
Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 17. 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 9:10 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 3. dubna 2013.   
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) GAČR: v předepsané lhůtě do 18. 4. 2013 byly datovou schránkou odeslány návrhy 

projektů na rok 2014 (standardní, mezinárodní, postdoktorandské). Ve finále ztížily 
kontrolu návrhů technické potíže ze strany správy počítačové sítě Karlov, které způsobily 
ztrátu mailových zpráv na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz a vyvolaly nutnost 
následného dohledávání dokumentů. Tajemník fakulty si vyžádá od vedoucího odd. PSíK 
Mgr. P. Vláška písemné vysvětlení tohoto pochybení a návrh opatření, která zabrání 
tomu, aby se podobná situace opakovala. 
KD dále vzalo na vědomí první poznatky OVZS ze soutěže GAČR.  

 
b) Panely GAČR: všechny panely jsou ustaveny a zvolily své předsedy. Na adrese 

http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/ je nové složení panelů vystaveno. MFF má dobré 
zastoupení, předsedy či místopředsedy panelů se z MFF stali:  
P102 - Elektrotechnika a elektronika, předseda: prof. Ing. Jan Franc, DrSc. 
P103 - Kybernetika a zpracování informace, místopředseda: doc. RNDr. Tomáš Skopal, 
Ph.D. 
P107 - Materiály a metalurgie, předseda: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. 
P201 - Matematika, místopředseda: prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.  
P202 - Informatika, předseda: doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 
P203 - Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot, předsedkyně: RNDr. 
Alice Valkárová, DrSc. 
P204 - Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, místopředsedkyně: doc. Mgr. Iva 
Matolínová, Dr. 
 

c) Prof. Daniel Kráľ zaslal cestou sekretariátu děkana mail prod. J. Trlifajovi. Dopis 
současně odeslal poštou. Reagoval jím na výzvu, aby se osobně zúčastnil auditu ERC 
projektu CCOSA (viz bod 1.c) zápisu ze schůze KD konané dne 20. 3. 2013). Obsahem 
sdělení je, že do Prahy nepřijede; jeho osobní účast nebyla ze strany ERC požadována a 
auditorka pověřená provedením auditu navrhla jako vhodnou formu jeho účasti 
telekonferenci. Kol. Pangrác pouze představí projekt z odborného hlediska a bude 
schopen zodpovědět jednoduché otázky na souvislost nákladů projektu s jeho řešením. 
Na případné složitější otázky odpoví prof. Kráľ osobně při telekonferenci s auditory. 

 
d) Vyhlášení soutěže GAČR na projekty na podporu excelence v základním výzkumu.  

Interní termín pro podání návrhů na OVZS je 15. 5. 2013. Úmysl podat návrh projektu 
v této soutěži je třeba předem konzultovat s příslušným sekčním proděkanem.  

 
e) Fakultní post-doc: po dodatečné výzvě je připraven inzerát na jedno téma pro sekci 

matematickou a tři témata pro sekci fyzikální.   
 

f) Výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace na vytvoření nového Seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR pro účely hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů s platností od roku 2013. Viz: 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=679030 . Termín uzávěrky výzvy je 
stanoven na  7. 5. 2013. Prod. Z. Němeček uvedl, že v nově navržené Metodice 2013 se 
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hodnotí časopisy z takového seznamu pouze u humanitních oborů. Prod. O. Čepek se 
dotáže pracovníků ÚFAL, zda nechtějí výzvy RVVI využít. Prod. M. Rokyta konstatoval, 
že časopis Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (CMUC) je v databázi 
SCOPUS a že takové časopisy se počítají automaticky, podobně jako časopisy 
z databází WoS či ERIH. Co se týče časopisu AUC Mathematica et Physica, ten 
nesplňuje kritéria pro případné zařazení do seznamu, zejména podmínku, že „Počet 
původních vědeckých a přehledových statí, jejichž autor či alespoň jeden člen autorského 
kolektivu jsou afilovaní k instituci, která je vydavatelem časopisu, nesmí překročit jednu 
třetinu všech vědeckých a přehledových statí vydaných v kalendářním roce v daném 
časopise.“ Prod. Z. Němeček se připojil k názoru prod. J. Trlifaje, že neexistencí tohoto 
časopisu by nenastala velká škoda. Děkan uvažuje o případném provázání AUC s WDS. 
Bude předmětem dalších úvah.  

 
g) Hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v oblasti vědy, výzkumu a vývoje: jako termín 

předání podkladů na RUK byl stanoven 15. květen 2013. Odbor analýz a strategií RUK 
zaslal datovou základnu.  

 
h) Smlouva o cestovních výdajích: KD přijalo argumenty prod. J. Trlifaje a rozhodlo, že ve 

smlouvě nebude uváděno datum narození, ale jako identifikační doklad bude uváděn 
cestovní pas (číslo, datum a místo vydání, doba platnosti).  

 
i) KD velmi pozitivně hodnotilo vystoupení prof. Jaroslava Nešetřila v televizním pořadu 

Hyde Park Civilizace dne 13. 4 2013; záznam je ke shlédnutí na fakultním webu. Autoři 
pořadu zjevně kladli důraz na obecné zaměření pořadu, kterým byla matematika, a proto 
výrazně převažovaly ilustrační šoty z MÚ AV ČR, v.v.i., nikoli z MFF UK.  

 
j) Prod. M. Vlach informoval, že v jednání s ředitelem firmy Preciosa došlo k výraznému 

posunu. V současné době se připravuje smlouva o partnerství a smlouvy darovací, prod. 
M. Vlach se obrátí o právní pomoc na JUDr. M. Semíkovou, prostřednictvím tajemníka 
fakulty. Co se týče návrhu vědních témat, o jejichž řešení by měla Preciosa zájem a která 
kolegiu poslal prod. M. Vlach, shledali je proděkani sekcí F a I za dobrá a přijatelná. Prod. 
M. Rokyta poukázal na přetíženost Nečasova centra, a proto nic závazného neslíbil.  

 
 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Podrobný harmonogram akademického roku 2013/2014: kolegium schválilo návrh 

předložený prod. F. Chmelíkem. Těsným hlasováním bylo rozhodnuto časově oddělit 
Děkanský sportovní den od Rektorského dne. Děkanský den bude vyhlášený na 23. října 
2013, jeho náplň garantuje Katedra tělesné výchovy. Doktorandský týden (WDS) zůstal 
naplánovaný jako dosud, tedy na dobu po státních zkouškách a týden před přijímacími 
zkouškami. V harmonogramu figuruje jako nepovinná položka. Případné změny WDS 
(rozsah, organizátor atd.) budou předmětem jednání později.  

 
b) Letos je Rektorský den výjimečně ve čtvrtek (16. 5. 2013). 

 
c) Slavnostní ceremoniály/promoce a obsazení role děkana na nich 

24. května 2013, 10:30 (Ph.D.): zúčastní se osobně děkan; 
24. května 2013, 13:30 (RNDr.): děkana zastoupí prod. F. Chmelík; 
6. či 7. června 2013 (U3V): děkana zastoupí prod. M. Rokyta; 
10. a 11. července 2013 (promoce Mgr., celkem 6 skupin): děkana zastoupí prod. O. 
Čepek, v případě potřeby také prod. F. Chmelík.  

 
d) Služby členů vedení o prázdninách: návrh pošle T. Pávková. 

 
e) Cena kursu na Albeři 2013: KD schválilo částku 750,- Kč za osobu (kurs bude letos delší,   

kalkulace odpovídá aktuálním sazbám a nové DPH).   
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f) Směrnice děkana 5/2005, k provádění studentské ankety, byla zrušena. T. Pávková 
zajistí, aby výnos byl takto k dnešnímu dni na webu označen.   

 
g) Přijímací zkoušky  

 Kontrolu příkladů k přijímacím zkouškám zajistí vybraní členové KD (prod. P. 
Kolman, prod. M. Rokyta a prod. F. Chmelík).   

 Prod. M. Vlach nastínil koncept Matfyz-Café. Pronájem kavárny je dohodnutý. 
Vhodné zajištění odborného programu garantuje spolek Matfyzák. Předsedkyně 
SKAS je s tím srozuměna. KD mlčenlivým souhlasem schválilo, že v obálce 
s pozvánkou k přijímacímu řízení dostanou uchazeči o studium ještě kartičku 
s pozvánkou do kavárny sloužící jako malá poukázka na kávu či čaj.   

 Prod. M. Vlach požádal o harmonogram letošních přijímacích zkoušek, kvůli 
koordinaci distribuce drobného občerstvení. Osoby příjemně působících dozorů už 
jsou dohodnuté. Prod. F. Chmelík odpověděl na dotaz jednatele AS MFF kol. 
Pošty, zda byla v minulých letech pomoc studentů při přijímacích zkouškách 
honorována, záporně, mimořádná stipendia vyplácena nebyla. Kolegium schválilo, 
aby náklady na tzv. Matfyz-Café zaplatily napůl sekce matematická a informatická. 
Podle odhadu prod. M. Vlacha půjde o částku asi 6000,- Kč. Balíček 
s občerstvením bude zaplacen z fondu proděkana pro PRopagaci, kde jsou 
alokovány i prostředky na reprezentaci. 

 Žádost o posunutí lhůty pro podávání přihlášek ke studiu na konec března (míněno 
pro rok 2014) podepíše prod. P. Kolman.   

 
h) Prod. F. Chmelík seznámil KD s případem jednoho zájemce o studium na MFF, který 

opomněl uzavřít přihlášku ke studiu, a ta proto nebyla přijata. KD konstatovalo, že 
dodatečné přijetí přihlášky není možné a to vzhledem ke schváleným podmínkám 
přijímacího řízení. Bylo navrženo záležitost vyřešit nabídkou mimořádného studia ve 
školním roce 2013/2014 a podáním přihlášky k řádnému studiu v příštím termínu 
(pravděpodobně únor 2014). KD návrh schválilo.  

 
i) Evidence studentských výjezdů do zahraničí. Dosavadní praxe byla taková, že 

shromažďování podkladů o výjezdech (mimo ERASMUS, kde je vedena centrální 
evidence) příslušelo kmenovým pracovištím, která byla několikrát do roka písemně 
vyzývána, zpravidla sekčními proděkany, aby tyto podklady předala studijnímu oddělení. 
Požadavek zněl vždy na podklady o všech cestách, protože výjezdy v délce nad 30 dní a 
do 30 dní matrika dokáže rozlišit.  Studijní oddělení vítalo i kontrolní informace 
o výjezdech v rámci programu ERASMUS. Prod. O. Čepek požádal o zařízení zpětné 
kontroly jmenného seznamu pořízeného studijním oddělením pracovišti sekce. Podle 
zjištění prod. F. Chmelíka by taková kontrola momentálně nepřinesla kýžený výsledek, 
protože pracoviště nemusí být informována, že student může na dobu zahraniční cesty 
přerušit své studium, tj. pozbude status studenta a jeho zahraniční cesta nebude spadat 
do evidence MFF. KD doporučilo tento stav změnit. Skupina ve složení prod. F. Chmelík, 
prod. O. Čepek, dr. P. Zakouřil a dr. D. Macharová navrhne řešení evidence výjezdů, 
které bude obsahovat možnost zpětné kontroly.  
  

j) Dne 24. 4. 2013 se bude na RUK konat porada o aplikaci Oborové rady, za MFF se jí 
zúčastní referentka studijního oddělení Daniela Pysková. Její vyjádření k fungování 
aplikace – jediné zaslané ze všech fakult UK – RUK vyhodnotil jako užitečné a 
zasvěcené.   

 
k) Stipendia 

 Směrnice děkana č. 1/2013, o výplatě stipendií, bude nahrazena novým výnosem. 
Změna bude spočívat v tom, že od akad. roku 2013/14 bude stipendium za vynikající 
studijní výsledky stanoveno ve výši 18 tis. Kč ročně. Kolegium veřejným hlasováním 
toto zvýšení schválilo. Návrh znění směrnice připraví studijní proděkani.  

 Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF: návrh nového znění předpisu připraví 
studijní proděkani tak, aby mohl být předložen k projednání Akademickým senátem 
MFF na zasedání 15. 5. 2013. Předpis bude obsahovat nové podmínky pro udělování 
studentských grantů (dva termíny soutěže místo dosavadního jednoho). 
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l) FRVŠ: kolegium vzalo na vědomí sdělení prod. J. Trlifaje, že Fond rozvoje vysokých škol 
coby grantová instituce končí. Vyplývá to z dopisu náměstka MŠMT Tomáše Hrudy 
předsedovi výboru pro FRVŠ. KD vyjádřilo obavu, že tzv. rozvojové programy patrně plně 
nenahradí roli Fondu, zejména při vybavováni a modernizaci odborných laboratoří.  

 
 
Prod. P. Kolman 
m) Dne 4. 4. 2013 se proděkani J. Trlifaj a P. Kolman sešli na RUK s pror. J. Škrhou. 

Schůzku inicioval pror. Škrha, jejím tématem bylo připravované studium v anglickém 
jazyce.   

 
n) Dne 10. 4. 2013 se uskutečnila schůzka s reprezentanty Filozofické fakulty UK 

(proděkany doc. Š. Špinkou a doc. R. Skarnitzlem), věnovaná přípravě společného 
bakalářského dvouoborového studia Matematika se zaměřením na vzdělávání 
v kombinaci s humanitním oborem z FF (např. s angličtinou). Kolegové z FF navrhnou 
text smlouvy s MFF. Výhledově se uvažuje o zavedení společné výuky i v rámci 
navazujícího magisterského studia, typicky obor matematika plus angličtina, 
amerikanistika apod. KD tyto informace uvítalo.   

 
o) Příprava akreditace navazujícího magisterského studia: KD vzalo na vědomí, že 

myšlenka na akreditaci učitelství jako samostatného studijního programu nenašla 
u didaktických kateder podporu, a proto bude MFF nadále žádat o akreditaci učitelství 
v rámci odborných studijních programů. 

 
p) Společná pracovní skupina MFF a PřF zabývající se plánem na zřízení studijního oboru 

Bioinformatika již odevzdala svůj návrh děkanovi. 
 

q) Ředitel jihlavské firmy Motorpal p. M. Medonos zprostředkoval děkanovi a prod. P. 
Kolmanovi jednání s paní Xu. Uskutečnilo se dne 15. 4. 2013, rýsuje se možnost 
spolupráce při získávání studentů z Číny. Ředitel Medonos má zájem o odbornou 
kooperaci s MFF, podle mínění děkana spadá věc svým obsahem do matematického 
modelování, tedy je nejblíže Nečasovu centru.  

 
r) Smlouva v rámci programu Erasmus Mundus (Masters Course in Language and 

Communication Technologies; navrhl ÚFAL): jednání spějí ke konečné podobě textu. 
Stalo se po KD: po vyjádření příslušných oddělení RUK je smlouva předložena k podpisu 
děkanovi fakulty, neboť v souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb, v platném znění, 
spadá její uzavření do děkanovy pravomoci. 

 
s) Proděkani M. Vlach a P. Kolman dořeší záležitost překladu informací o možnostech 

studia na MFF v anglickém jazyce do čínštiny.   
 

t) Tzv. studentská migrace: schůzky sezvané na 18. 4. 2013 na MInisterstvo vnitra se 
zúčastní prod. P. Kolman.  

 
u) KD vzalo na vědomí další důkaz o malé profesionalitě ÚVT UK: v souvislosti 

s nastavováním přístupu do SIS (k výsledkům zkoušek studentů) se ukázalo, že přístup 
k modulu plnění studijních povinností měla MFF poskytnut zhruba na 1,5 roku omylem.   

 
v) Koleje a menzy UK: prod. P. Kolman a prod. M. Vlach jednali s KaM UK o podmínkách 

ubytování budoucích zahraničních studentů MFF studujících v angličtině. Cílem je 
nabídnout těmto studentům ubytování za stejnou cenu jako studentům českým (zhruba 
3000,- Kč měsíčně). Prod. Z. Němeček podotkl, že studenti si mohou v Praze společně 
najmout soukromé ubytování, za poměrně příznivou cenu. V diskusi děkan uvedl, že 
součástí očekávání spojených s výukou zahraničních studentů v angličtině je ubytování 
těchto posluchačů alespoň po dobu prvního ročníku na koleji, kde jim mohou čeští 
studenti fakulty být nápomocni ve všednodenních záležitostech.  

 
w) Prod. P. Kolman přednesl návrh na přijetí nového pracovníka studijního oddělení pro 

agendu studia v anglickém jazyce. Podle vyjádření děkana tento návrh podporuje také 
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vedoucí studijního oddělení dr. D. Macharová. KD návrh schválilo. Bc. Stanislav Veselý 
nastoupí na plný úvazek pokud možno okamžitě (18. 4. 2013). Protože v současnosti 
nejsou v rozpočtu tajemníka ani vedoucí studijního oddělení plánovány na tuto pozici 
mzdové prostředky, budou mzdové náklady hrazeny především z poplatků studentů za 
studium. 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) AS MFF schválil dne 3. 4. 2013 rozpočet fakulty na rok 2013, tím skončilo rozpočtové 

provizorium. 
 
b) Dne 15. 4. 2013 proběhlo jednání s vedoucími počítačových laboratoří (labů). Za vedení 

MFF se ho zúčastnili děkan, tajemník, sekční proděkani a vedoucí hospodářského 
oddělení; za laby (bez titulů): L. Forstová, P. Vlášek, M. Bejček a P. Kudrna. Všichni 
vedoucí laboratoří doporučili zachovat dosavadní praxi umožňující studentům pořizovat 
výtisky na tiskárnách přímo v laboratořích. Studenti MFF jsou zvyklí tisknout z mnoha 
různých formátů a kopírovací automaty by pravděpodobně srovnatelné pohodlí 
neposkytovaly. Vedení fakulty vzalo tento názor v potaz a pokusí se najít režim, který by 
vyhovoval jak potřebám studentů, tak hospodářským předpisům, včetně jednotného 
ceníku. Vedoucí labů navrhnou provozní řád, jednotný pro všechny fakultní počítačové 
laboratoře. Předávání služeb musí být důkladnější, než tomu bylo dosud. KD vzalo 
výsledky schůzky na vědomí a s navrženým postupem souhlasilo. Předchozí hlasování 
(viz bod 3.b) zápisu z 6. 3. 2013) bylo provedeno bez znalosti všech informací, a proto je 
děkan chápal jako orientační stanovisko svého poradního orgánu.  

 
c) Cestovní pojištění pro MFF: z výběrového řízení vyšla vítězně pojišťovna Uniqa, smlouva 

je připravena k podpisu.   
 

d) Žádosti o zapůjčení refektáře 

 Děkan FSV UK požádal o zapůjčení refektáře na 6. 5. 2013 od 13 do 19 hodin, se 
slevou či zcela zdarma. KD schválilo 50% slevu.  

 Společná žádost KJP a firmy Vakuum o zapůjčení prostor na čtyři hodiny dne 6. 6. 
2013 na akci pořádanou k dvacetiletému výročí působení na MFF. KD zapůjčení 
schválilo za poplatek ve výši 1000,- Kč, který uhradí firma Vakuum.  

 
e) Soustava vrtů a čerpadel na Karlově: končí topná sezóna, nastala tedy doba vhodná pro 

vyhodnocení efektivity investice. Uskutečnila se schůzka, které se zúčastnili prod. V. 
Baumruk, prof. V. Sechovský, tajemník fakulty a projektant. Výsledky jsou velmi 
povzbudivé. Tajemník zorganizuje setkání na úrovni vedení fakulty, pozváni budou 
kvestor UK a reprezentanti spřátelených sousedních fakult. Prod. M. Vlach zajistí na 
webu prezentaci tohoto moderního technologického zařízení.  

 
f) Koncertní křídlo do refektáře: děkan podepsal návrh investičního záměru a využije 

odpoledního jednání s představiteli vedení UK k jeho předání panu kvestorovi. Na 
financování koupě nástroje se budou podílet RUK a MFF společně.   

 
g) Interní dohoda týkající se patentů prof. V. Matolína (vyřizuje CPPT) konverguje a chýlí se 

k podpisu. 
 

h) KD vzalo na vědomí informaci prod. V. Baumruka, že původně odhadovaná suma 20 mil. 
Kč na investice v rámci PRVOUK P45 „Fyzika“ bude zvýšena na 39,5 mil. Kč. Proběhne 
řádným postupem, tzn. po schválení Radou PRVOUK  na RUK. Celkový objem financí 
v programu se tím nezmění.   

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
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a) Pavilon v Troji: RUK vrátil fakultě návrh investičního záměru k podrobnějšímu doplnění 
důvodů, proč nelze využít prostory, které v trojském areálu už jsou (prostory, kde je 
umístěný reaktor, nejsou pro výuku vhodné; přebudování haly tzv. Vývojových dílen, 
která je v současné době pronajímaná firmě VAKUUM Praha, pro potřeby výuky by bylo 
neefektivní, protože příliš nákladné. Rozšířený investiční záměr bude včas na RUK 
odeslán.  

 
b) Kampus Albertov: ačkoli přibyli ještě další dva manažeři, stále schází jasná základní 

koncepce této rozsáhlé investiční akce a konkrétní náplň stavby. Na 29. 4. 2013 je 
zorganizovaný seminář na PřF UK, přístup zájemcům je volný, očekává se vystoupení 
čtyř zahraničních expertů. Tzv. strategický výbor, jehož členy jsou proděkani pro rozvoj 
MFF, 1.LF a PřF, usiluje o to, aby na panelovou diskusi naplánovanou na odpolední část 
semináře byli přizváni odborníci, kteří mohou referovat o zkušenostech z výstavby a 
z provozu kampusů v ČR (např. z Brna, z Olomouce, z Pardubic). Prod. Z. Němeček 
svolá fakultní pracovní skupinu.  
Na 23. 4. 2013 je naplánovaná schůze Monitorovacího výboru. Stalo se po KD: pan 
rektor zasedání odložil o zhruba 14 dní, právě s ohledem na podněty strategického 
výboru.  
 

c) U-Multirank - dotaz pror. S. Štecha na ochotu MFF zúčastnit se hodnocení oboru Fyzika. 
(Kopii mailu dostali prodekani Z. Němeček, J. Trlifaj a V. Baumruk.) Sběr dat proběhne 
od června do prosince 2013. KD vyjádřilo souhlas, děkan ji sdělí na RUK v dané lhůtě do 
22. 4. 2013.  

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) AS UK poslal návrh Změny Vnitřního předpisu UK, čj. 70/2013, a návrh Změny Statutu 
UK (část, týkající se Pravidel pro grafické užívání znaku UK a kodifikace znaků fakult UK 
– opakované předložení), čj. 71/2013. Případné pozměňovací návrhy je možné zaslat 
tajemníkovi AS UK nejpozději do 10. 5. 2013, 12:00 hodin. Navržené změny jsou na 
webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-5058.html 
Stanovisko k návrhu Mzdového předpisu UK zpracuje za vedení fakulty děkan do 2. 5. 
2013, návrh připomínek ke Statutu (logo) připraví prod. M. Vlach rovněž do 2. 5. 2013. Ve 
stejné lhůtě sbírá připomínky AS MFF. Jsou všechny předpoklady pro vydání společného 
stanoviska vedení fakulty a AS MFF.  

 
b) Žádost prof. D. Vokrouhlického o tvůrčí volno na ZS 2013/2014: děkan žádosti vyhoví. 

Současně požádal prod. V. Baumruka, aby do VR MFF navrhl jmenování dalšího, 
externího člena VR MFF, což by částečně „nahradilo“ plánovanou absenci prof. D. 
Vokrouhlického jako člena VR. T: do 15. 5. 2013.  

 
c) Prod. M. Rokyta informoval, že matematická sekce diskutuje o tom, zda mají pracovníci 

přijímaní na místo docenta rovnou dostat pracovní smlouvu na dobu neurčitou; podle 
některých názorů v sekci by byla vhodnější nejprve smlouva na dobu tří let. Děkan 
zopakoval úvahy, které ho k zavedení tohoto pravidla vedly; fakultní senát ho schválil. 
Nelze vyloučit individuální výjimky, proto je pravidlo uplatňováno zpravidla.   

 
d) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích pracovišť bude 

zveřejněno v deníku Lidové noviny, příloze Akademie, v úterý 23. dubna 2013.  
Stalo se po KD: obsah inzerátů je na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ 

 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 

http://www.cuni.cz/UK-5058.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
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a) Ing. D. Lanková poskytla odbornou instruktáž pracovníkům OMK, OVVP a organizátorům 
propagačních akcí. Ing. Martina Dobroňová bude kromě jiných pracovních povinností 
zastávat roli hospodáře OMK a OVVP.   

 
b) Výročí 20 let činnosti Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET: dne 25. 4. 2013 se 

koná pod záštitou Senátu PČR jedna z připomínkových akcí. Prod. Z. Němeček se 
nemůže zúčastnit, protože týž den bude zasedat Vědecká rada Univerzity Karlovy. Stalo 
se po KD: Slavnostního předání čestných uznání se zúčastnil prod. Vlach a Dr. 
Havlíčková.    

 
c) Diplomky na stojáka: podle zjištění prod. M. Vlacha zatím nemá tato akce záštitu rektora 

UK.  
 

d) Majáles 2013: rektor UK zaštítil tu část programu, kterou pořádá Studentská unie UK dne 
1. 5. 2013 dopoledne v Karolinu. Na rozdíl od „velkého“ Majálesu pořádaného 30. 4. 2013 
ve Stromovce.  

 
e) Spolek Matfyzák: prod. M. Vlach projednal s náčelníkem možné změny stanov spolku a 

otázku propagačních předmětů. Předběžně jednal s předsedkyní SKAS (zastoupení 
SKAS v dozorčím orgánu spolku).   

 
f) FotoFest: účast v porotě přislíbila také herečka a fotografka Ljuba Krbová. Více na webu, 

viz: http://fotofest.mff.cuni.cz/ 
 
g) Organizační řády soutěží FYKOSí Fyziklání a Fyziklání online: návrhy rozeslal člen SKAS 

Bc. K. Kolář. Po drobných úpravách, které doporučila právnička,  projedná finální verzi 
prod. M. Vlach s děkanem.  

 
h) Výhrady autorů k recenznímu řízení jejich knihy (viz bod 1.r) zápisu z KD konaného dne 

3. 4. 2013): děkan jednak osobně přijme jednoho z autorů dne 23. 4. 2013, jednak 
záležitost projedná s předsedou ediční komise MFF a s proděkany M. Rokytou, J. 
Trlifajem a M. Vlachem (dne 30. 4. 2013).   

 
i) Na děkanův dotaz po tabulce s přehledem korespondenčních seminářů sdělil prod. M. 

Vlach, že je vyhotovená a že ji pošle kolegiu mailem.   
 

j) Proběhlo jednání v ČT, o pořadu, který by se mohl jmenovat Svět podle Kláry.  
 

 
8. RŮZNÉ 
 

a) Čaj se senátory je sezvaný na středu 24. dubna 2013, 17:00 hodin, do pracovny děkana 
na Karlově. Přítomnost členů kolegia děkana je vítána.  

 
b) Koncerty MFF 

i) Jarní se uskuteční v úterý 23. dubna 2013 od 19:30 hod. ve Velké aule Karolina. 
Pozvánky jsou rozeslané. Program viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20130423.pdf 

 
ii) Předběžná informace děkana: prof. I. Klánský přislíbil zahrát hudbu F. Chopina na 

koncertní křídlo v refektáři, hosté by byli o přestávce pozváni na malý přípitek. 
 
iii) Adventní – rovněž návrh děkana: varhanní koncert v kostele P. Marie před Týnem, 

kde je pochován Tycho Brahe, by mohl zahrát Aleš Bárta. 
  

Definitivní dramaturgie koncertů bude jako obvykle konzultována s doc. J. Pavluchem.  
 
KD náměty sub ii) a iii) přijalo bez námitek.  

 
 

http://fotofest.mff.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20130423.pdf
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Zasedání skončilo ve 13:20 hodin. 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


