
Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 3. dubna 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 9:08 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 20. března 2013.   
 
 
KD vzalo se souhlasem na vědomí, že děkan MFF podpoří svým dopisem návrh na udělení státního 
vyznamenání předsedovi JČMF dr. J. Kubátovi.   
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Prod. V. Baumruk požádal o vyjasnění, z jakých finančních prostředků budou 

dofinancovány dobíhající výzkumné záměry. Prod. J. Trlifaj učinil písemný dotaz na prof. 
P. Volfa, čeká na odpověď. Stalo se po KD: pror. P. Volf sdělil, že dofinancování VZ lze 
provést dvěma způsoby – buď k tíži provozu fakulty/sekce, nebo z PRVOUK. V obou 
případech jde totiž o institucionální finance.  

 
b) Soutěž Monografií 2013: v předepsaném termínu 22. 3. 2013 byly z MFF odeslány 

následující tři návrhy: 

Jan Krajíček: Forcing with Random Variables and Proof Complexity 

Jorge Picado, Aleš Pultr: Frames and Locales: Topology without points 

Iveta Mrázová 
Knowledge Extraction with Neural Networks: Significant 
Patterns and their Representation in Back-Propagation 
Networks. 

 
c) Vyhlášení veřejných soutěží GAČR na podporu standardních, postdoktorských 

a mezinárodních projektů: na pracoviště byla zaslána informace o vyhlášení a interní 
instrukce k podávání návrhů projektů 11. 4. 2013). Již před tímto datem bude OVZS 
průběžně zasílat sekčním proděkanům návrhy projektů k odsouhlasení. Bylo vydáno 
opatření děkana k plánování mzdových prostředků. 

 
d) Panely GAČR: nové složení je na webu, viz: 

http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/   
Prod. J. Trlifaj kolegium informoval o zastoupení MFF v panelech. Některé panely již 
zvolily svého předsedu. 

 
e) Návrhy do Fondu mobility UK v rámci jarního kola byly odeslány. Fond mobility je na MFF 

stále poměrně málo využívaným zdrojem na podporu mobility. Pro příští kola by bylo 
vhodné uvádět pro informaci MFF zdroje dofinancování. 

 
f) Hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v oblasti vědy, výzkumu a vývoje 2004-2011: 

uskutečnila se porada na RUK, řízená pror. S. Štechem. MFF obdržela osnovu zprávy. 
Termín pro předání podkladů na RUK je 15. 5. 2013.  

 
g) Dne 4. 4. 2013 se uskuteční schůzka s pror. Škrhou, týkající se zahraničních studentů a 

studentů studujících na UK v anglickém jazyce. Za vedení MFF se jí zúčastní proděkani 
P. Kolman a J. Trlifaj. K problematice schůzky pan prorektor ve svém dopise mj. uvádí: 
Univerzita Karlova nabízí poměrně velké množství akreditovaných či neakreditovaných studijních 
programů a oborů v cizím jazyce a kurzů v cizím jazyce uskutečňovaných v jejich rámci. Nabídka je 
různorodá a odvíjí se od zaměření fakulty. V celkovém měřítku lze konstatovat pozvolný nárůst 
počtu kurzů. Statistickým zjišťováním (od roku 2010) zaměřeným na  kapacitu jednotlivých 
programů/kurzů a na jejich naplňování jsme zjistili, že v mnoha případech tyto programy 

http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/
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naplňovány nejsou nebo jsou naplněny jen  zčásti.   Rád bych se seznámil s Vaším stanoviskem, 
co brání k naplnění kurzů či programů,  jaká je po nich poptávka,  zda  kurzy rozšiřovat či 
zkvalitňovat, jakou úlohu hraje výše školného, jaká je perspektiva.  
Jak jsem se výše zmínil, náš odbor začal statisticky zjišťovat údaje od roku 2010 se zaměřením na 
shromaždování kvantitativních údajů  a kvalitativních výstupů jednotlivých mobilit. Z hlediska  
přípravy a zavedení jednotného registru bych si s Vámi rád pohovořil nad  údaji, který by tento 
registr měl naplňovat  a údaji, které byste považoval za svoji fakultu za významné. 

 
h) Fakultní postdoc: sekčním proděkanům byl zaslán dopis s nástinem harmonogramu a 

žádostí o shromáždění návrhů témat pro výzvu do 2. dubna 2013, z matematické sekce 
byl předběžně avizován návrh 1 až 3 témat. 

 
i) Vyhlášení soutěže TAČR Centra kompetence: účast v soutěži zatím ohlásil jen prof. J. 

Hajič (zopakování loňského návrhu) a prof. V Matolín. Případnou účast v soutěži je třeba 
předem projednat s příslušným sekční proděkanem.  

 
j) GAUK: byly vyhlášeny výsledky; ze 160 návrhů podaných z MFF bylo podpořeno 

60 projektů, tj. 37,5 %. Průměrná úspěšnost tohoto kola za celou UK je 29,18 %. 
 

k) Habilion: na 5. 4. 2013 je dohodnutý další velký test funkčnosti systému. 
 

l) OVZS otestovalo rektorátní aplikaci Granty a projekty, uskutečnila se konzultace 
s uživatelem na PřF o možnostech aplikace a o tom, zda by mohla sloužit jako archiv 
elektronických dokumentů; aplikace není pro tento účel vhodná. OVZS se zorientuje 
v nabízených programech pro archivní a spisovou službu, od zjištění se bude odvíjet 
další postup.   
Děkan připomněl, že do konce dubna 2013 má být uzavřen facelift webu MFF (Z: dr. T. 
Drbohlav, odd. PSíK). 
 

m) Smlouva o cestovních výdajích: prod. J. Trlifaj opakovaně vyjádřil svou nespokojenost 
s existencí tří formulářů. Podle jeho názoru administrativní nároky rostou, namísto toho, 
aby bylo možné věci vyřizovat co nejjednodušeji, například tři formuláře sloučit do 
jednoho. Podle názoru vedoucí HOSP Ing. D. Lankové je obtížné sladit zákonné 
požadavky a oběh dokumentů na fakultě, každý ze tří formulářů náleží k vyřízení jinému 
oddělení děkanátu. Prod. J. Trlifaj také pokládá za přinejmenším nezdvořilé žádat na 
zahraničním hostu, aby uvedl své datum narození. Doporučil nahradit ID osoby např. 
číslem cestovního pasu. Tajemník přinese na příští schůzi KD znění zákona z roku 1964, 
kvůli ověření, zda je datum narození skutečně povinným údajem.  

 
n) OVZS plní novou rektorátní databázi, ze které se exportují data do registru docentů 

a profesorů. Do databáze je třeba vkládat údaje o všech získaných titulech a hodnostech 
s uvedením roku a oboru, ve kterém byly ten který titul či hodnost získány a s uvedením 
vysoké školy, která je udělila. 

 
o) Spolupráce s firmou Preciosa: prod. M. Vlach informoval, že bylo vytipováno pět témat 

projektů. Pošle je sekčním proděkanům k vytipování garantů témat. O finanční sumě, 
kterou je firma ochotna do projektů vložit, bude předmětem dalších jednání. Tajemník 
upozornil na dodržování obchodního tajemství.  

 
Děkan 
p) Pan rektor přislíbil osobní účast na inauguraci Nečasova centra dne 2. května 2013 

v refektáři MFF.  
 
q) Celodenní akce MFiLF je plánovaná na 16. 4. 2013. Bylo posunuto datum pro registraci 

příspěvků.    
 

r) Děkan dostal dopis, ve kterém dr. K. Žitný a Ing. I. Zolotarev vyjadřují zásadní 
pochybnosti o korektnosti recenzního řízení své knihy An introduction ot the Lebesgue 
integral Děkan jednal s dr. Žitným zatím jen telefonicky, po svém návratu ze zahraničí 
svolá schůzku, které se kromě něj zúčastní ještě předseda ediční komise fakulty doc. M. 
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Zelený, proděkani M. Rokyta, J. Trlifaj a M. Vlach. Ostatní členové vedení jsou rovněž 
zváni.  

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Fakultní studentské granty – rozšíření možnosti podávat projekty o další termín: prod.  F. 

Chmelík připomněl znění Pravidel pro přiznání stipendií na MFF z roku 2008. Protože jde 
o dokument schvalovaný senáty fakulty a UK, připraví prod. F. Chmelík pro senát návrh 
nového znění zahrnující nejen další termín pro fakultní studentské granty, ale také ostatní 
změny týkající se stipendií. Z: 17. 4. 2013. Nový stipendijní řád by nabyl platnosti od 
prvního dne nového akademického roku, tzn. že „jarní“ kolo pro fakultní studentské 
granty by mohlo být prvně otevřeno 15. 5. 2014.  

 
b) Harmonogram MFF na akademický rok 2013/2014: návrh poslal prod. F. Chmelík kolegiu 

elektronicky, na příští schůzi by jej rád definitivně uzavřel.   
 

c) KD projednalo korespondenci prod. F. Chmelíka s Mgr. M. Vyšinkou ohledně 
elektronického zapisování výsledků zápočtů. Děkan kolegiu připomněl návštěvu pana 
rektora na MFF dne 17. 4. 2013, očekává totiž, že vnitřní studijní předpis MFF bude 
jedním z bodů programu.   

 
d) Organizační zajištění úvodního kurzu pro studenty prvního ročníku na Albeři: kolegium 

projednalo návrh zaslaný prod. F. Chmelíkem a dosti podrobně se věnovalo účasti 
zástupců SKAS a zástupců spolku Matfyzák, přičemž byla diskutována  role 
jmenovaného spolku nejen na soustředění, ale také obecně v životě fakulty. Prod. M. 
Vlach v této souvislosti informoval o svém nedávném jednání s náčelníkem spolku kol. 
Vraštiakem. Z: za program kurzu a jeho personální zajištění odpovídají prod. F. Chmelík 
a prof. L. Pick, se zvláštním přihlédnutím k názoru prod. M. Vlacha na smysl a náplň 
účasti reprezentantů spolku Matfyzák.  

 
Prod. P. Kolman 
e) KD vzalo na vědomí informaci o schůzce prod. P. Kolmana s garanty studijních 

programů. Týkala se akreditace magisterského studia a vyústila v ideu vyčlenit učitelské 
studium jako samostatný studijní program. Účastníci schůzky si vyhradili týden na 
rozmyšlenou. V kolegiu tato myšlenka nenašla jednomyslnou odezvu; prod. V. Baumruk 
jednal s garantem programu Fyzika prof. J. Podolským a uvedl, že zástupci fyzikální 
sekce se ze závěry schůzky neztotožňují. Debatu kolegia děkan uzavřel s tím, že 
s ohledem na komplexnost této otázky a mnoho různých aspektů v ní obsažených ji 
nechá prodiskutovat s fakultní veřejností.  

 
f) Vedoucí knihovny děkanovi navrhla, aby fakultní koordinátorkou pro oblast evidence 

a zveřejňování závěrečných prací jmenoval PhDr. Petru Hoffmannovou. KD návrh 
akceptovalo. 

 
g) Změny přístupů v SIS: byly realizovány ve smyslu požadavků prod. P. Kolmana 

schválených kolegiem.  
 

h) Posunutí lhůty pro podávání přihlášek ke studiu na MFF na konec března místo 
dosavadního termínu do konce února: prod. P. Kolman a vedoucí studijního oddělení 
budou konzultovat s RUK. Další otázkou je, zda do doktorského studia nepřijímat také  
od letního semestru, nikoli jen od října (na toto téma proběhla úvodní debata s kancléřem 
UK).  

 
i) Stipendijní řád - zvýšení účelových stipendií: MFF iniciovala návrh, aby dalším z důvodů 

pro udělení účelového stipendia byla pomoc studenta při propagaci fakulty. Kancléř UK 
návrh nezamítl a přislíbil vhodnou formulaci přidat do předkládané verze Stipendijního 
řádu.  
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j) Erasmus Mundus: prod. P. Kolman informoval o probíhajícím interním připomínkovém 
řízení návrhu nové smlouvy evropského vzdělávacího programu Erasmus Mundus: 
Language, Communication and Technologie, ve kterém je fakulta také zapojena. 
Tajemník fakulty v té souvislosti upozornil, že JUDr. M. Semíková se vyjadřuje pouze 
k dokumentům v českém jazyce týkajícím se českého právního systému.   

 
Děkan 
k) Cena MŠMT 2013: pror. M. Prudký připomněl, že do 31. 5. 2013 je možné na RUK 

předkládat návrhy; cena je určena vynikajícím studentům a absolventům studia ve 
studijním programu. 

 
l) Studentská anketa: pochybením firmy ERUDIO při tvorbě softwaru pro sběr dat do 

elektronické studentské ankety, konkrétně do části slovní připomínky, a nepochopitelnou 
nedbalostí Ústavu výpočetní techniky UK (ÚVT UK) došlo k tomu, že údaje vyplněné 
v anketách v této části v přinejmenším několika posledních letech nebyly nikdy nikam 
uloženy a jsou nenávratně ztraceny. Tuto část ankety nelze technicky zpětně 
rekonstruovat. Děkan seznámil kolegium s vyjádřením Mgr. M. Josífka z ÚVT UK. Podle 
jeho vyjádření již došlo k odstranění chyby v modulu od firmy ERUDIO. Zásluhu na tom 
má právě MFF, neboť jako první z fakult UK na chybu upozornila. Za určitých okolností by 
bylo možné žádat od firmy náhradu škody. KD doporučilo seznámit s touto tristní situací 
vedení UK, např. pana kvestora, a přimět firmu ERUDIO, aby se studentům za selhání 
omluvila. Děkan a prod. F. Chmelík navrhnou na příští schůzi KD další postup.  

 
m) Prod. M. Rokyta připomněl existenci spolku, který nese název Studentská organizace 

MFF UK a bez vědomí fakulty je evidován na adrese Ke Karlovu 3, Praha 2. Podle 
dostupných informací je zakladatelem p. Salač, bývalý student MFF. Tajemník připomněl, 
že podle pokynu pana děkana informoval o této věci kancléře UK již na podzim loňského 
roku. Do příští schůze kolegia zjistí názor p. kancléře resp. názor právního odboru RUK.   

 
n) Přijímací zkoušky na MFF – přijímačky s lidskou tváří: kolegium vzalo se souhlasem na 

vědomí informaci prod. M. Vlacha o přípravách ze strany OMK a OVVP.  
 

o) Rozpočet OVVP 2013: prod. M. Vlach nastolil otázku stipendií, totiž s jakou částkou 
může letos na propagační aktivity počítat. Do příští schůze pošle prod. M. Vlach kolegiu 
přehled seminářů pořádaných OVVP zpracovaný do jedné tabulky a obsahující „výkon“ 
a „cenu“ semináře.  

 
p) Prod. M. Rokyta obrátil pozornost k tzv. koeficientu K (který mj. zohledňuje i mobilitu 

studentů), který má svůj význam ve vzorci pro výpočet rozpočtu, a k metodě, jakou se 
informace o zahraničních výjezdech studentů shromažďují na děkanátě. Prod. F. Chmelík 
zjistí, co je třeba, na studijním oddělení. Prod. O. Čepek požádal o možnost zpětně 
v sekcích zkontrolovat data, která má k dispozici děkanát a která jsou odesílaná na RUK. 
Děkan uvedl odkaz na web, kde lze nalézt metodiku  MŠMT pro rozdělování 
institucionální podpory na výuku. Pravidla viz: 
http://www.msmt.cz/file/26979  
Rozpis rozpočtu VŠ na 2013 je na stránce:  
http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/rozpis-rozpoctu-vysokych-skol-na-rok-2013 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Tajemník fakulty zajistí vydání Dodatku č.1 k Zásadám č. 1/2009 pro tvorbu a čerpání 

dílčích fondů UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/dodatek01.htm 

 
b) Tajemník fakulty vydá Pokyn 3, k zavedení používání klíčenek pro vstup do prostor MFF 

UK. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1303.htm 

http://www.msmt.cz/file/26979
http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/rozpis-rozpoctu-vysokych-skol-na-rok-2013
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/dodatek01.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1303.htm
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c) KD vzalo na vědomí, že výsledkem výběrového řízení na pojištění majetku fakulty bylo 

uzavření pojistné smlouvy MFF s Českou podnikatelskou pojišťovnou.  
 

d) KD vyhovělo žádost RNDr. J. Kašpara, CSc., o bezplatné zapůjčení malé auly 
v malostranské budově MFF pro konání mzn. semináře o výpočetní technice ve dnech 
16. a 17. 5. 2013. Účastníci semináře neplatí žádné vložné. Prod. M. Rokyta žádost 
doporučil.  

 
e) Rozpočet MFF na rok 2013: sekční proděkani jsou připraveni rozepsat rozpočet na 

pracoviště do 12. 4. 2013. Předpokladem je schválení návrhu rozpočtu senátem fakulty 
dne 3. 4. 2013.  

 
Prod. O. Čepek připomněl finanční dotaci 2,5 mil. Kč, kterou MFF dostala koncem 
loňského kalendářního roku a která je deponována ve středisku 901. Děkan doporučil 
zatím částku nerozdělovat, ale ponechat ji v rezervě jako solidární zdroj pro případné 
dodatečné korekce rozpočtu sekcí.  

 
Děkan 
f) Kopírovací automaty místo tiskáren v počítačových laboratořích (viz bod 3.b) zápisu 

z 16. schůze KD konané 6. 3. 2013): děkan pozastavil realizaci usnesení KD, neboť by 
rád věc ještě prodiskutoval s vedoucími počítačových laboratoří. Schůzka s nimi je 
svolaná na 15. 4. 2013 odpoledne. Zváni jsou všichni členové KD.  

 
g) Tajemník konstatoval, že skutečná kapacita prostor, které fakulta může pronajmout a 

které nabízí v rámci ceníku služeb, neodpovídá údajům v SIS, protože uživatelé často 
přemisťují židle, lavice. Prod. O. Čepek doporučil uvádět údaje o maximální možné 
kapacitě místnosti. Děkan připomněl úkol revidovat údaje o plochách užívaných 
pracovišti. Doporučil, aby podobně byly uvedeny do souladu údaje o kapacitě 
poslucháren s realitou, a to shodně v SIS a v ceníku. T: 15. 5. 2013. Z: tajemník fakulty, 
SB. 

 
h) Koncertní křídlo do refektáře: KD vzalo na vědomí informaci děkana o pokroku v dané 

záležitosti (vytipovaný nástroj od doporučené firmy Machart vyzkoušeli Ivan Klánský, Aleš 
Bárta, dále také prod. M. Rokyta a děkan) a doporučilo rezervovat čtyři roky starý nástroj 
značky Petrof, s dvouletou zárukou. Prof. I. Klánský předběžně slíbil provést na nástroji 
inaugurační koncert.  

 
Prod. O. Čepek 
i) Vykazování evropských grantů: nelze vykazovat různou výši mzdy z různých zdrojů 

financí (procenta podílu ve mzdách). Prod. V. Baumruk  se v děkanově zastoupení 
zúčastnil schůzky na RUK ohledně nového Vnitřního mzdového předpisu UK. Určité 
změny v předpisu jsou plánované, v několika krocích, nicméně zvýšení procenta 
osobního ohodnocení se neukazuje jako reálné. KD vzalo informaci na vědomí.   
 

j) Informatická sekce by uvítala „manuál“, jak se vypočítávají náhrady za dovolenou, různé 
odvody z výdělků atd. Z: tajemník, vedoucí PERS. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Kampus Albertov 

i) Prod. M. Rokyta sdělil, že KPMS má zájem o účast v budoucích aktivitách 
Kampusu, zejména v oblasti biostatistiky. Styčným důstojníkem pro jednání 
o výstavbě bude za matematickou sekci doc. Michal Kulich. Za sekci informatickou 

               Mgr. David Hoksza. V blízké době se s nimi prod. Z. Němeček sejde.  
ii) Na 23. 4. 2013 je svolána schůze Monitorovacího výboru. Na 29. 4. 2013 

zorganizovala PřF UK konferenci, na kterou jsou pozváni zkušení architekti a která 
je zaměřena na budování kampusů. Akce je volná všem zájemcům.  
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iii) Prof. J. Zima z Přírodovědecké fakulty UK napsal panu rektorovi, že funkce 
zmocněnců a koordinátorů investiční akce Kampus Albertov by měla být zrušena. 
Doc. P. Svoboda telefonicky sdělil, že s názorem kol. J. Zimy souhlasí. KD vzalo 
informaci na vědomí.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích pracovišť: T. Pávková sepíše 
návrh podle podkladů sekčních proděkanů a pošle jej kolegiu ke schválení.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 
a) FotoFest: brzy bude zahájena kampaň, včera se sešli do věci zainteresovaní pracovníci. 
 
b) Interní  projekty na propagaci fakulty ze strany studentů (PROGMA): termín pro podávání 

návrhů je 24. 5. 2013, vyhodnocení soutěže se plánuje na 7. 6. 2013. Zaměřeno na 
programy Matematika a Informatika a učitelství. Stránky soutěže budou na adrese 
www.mff.cuni.cz/progma 

 
c) Ve fyzikální sekci (doc. P. Svoboda a prod. Vlach ve spolupráci s OMK a OVVP) vzniká 

nová aktivita "Matfyz FEAT" - Fyzikální Experimenty ATraktivně. Půjde o soutěž formou 
veřejné prezentace, vyhlášení na začátku května, finále je předběžně plánováno na 
listopad 2013. 

 
d) Univerzita třetího věku: blíží se možné výzvy ohledně podpory grantového financování. 

Věc spadá pod OVVP, částečně pod studijní oddělení (?). Prod. M. Vlach položil otázku, 
zda nabídku kurzů nerozšířit o nějaké nové. KD doporučilo, aby to konzultovat s dr. J. 
Kašparem (nároky na personální a organizační zajištění).   

 
e) Khanova škola: příští týden se uskuteční schůzka o překladatelském maratonu. Na FIT 

ČVUT maraton už proběhl. Pro jeho konání na MFF je navržen termín sobota 11. 5. 
2013, místem bude počítačová laboratoř v malostranské budově (rotunda). Akce by 
mohla být z hlediska propagace fakulty užitečná, protože zajímá středoškoláky. FIT 
ČVUT pro ni získala velkou mediální podporu. Za MFF jsou do organizace angažováni 
Mgr. L. Veverka a Mgr. M. Děcký.  

 
f) Proběhla schůzka prod. M. Vlacha a dr. A. Havlíčkové s organizátory korespondenčních 

seminářů a táborů. Snahou prod. M. Vlacha je snížit rozpočtové výdaje na pořádání 
těchto akcí, dále se zaměřit na pořizování a využívání propagačních předmětů. Další 
schůzka, tentokrát zaměřená na účetní stránku propagačních aktivit, je svolaná na 11. 4. 
2013 a zúčastní se jí vedoucí HOSP, aby účastníkům poskytla potřebný výklad.  

 
g) Prod. M. Vlach se 5. 4. 2013 zúčastní jednání v ČT o pokračování pořadu Rande 

s Fyzikou. Připravuje se nový vysílací kanál pro děti ve věku 8 – 12 let.  
 

h) Výročí Ernsta Macha (v roce 2016 uplyne 100 let od jeho úmrtí): kromě jiného se plánuje 
odhalení pamětní desky. MFF uváží součinnost s Českou fyzikální společností při 
přípravě důstojných oslav výročí.   

 
i) Výroční zpráva MFF: Mgr. L. Veverka pořídí vhodné ilustrační fotografie ad hoc. T. 

Pávková mu proto poskytne koncept zprávy.  
 

j) Připravuje se speciální číslo iFORUM, za MFF se na práci podílel Mgr. L. Veverka 
pořízením fotografií.   

 
 

../winPrac/Kolegium%20děkana/Ak.%20rok%202012_2013/KD%2018_03%2004%202013/www.mff.cuni.cz/progma
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Děkan:  
k) Cena Miroslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2012 je udělena 

kolektivu pracovníků ÚČJF v čele s doc. R. Leitnerem. Pan rektor to oznámil děkanovi 
dopisem. Cena bude předána na slavnostním rozšířeném zasedání VR UK dne 3. 4. 
2013 ve 14:00 hodin.  
 

l) Schůzka děkana s náčelníkem spolku Matfyzák se uskutečnila 2. 4. 2013, zúčastnil se jí 
také prod. M. Vlach. Kromě jiného byla řeč o přípravách letošního Majáles 1. 5. 
Studentská unie UK se rozhodla zorganizovat slavnost sama. Záštitu prý přislíbili rektoři 
AMU, ČVUT a UK. Prod. M. Vlach prověří záštitu ze strany vedení UK. Poté děkan MFF 
uváží vlastní podporu.  

 
m) Fakultní koncert se bude konat 23. dubna 2013 od 19:00 hodin ve Velké aule Karolina. 

KD rozhodlo, že koncert bude mít přestávku, bez občerstvení.   
 

n) Diplomky na stojáka (květen, červen 2013): pokud se potvrdí informace, že pan rektor UK 
vyjádřil akci podporu, vytipuje prod. M. Vlach tři diplomové práce vhodné do soutěže a je 
ochoten stát se členem poroty.  

 
o) Prod. O. Čepek zjistí, zda se ÚFAL domohl školného za studenty, kteří studovali v rámci 

programu Erasmus Mundus.   
 
 
7. RŮZNÉ 
 

Slavnostního rozšířeného zasedání Vědecké rady UK v Karolinu dne 3. 4. 2013 se za MFF 
kromě děkana zúčastní v taláru prod. V. Baumruk, prod. F. Chmelík, prof. M. Feistauer, prof. J. 
Plášek a prof. T. Roubíček.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 13:13 hod.  

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


