“ KD vzalo 
stanovisko odboru životního prostředí MČ Praha 2 na vědomí, včetně informace 
tajemníka, že s odborem životního prostředí probíhají jednání ještě o dalších dvou 
stromech, rostoucích u budovy Ke Karlovu 5. Nejde o akutní případy.  

 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Jednání s představiteli fakultní odborové organizace proběhlo dne 18. 3. 2013, kromě 
děkana byli přítomni sekční proděkani. Diskuse byla soustředěna na pracovníky 
zaměstnané na fakultě formou uzavření DPČ a na to, jaké zaměstnanecké výhody 
mohou požívat a na co mají nárok (odměny, nemocenské dávky apod.)  Vedení fakulty 
se těmito otázkami zabývá.  

 
b) Koncem března 2013 odchází Mgr. E. Uzlová z MFF, na obsazení jejího místa byl vypsán 

inzerát, uzávěrka přihlášek je 22. 3. 2013. 
 

c) Schůzka na RUK týkající se Mzdového předpisu UK je svolaná panem rektorem na úterý 
26. 3. 2013, 14:00 hodin. Děkan se musí na schůzku omluvit, protože ve stejnou dobu se 
v Brně koná zasedání habilitační komise, jejímž je předsedou.  
Stalo se po KD: děkana zastoupí prod. V. Baumruk.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

a) V pátek 22. 3, dojde ke změnám struktury a designu centrálních webových stránek 
Univerzity Karlovy (doména www.cuni.cz). 
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b) Mgr. L. Veverka byl navržen jako zástupce České republiky do EPPCN, skupiny 
profesionálních komunikátorů CERNu v jednotlivých zemích. Skupina bude úzce 
spolupracovat v propagaci vědy. Jedná se o velmi prestižní pozici. 

 
c) Diplomky na stojáka: prod. M. Vlach informoval, že probíhají jednání s RUK, na MFF by 

se vytipovaly 2 až 3 diplomové práce. O spolupráci jedná též ČVUT.  
 

d) Khanova škola – v sobotu 23. 3. se uskuteční překladatelský maraton na FIT ČVUT; 
krátce se zúčastní zástupci OMK, o dalším postupu možné spolupráce bude rozhodnuto 
v nejbližších dnech. 

 
e) Jednání s firmou Preciosa: prod. M. Vlach požádal sekční proděkany o spolupráci při 

vytipování garantů témat připravovaných studentských vědeckých grantů.  
 

f) Návrh vzniku České lingvistické olympiády ve spolupráci s FF UK: návrh by si zasloužil 
v některých bodech přepracovat, v jednáních bude pokračováno. 

 
g) Mgr. L. Veverka je pozván v dubnu do Brna, aby tam přednesl přednášku, jak mediálně 

propagovat vědu.  
 
 

h) Využití refektáře: prod. M. Vlach zkoumá možnosti, jak zvýšit příjmy z pronájmu 
reprezentačních prostor. 

 
i) Prod. M. Vlach se seznámil s projektem RUK zaměřeným na přenos přednášek pro 

studenty celoživotního vzdělávání (přenáší ČT24 na webu). Kvalita projektu by snesla 
mnohá zlepšení, zatím se nejeví jako dost propagačně účinná, proto prod. M. Vlach 
nabídku na účast MFF v letošním školním roce nepřijal. MFF UK zašle návrhy možných 
témat pro rok 2013/2014, pokud dojde k úpravě konceptu, MFF UK nabídla možnosti 
spolupráce na přípravách nové série. 

 
j) Výroční zpráva MFF za rok 2012: podklady pro text shromažďuje sekretariát děkana. 

Prod. M. Vlach jednal s vyd. Matfyzpress ohledně fotografií, které by zprávu ilustrovaly. 
Archiv vhodných reprezentativních fotografií s fakultní tematikou není bohatý ani na 
OVVP ani u vydavatelství Matfyzpress, budou zhotoveny snímky ad hoc pro výroční 
zprávu a částečně využity snímky z projektů PROGMA. 

 
k) Strategie propagace MFF UK 2013-2015: kolegium děkana vzalo materiál, s nímž se dne 

7. 3. 2013 seznámil také AS MFF, na vědomí. KD schválilo navržené střednědobé úkoly 
pro OVVP, jejich konkrétní zadání je na prod. M. Vlachovi.   

 
l) Systémový interní audit aktivit spadajících pod OVVP. KD vzalo na vědomí zprávu 

o závěrech, opatření reflektující závěrečná doporučení proberou děkan, prod. M. Vlach a 
tajemník fakulty. V současné době je funkcionářem zastřešujícím činnost OMK a OVVP 
prod. M. Vlach.   

 
m) Veletrh Gaudeamus: pror. M. Šobr poděkoval za účast fakulty na mzn. vzdělávacím 

veletrhu Gaudeamus koncem ledna 2013 a současně informoval o dalším ročníku akce 
(5. – 8. 11. 2013 v Brně). Požádal o sdělení jména kontaktní osoby. Prod. M. Vlach 
informoval, že kontaktní osobou bude dr. A. Havlíčková.   

 
n) Lidové noviny otiskly dne 19. 3. 2013 článek Studijní programy na prodej citující také 

děkana MFF. Prod. M. Vlach informoval, že ve vydání LN dne 27. 3. 2013 vyjde článek 
o ruletě (viz zápis z 6. 3. 2013, bod.7.a). 
Stalo se po KD: článek viz: 

http://byznys.lidovky.cz/system-cervena-cerna-na-rulete-z-vas-bohace-neudela-lide-na-
nej-presto-slysi-16q-/moje-penize.aspx?c=A130327_134512_ln_veda_kys 

 
 
 

http://byznys.lidovky.cz/system-cervena-cerna-na-rulete-z-vas-bohace-neudela-lide-na-nej-presto-slysi-16q-/moje-penize.aspx?c=A130327_134512_ln_veda_kys
http://byznys.lidovky.cz/system-cervena-cerna-na-rulete-z-vas-bohace-neudela-lide-na-nej-presto-slysi-16q-/moje-penize.aspx?c=A130327_134512_ln_veda_kys
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7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan obdržel návrhy změn Statutu UK a jeho příloh, které předložil pan rektor 
Akademickému senátu UK. Dokumenty jsou v elektronické podobě na webu, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-4286.html 
        Jde o následující návrhy: 

• návrh Změny Statutu UK (dílčí), poř. č. 3/2013, čj. 55a/2013, 
• návrh Změny Statutu UK (dílčí), poř. č. 4/2013, čj. 55b/2012, 
• návrh Změny Studijního a zkušebního řádu UK (komplexní), poř. č. 5/2013,  

čj. 58a/2013, 
• návrh Změny přílohy č. 6 Statutu UK (dílčí), poř. č. 6/2013, čj. 58b/2012, 
• návrh Změny Stipendijního řádu UK (dílčí), poř. č. 7/2013, čj. 58c/2012. 

Své stanovisko může MFF vyjádřit nejpozději do 12. dubna 2013, 12:00 hodin. Děkan 
pověřil T. Pávkovou, aby o tom vyrozuměla pracoviště fakulty. Termín pro podávání 
připomínek na sekretariát děkana stanovil na 5. 4. 2013,16:00 hodin. Předseda AS MFF 
doc. J. Dolejší se přiklání k tomu, aby vedení fakulty a AS zpracovaly společné 
stanovisko.  
   

b) Kancléř UK poslal dne 8. 3. 2013 mailem pro informaci aktuální materiály MŠMT 
k připravované novele zákona o VŠ. Jde o navrhovanou finální podobu katalogu témat 
novely a o první pracovní verzi paragrovaného znění (zatím ve formě revizí ve stávajícím 
textu zákona), která se má stát základem dalších jednání. Členům KD jsou materiály 
k dispozici na uzavřené stránce webu, viz: 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm 
        KD vzalo na vědomí.  
 
c) Prod. V. Baumruk se 13. 3. 2013 zúčastnil v děkanově zastoupení tiskové konference 

při příležitosti dokončení upgradu tokamaku COMPASS.  
 
d) Děkan byl pozván na slavnostní zasedání akademické obce, VR a AS, a další akce 

konané při příležitosti 20. výročí založení Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Akce se uskuteční 14. a 15. května 2013 v Nitře. Prod. F. Chmelík byl do 
Nitry pozván individuálně, z důvodu vzájemné vědecko-pedagogické spolupráce. Podaří-
li se mu přeorganizovat plánované povinnosti, hlavně výuku, reprezentoval by na 
slavnosti vedení fakulty.  
Stalo se po KD: prod. F. Chmelík do Nitry pojede.  

 
e) Slavnostní zasedání akademické obce UK při příležitosti výročí založení Univerzity 

Karlovy se bude konat ve středu 3. dubna 2013 od 14:00 hodin. Na stejnou dobu je 
svolaná VR MFF. Vědeckou radu bude řídit prod. J. Trlifaj, zatímco děkan se zúčastní 
zasedání na RUK a před 16:00 hodinou se nechá vystřídat proděkanem prof. V. 
Baumrukem.  
Stalo se po KD: shromáždění se zúčastní rovněž prod. F. Chmelík.  

 
f) Děkan svolal na 20. 3. 2013, 18:00 hodin, poradu vedení fakulty s vedoucími pracovišť 

fakulty. 
 

g) Dne 28. 3. 2013 od 17:30 hod. se uskuteční přednáška Jana Šíra Rusko za Putina: 
Současná vnitropolitická situace (pořádá Fulbrightova komise v  Americkém centru, 
Tržiště 13, Praha).  

 
h) KD souhlasilo s vystoupením hudební skupiny Sebranka na předprázdninovém setkání 

zaměstnanců MFF dne 19. června 2013 v Troji.   
 

 
Zasedání skončilo v 17:55 hodin.  

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.cuni.cz/UK-4286.html
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm

