
Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 15. května 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj; na část jednání přizván Mgr. L. Veverka (k bodu 1.l) a 7.) 
M. Vlach 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 17. dubna 2013.   
 
Děkan informoval o předběžných výsledcích voleb do SKAS.   
 

 
VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj 
a) Soutěž GAČR na projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Interní termín pro 

podání návrhů na OVZS byl stanovený na 15. 5. 2013. Přestože neformálně bylo 
avizováno několik projektů nedospěl v této lhůtě na OVZS ani jeden návrh. Prod. J. Trlifaj 
apeloval na sekční proděkany, aby vedli pracovníky sekcí k dodržování termínů. 

 
b) Do soutěže TAČR Centra kompetence je zatím připravován jeden návrh z MFF (prof. J. 

Hajič). 
 

c) Hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v oblasti vědy, výzkumu a vývoje: odbor analýz 
a strategií RUK poslal na MFF datovou základnu, komentář je v přípravě.  

 
d) Výzva na fakultní post-docs: inzerát byl podán a vystaven na postdocjobs.com a na 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2013postdoc.htm V současné době eviduje OVZS 
šest přihlášek. 

 
e) Na výzvu Rady pro výzkum, vývoj a inovace k 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 - reagoval 
šéfredaktor The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. Prod. O. Čepek je 
informován.  

 
f)        Audit ERC projektů CCOSA (MFF UK) a ISORI (PřF UK): s částečnou podporou odboru 

strategií a analýz UK připravila příslušná oddělení na obou dotčených fakultách společné 
podklady požadované bruselskými auditory. Své vyjádření zaslal doc. D. Kráľ. Audit má 
proběhnout ve dnech 21. Až 24. 5. 2013. Prod. J. Trlifaj deklaroval svůj zájem auditu se 
zúčastnit.   

 
g) Do 17. 5. 2013 budou k vystavení na fakultní web připraveny nové pokyny pro uchazeče 

o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem vedených s podporou 
aplikace Habilion. Užívání Habilionu bude formalizováno směrnicí děkana. Dva uchazeči 
o zahájení habilitačního řízení již podali své přihlášky v nové aplikaci. 

 
h) Prod. J. Trlifaj a prod. O. Čepek osobně jednali s pror. I. Jakubcem o návrhu kritérií pro 

informatické obory (habilitace, profesorské řízení).  Na programu porady děkanů, kterou 
svolal pan rektor na 20. 5. 2013, je mimo jiné bod „návrh změny oborově specifických 
požadavků pro habilitační a jmenovací řízení“. Děkana MFF na poradě zastoupí prod. V. 
Baumruk, k projednání zmíněného bodu se na RUK dostaví prod. J. Trlifaj. Nová kritéria 
mají platit od 1. 9. 2013 a stanou se součástí pokynů na webu, o nichž se zmiňuje 
předchozí bod tohoto zápisu.   

 
i)        Spolupráce se zahraničními univerzitami: na pracoviště byly odeslány výzvy k podávání 

návrhů témat spolupráce v souvislosti s obnovením meziuniverzitní smlouvy s Univerzitou 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2013postdoc.htm
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=679030
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v Kodani a novým plánem spolupráce na léta 2014-2016 s Univerzitou v Heidelbergu. 
Plán spolupráce s Univerzitou v Heidelbergu zahrnuje také výzvu k podávání návrhů na 
akce k 25. výročí uzavření smlouvy mezi touto školou a Univerzitou Karlovou v Praze.  

 
j)        Seminář, jak podávat ERC projekty, se chystá koncem června t.r. v Karolinu, bude jej 

pořádat pror. P. Volf na RUK, jako instruktoři/přednášející se ho zúčastní členové 
hodnotících panelů ERC. Prod. J. Trlifaj o věci jednal s prof. Z. Strakošem. KD vzalo na 
vědomí, že z MFF se školení zúčastní skupina pracovníků, před časem nominovaných na 
seminář tohoto typu do Vídně.  

 
k) Koncepce ediční politiky UK: návrh zaslal pan rektor, stanovisko k návrhu koncepce 

požádal dostat do 15. 5. 2013, 16:00 hodin. Vyjádření MFF připravil prod. M. Vlach, po 
diskusi v KD připravil finální text vedoucí OMK Mgr. L. Veverka. Materiál byl 
v předepsané lhůtě zaslán na RUK a obsahoval kritické připomínky; obecně lze shrnout, 
že navržená ediční politika by si podle názoru MFF zasloužila podstatně přepracování.    

 
l)        PRVOUK: pror. P. Volf oznámil, že VR UK schválila dne 28. 3. 2013 průběžné zprávy 

programů za rok 2012, tedy také programů uskutečňovaných na MFF. Sekční proděkani 
jsou informováni, KD vzalo na vědomí.  

 
m) Bylo vyhlášeno 10. kolo interní grantové soutěže UK – nové projekty a projekty 

pokračující z let 2012 a 2011. 
 

n) Prod. J. Trlifaj zastoupí děkana na veřejné části XIX. valného shromáždění Učené 
společnosti ČR dne 20. 5. 2013. Na shromáždění bude předána pracovníkovi MFF prof. 
RNDr. Aleši Pultrovi, DrSc., Medaile Učené společnosti ČR za zásluhy o rozvoj vědy. 
Děkan uvedl, že vyznamenán bude také RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF– Učená 
společnost mu udělila Cenu pro pedagogy pro rok 2013.   

 
o) Česká hlava – návrhy lze uplatnit na RUK do 3. 6. 2013, nominace podává Univerzita 

Karlova. Kolegium souhlasilo se zopakováním návrhu na ocenění prof. RNDr. Jaroslava 
Nešetřila, DrSc.   

 
Děkan 
p) Udělení finančního bonusu za významné granty 2012 

(i)      Děkan požádal svým dopisem pror. P. Volfa o dodatečnou bonifikaci projektů, které 
byly bez zdůvodnění z bonifikace vyřazeny, přestože stejný typ projektů loni bonus 
získal. Žádost dokládala, že jde skutečně o projekty VaV (lze ověřit v CEP a RIV). 
Věc vyložil prod. J. Trlifaj. 

 
(ii)      Využití finančních prostředků, které MFF dostane jako bonusy za granty, by mělo 

být ve všech sekcích stejné. HOSP zřídí na těch pracovištích, kterým bonusy 
náležejí, zvláštní podúčty. Po diskusi o děkanově návrhu, aby bonusy nepodléhaly 
interní „dani“, se kolegium dohodlo odvody zachovat, jednotně ve všech sekcích, 
jako u ostatních grantů.  

 
(iii)      Děkan položil podobnou otázku jako sub (ii) v souvislosti s univerzitními post-doc, 

totiž zda neosvobodit od interní „daně“ mzdové výdaje na zahraniční pracovníky 
přijaté na pozici post-doc a z poloviny financované univerzitou a z poloviny 
fakultou. Kolegium v tomto bodě nedospělo k jednotnému závěru. Děkan chce 
dosáhnout snížení podílu mzdových prostředků, z nichž se odvádí interní „daň“ 
centru, a nastolit v tomto ohledu koncepční změnu.  

 
q) Děkan předložil AS MFF návrh na jmenování nového člena VR MFF, a to prof. Mgr. 

Pavla Jungwirtha, CSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 
Stalo se po KD: AS MFF návrh schválil.  

 
r) Setkání děkanů přírodovědně zaměřených fakult se uskutečnilo na Lipně ve dnech 19. a 

20. 4. 2013. Na závěr přijali účastníci text, který vyjadřoval jejich názor k IPn metodice a 
který formou dopisu odeslali náměstkovi MŠMT Tomáši Hrudovi. Na vyjádření telefonicky 
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reagoval prof. J. Hořejší. Prod. Z. Němeček podal v této souvislosti kolegiu informaci 
o stavu projednávání navržené Metodiky.  

 
s) Zamítnutí publikace An introduction to the Lebesgue integral k vydání v nakladatelství 

Karolinum: dne 30. dubna 2013 se uskutečnilo jednání, jehož se zúčastnili děkan, 
předseda ediční komise, proděkan pro vědu a zahraniční styky, proděkan pro 
matematickou sekci a proděkan pro PRopagaci. Po velmi důkladném prodiskutování 
neshledali účastníci schůzky na postupu předsedy ediční komise závady. KD vzalo tuto 
děkanovu informaci na vědomí.  

 
t) Dne 25. 4. 2013 přijal děkan a prod. O. Čepek představitele Russian State Social 

University. Návštěvníci měli zájem o setkání s představiteli MFF kvůli projednání 
možností případné spolupráce.  

 
u) Tzv. Středoevropská iniciativa (CEI): MŠMT poslalo mailem informace o možnosti 

předkládat žádosti o kofinancování projektů z Fondu spolupráce.  
 

v) Příprava tzv. Jarníkovské přednášky (2. října 2013): prod. M. Rokyta vede věc 
v patrnosti, hledá se vhodný řečník.  

 
w) Časopis AUC Math.-Phys.: kolegium prohovořilo návrh prod. J. Trlifaje, aby vydávání 

časopisu bylo koncem roku 2013 ukončeno. Po diskusi, ve které zazněly argumenty pro i 
proti, kolegium konstatovalo, že současná kvalita časopisu je velmi neutěšená a že je 
třeba jej výrazně transformovat, najít mu nový obsah, případně uvažovat o rasantnějších 
krocích.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Cena Josefa Hlávky (celým názvem Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a 

absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované 
pracovníky Akademie věd České republiky): prod. F. Chmelík informoval KD, že obdržel 
dva návrhy (RNDr. Lukáš Ondič, Mgr. Josef Pihera), ale fakulta může navrhnout na RUK 
jen jednoho kandidáta. KD o nominaci rozhodne za týden. Statut ceny je na webu: 
  http://www.hlavkovanadace.cz/program_2013.php 

 
b) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy: prod. F. Chmelík obdržel celkem čtyři 

návrhy, všechny z informatické sekce (RNDr. Jakub Malý, Mgr. Josef Pihera, RNDr. 
David Mareček, Ph.D., a Mgr. Jan Hladký, Ph.D.). MFF může na RUK nominovat jen 
jednoho. Podklady k návrhům proto předal prod. F. Chmelík proděkanovi pro 
informatickou sekci se žádostí o posouzení. Statut ceny je webu: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy 
 

c) KD vzalo na vědomí, že okruh fakultních promotorů se podařilo rozšířit o doc. RNDr. 
Zbyňka Šíra, Ph.D., z matematické sekce.   

 
Prod. P. Kolman 
d) Dotační program MŠMT pro oblast poskytování vládních stipendií k podpoře studia 

uskutečňovaného v anglickém jazyce veřejnými vysokými školami: MŠMT nevyhovělo 
žádosti MFF o získání dotace na projekt Zajištění studia v oblasti informatika 
uskutečňovaného v anglickém jazyce a dotaci neudělilo.  

 
e) KD vzalo na vědomí, že anglický překlad pojmu „studijní oddělení“ bude znít „Student 

Affairs Department“.   
 

f) Prod. P. Kolman informoval o žádosti zahraničního studenta přijet na MFF studovat na 
rok. KD doporučilo žádat školné.   

 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2013.php
http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
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g) Studium v anglickém jazyce: KD nedoporučilo vyhovět žádosti studenta, aby mohl školné 
hradit formou splátek. Prod. P. Kolman je s tímto názorem ztotožněný. Prod. Z. Němeček 
by připustil úhradu školného po semestrech.   

 
h) Prod. P. Kolman informoval, že po dohodě s ÚFAL bylo dohodnuto řešení situace se 

stipendiem pro zahraniční studenty matematické lingvistiky.  
 
i) Dvouoborové studium učitelství Matematika v kombinaci s humanitním oborem: návrh 

připravuje Filozofická fakulta UK.  
 
j) Jednání prod. P. Kolmana s KaM UK o ubytování zahraničních studentů MFF studujících 

v angličtině vyústilo v příslib, že tito studenti budou ubytování za stejných finančních 
podmínek jako studenti čeští.   

 
k) Na programu schůze AS MFF dne 15. 5. 2013 bude návrh Směrnice děkana č. 7/2013, 

výplata stipendií.  
Stalo se po KD: AS MFF návrh projednal, kladně. Směrnice je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer07.htm 
 

l) Prod. P. Kolman poslal před schůzí kolegia pět materiálů a na zasedání je komentoval. 
Byly to tyto dokumenty: 
(i) Informaci pro AS, shrnující chystané změny v otevíraných studijních oborech, 

organizační změny, změny podmínek.  
(ii) Bakalářské studium v českém jazyce – údaje o počtu uchazečů, kterým je k 13. 5. 

2013 prominuta přijímací zkouška. 
(iii) Albeřský test z matematiky 2012 - porovnání výsledků pro studenty přijaté bez 

přijímací zkoušky a s přijímací zkouškou (zpracoval prod. M. Rokyta). 
(iv) Tabulku s počty studentů a absolventů doktorského studia od roku 1999 do roku 

2010.  
(v) Přehled uchazečů o doktorské studium za léta 2008 až 2012, kteří neabsolvovali 

magisterské studium na MFF UK.  
K posledním dvěma bodům: prod. P. Kolman má za úkol hledat cesty, jak přijímání do 
doktorského studia zjednodušit.  
 

Děkan 
m) Studentská anketa 

(i) Prod. F. Chmelík a vedoucí STUD rozeslali 7. 5. 2013 na pracoviště e-mail 
s žádostí o spolupráci při uskutečnění studentského hodnocení výuky, které 
proběhne 15. – 24. 5. 2013, formou papírové ankety.  

(ii) Děkan odmění nejlépe hodnocené učitele – bude předáno na předprázdninovém 
setkání zaměstnanců 19. června 2013. 

(iii) Děkan se chce setkat s garanty studijních programů a prodiskutovat s nimi 
nejvhodnější způsob, jakým reagovat na slovní připomínky studentů.  
Stalo se po KD: Schůzka je dohodnuta na 3. 6. 2013.  

Děkan konstatoval, že anketu i tentokrát provázejí nedostatky (pozdní rozeslání 
odpovědních archů; příliš nadhodnocené počty odpovědních archů; posílání formulářů na 
pracoviště, která garantují daný předmět, nikoli na pracoviště, kde působí jeho vyučující).  
 

n) KD vzalo na vědomí informace děkana z Čaje se senátory konaného dne 24. 4. 2013.  
 

o) Čerpání přidělených prostředků na realizaci služeb pro studenty se specifickými 
potřebami v roce 2013 – mail z ekonomického odboru RUK byl předán RNDr. R. Krylovi 
(Laboratoř Carolina) a Mgr. L. Krumpovi, který má na MFF na starosti agendu studentů 
se specifickými potřebami.  

 
p) Podpora z Fondu Karla Urbánka – také letos vyprší termín pro podávání žádostí poslední 

květnový den. Prod. V. Baumruk zjistí, zda existují adepti. 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer07.htm
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a) KD schválilo rozpočtovou úpravu (k bonusům za granty viz v bodě 1.q) tohoto zápisu): 
 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámka 

RUK  4 942 180 neinvestice bonusy za granty 

z toho: sekce fyziky 1 346 340   

 sekce informatiky 2 907 840    

 sekce matematiky 688 000   

RUK 100-04/110 16 500 neinvestice PRVOUK P02- bonifikace 

RUK 300-04/130 16 500 neinvestice PRVOUK P15- bonifikace 

 
Bonusy budou přiděleny na pracoviště, jimž budou k tomuto účelu zřízeny zvláštní účty. 

 
 
b) Na pasportizaci budov a pracovišť MFF zadanou rektorátem UK (hrazenou ale z rozpočtu 

MFF, ve výši 435 tis. Kč) by mohlo navázat přesné zaměření inženýrských sítí, oken, 
topení atd. v rámci nadstandardní nabídky dodavatelské firmy. Odhad ceny činí 300 tis. 
Kč, z rozpočtu SB. Kvůli srovnání cen požádal děkan o konkurenční nabídku.  
Prod. Z. Němeček doporučil, aby poté, kdy bude mít MFF hotovou úplnou evidenci 
prostor, vydal děkan jeden dislokační výměr a všechny dílčí předchozí zrušil.  

 
c) KD schválilo Směrnici děkana č. 8/2013, stanovení organizace k zabezpečení požární 

ochrany, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer08.htm 

 
d) KD schválilo Příkaz děkana č. 5/2013, dislokační výměr, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz05.htm 
 

Místnost M224 ve druhém poschodí Ke Karlovu 3 bude opět k dispozici proděkanům. 
Klíče od místnosti předala proděkanům na zasedání T. Pávková.  
 

e) Rozšíření nájemní smlouvy s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT o malou 
místnost bez oken v suterénu v Troji (jako sklad): trojská pracoviště nemají o prostor 
zájem, děkan požádal tajemníka fakulty, aby vyčíslil, o kolik se nájem zvýší. 

 
f) Žádost dr. O. Bojara o zapůjčení poslucháren v malostranské budově MFF pro konání 

akce ve dnech 9. – 14. 9. 2013: KD schválilo zapůjčení zdarma.   
 

g) Žádost studenta Martina Petra o finanční podporu jeho účasti na akademickému 
šachovém turnaji  v Kazani by měil posoudit studijní proděkan a proděkan pro 
PRopagaci.  

 
h) Koncertní křídlo: investiční záměr byl na RUK schválen, kupní smlouva je připravena 

k podpisu.   
 
i) Koleje a menzy UK nabízejí k odkoupení inventář. MFF nabídku nevyužije.  

 
j) Cestovní pojištění pracovníků MFF před služební cestou do zahraničí: tajemník 

informoval o výhradách prof. J. Antocha vůči cestovnímu pojištění sjednanému fakultou 
(byli pominuti odborníci na pojišťovníci z MFF, letecké společnosti „vnucují“ pojišťování 
letenek). Tajemník připomněl, že smlouva s pojišťovnou Uniqua byla uzavřena po 
otevřeném výběrovém řízení, Uniqua poslala nejlepší nabídku. K věci se vyslovil také 
prod. M. Rokyta.  Odpověď prof. J. Antochovi napíše tajemník, prod. M. Rokyta dostane 
kopii.   

 
k) Zákaz vstupu psů do budov MFF: děkan ponechal rozhodnutí v této věci na tajemníkovi 

fakulty. Stalo se po KD: zákaz byl zrušen.   
 

l) Žádosti o zapůjčení prostor MFF 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer08.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz05.htm
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(i)      Refektář dne 31. 5. 2013 od 8 do 9 hodin (Gymnázium Ch. Dopplera pro předávání 
maturitních vysvědčení). KD schválilo zapůjčení zdarma.   

(ii)      Zasedací místnost Ke Karlovu 3 dne 6. 6. 2013 pro opakování kursu 
z vysokoškolské legislativy (organizuje Mgr. M. Vyšinka). KD schválilo pronájem za 
částku 2000,- Kč. Tato zvýhodněna cena je podmíněna uspořádáním kursu pro 
pracovnice děkanátu na podzim 2013.  

 
Děkan 
m) Výhrada Mgr. P. Vláška k rozpočtu odd. PSíK na rok 2013: děkan záležitost vyřídí patrně 

až po svém návratu ze zahraničí. Kol. P. Vláška o tom informoval.   
 
n) KD souhlasilo s návrhem prod. O. Čepka, aby důležitá oznámení děkanátu, např. 

o změnách ekonomických pravidel (nedávno to byl výklad tzv. technické novely zákona 
o DPH) předem schválil tajemník fakulty, případně další členové vedení.  

 
o) Školné za uskutečnění studijního programu pro zahraniční studenty, který v akad. roce 

2011/2012 zajišťoval ÚFAL, dostala MFF teprve ve druhé polovině prosince 2012, a tak 
bylo zaúčtováno ve prospěch stipendijního fondu; převod do střediska ÚFAL nebyl 
proveden. Kolegium děkana souhlasilo s rozpočtovou úpravou, která odpovídající částku 
jmenovanému pracovišti vyrovná.  

 
p) Studium v angličtině – únorové kolo přihlášek: přišla první záloha na školné.  

 
q) Dohoda o úhradě nákladů spojených s patentovými přihláškami prof. V. Matolína a 

o dělení případného zisku z patentů: smlouva podepsaná p. děkanem je poslaná 
k signování prof. V. Matolínovi. Děkan ve spolupráci s prod. V. Baumrukem a tajemníkem 
fakulty dohodne, ze kterých finančních zdrojů budou patentové poplatky hrazeny a 
v jakém poměru. Doklad o udělení japonského patentu č. 5214032 prof. V. Matolínovi, 
který poslala patentová kancelář Hák, Janeček & Švestka, bude uložen u tajemníka 
fakulty.   

 
r) Stavební akce na MFF: podle názoru některých členů vedení neprobíhají procesy 

provázející rekonstrukce a stavby dostatečně transparentně, a proto je KD podrobí 
hlubšímu zkoumání. Více na příští schůzi kolegia.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výstavba pavilonu v Troji: uskutečnila se schůzka s arch. Jarošem, prezentace na MŠMT 

je naplánovaná na 29. 5. 2013. Celkově se příprava výstavby vyvíjí zdárně.  
 
b) Kampus Albertov 

(i)      Celodenní akce na PřF (seminář s vystoupením architektů) proběhla 29. 4. 2013. 
Z pohledu architektonického bezesporu zajímavé, avšak prezentované zahraniční  
kampusy mohou těžko sloužit jako reálná inspirace pro Albertov, snad jen lékařský 
komplex v Barceloně, a i ten vzdáleně.  

(ii)      Schůze strategického výboru se konala 10. 5. 2013. Informaci o jejích závěrech 
podal prod. Z. Němeček. Bude obnovena činnost Vědecké rady Kampus Albertov, 
ovšem v pozměněném složení. Prod. Z. Němeček shromáždí požadavky MFF na 
přístrojové vybavení. Prod. V. Baumruk bude jednat s pror. M. Tichým. Nutnou 
podmínkou pro vybudování Kampusu jako centra sloužícího všem zúčastněným 
subjektům užitečně a bez personálních sporů je důsledná a účinná koordinace 
všech aktivit.  

(iii)     Děkan informoval o jednání s manažerkou projektu a jednání s děkanem 1.LF. 
Zasedání Monitorovacího výboru je svolané na  17. 5. 2013. Prod. Z. Němeček 
zdůraznil, že důležité bude znát budoucí provozní náklady Kampusu. Záleží na 
výsledku architektonické soutěže. Jedním z podstatných kritérií musí být 
energetické úspory.  
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(iv)      Návrh smlouvy o finančním podílu MFF na dosud vydaných nákladech na přípravu 
výstavby Kampusu, jak jej zaslala PřF UK, vykazuje nedostatky. Podrobněji bude 
děkana informovat tajemník fakulty.  
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Vyjádření k návrhu Změny vnitřního mzdového předpisu UK, čj. 70/2013: bylo odesláno 
tajemníkovi AS UK v předepsaném termínu, jako společné stanovisko vedení MFF UK a 
Akademického senátu UK.  

 
b) Děkan jmenuje komise pro výběrové řízení na obsazení pracovních místa v sekcích a 

funkcí vedoucích/ředitel pracovišť. Návrhy na složení komisí již poslali resp. pošlou 
sekční proděkani.   

 
c) Výplatnice zaměstnanců MFF mají rozšířený obsah – uvádějí finanční zdroje včetně 

zdroje odměn.  
 
d) Děkan vyhověl žádosti Mgr. Jana Žemličky, Ph.D., a udělil mu tvůrčí volno na období od 

1. 8. 2013 do 31. 1. 2014.  
 

e) Pan Leoš Hájek požádal o skončení svého pracovního poměru na MFF ke dni 30. 6. 
2013. Jeho agendu jako referenta BOZP a PO převezme od 1. 7. 2013 na 0,5 úvazku 
nový pracovník, část agendy převezme pí Jana Ježilová.   

 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach se na zasedání omluvil, zastoupil ho vedoucí OMK Mgr. L. Veverka.  
a) Akce „čerpadla“, plánovaná na 31. 5. 2013, 11:00. V jednání je účast rozhlasu, televize. 

KD schválilo program a seznam hostů navržený OMK.  Prod. Čepek navrhl zvážit, zda by 
nebylo vhodné vybudovaný systém přihlásit letos či příští rok do soutěže Energy Globe 
Award energeticky úsporných staveb a technologií, která je pořádána firmou E-ON. 

 
b) Byly podány žádosti o dotaci MŠMT na soutěže Náboj, FYKOSí Fyziklání, Fyziklání 

online a na Českou lingvistickou olympiádu. 
 

c) Dne 13. 5. 2013 proběhlo slavnostní představení nových prostor OMK a nového webu 
resp. jeho faceliftu. Pozitivní (nezaplacená a neobjednaná) reakce na webu - Česká 
pozice, viz: 
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/v-cem-je-mezinarodne-skvela-
univerzita-karlova 
 

d) Zapůjčení či pronájem refektáře 
i) Pronájem refektáře a sousední malé auly kanadské firmě ASET na uspořádání 

konferencí v období letních prázdnin 2013 – bližší informace poslal kolegiu prod. 
M. Vlach mailem (několik konferencí celkem pro 1500 osob). KD návrh prod. M. 
Vlacha projednalo a po diskusi většinou hlasů schválilo odeslání cenové nabídky 
poptávající firmě, bez slevy, protože jde o komerční akci. Pokud dojde k dohodě, 
musí být písemně sjednáno - kromě jiného - že MFF nebude s pořádanými 
konferencemi uváděna do žádné jiné souvislosti než adresou místa konání.   

 
e) Předprázdninové setkání dne 19. června 2013 - organizační zajištění: KD souhlasilo, aby 

se akce konala opět v Troji, od 16:00 hodin a aby byla otevřena zaměstnancům a 
doktorandům fakulty. Limit celkových nákladů zůstává jako loni, tzn. 300 tis. Kč včetně 
DPH. O hudební složku setkání se postarají skupiny Humbuk, Sebranka a band prof. J. 
Horáčka. (Z: tajemník fakulty.) Kromě pracovníků MFF budou jako hosté pozváni děkan a 
tajemník FJFI ČVUT a ředitel firmy VAKUUM. Včasné obeslání co největšího počtu 
zvaných zajistí OMK.   

http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/v-cem-je-mezinarodne-skvela-univerzita-karlova
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/v-cem-je-mezinarodne-skvela-univerzita-karlova
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Prod. M. Rokyta v této souvislosti uvedl, že nechal zřídit mailovou adresu msekce-
zam@karlin.mff.cuni.cz, posílající poštu všem zaměstnancům matematické sekce. Děkan 
by uvítal, kdyby existovala mailová adresa sahající k maximálnímu počtu pracovníků 
fakulty; ta současně užívaná utvary@mff.cuni.cz má omezení. 

 
f) Vyjádření k návrhu Změny Statutu UK (části týkající se Pravidel pro grafické užívání 

znaku UK a kodifikace znaků fakult UK – opakované předložení), čj. 71/2013: bylo 
odesláno tajemníkovi AS UK v předepsaném termínu, jako společné stanovisko vedení 
MFF UK a Akademického senátu UK.  

 
g) Dne 10. 5. 2013 zasedala Ediční komise AS UK, kde se měla projednávat změna Statutu 

(viz bod výše tohoto zápisu). Zasedání se zúčastnil předkladatel návrhu pror. M. Šobr, za 
MFF předseda AS doc. J. Dolejší. Zápis poslal doc. J. Dolejší děkanovi, prod. M. 
Vlachovi a Mgr. L. Veverkovi. Není vyloučena možnost výjimky pro znak MFF vytvořený 
akad. sochařem Zdeňkem Kolářským, aby jej mohla MFF dále používat.   
 

f) Pror. M. Šobr poslal technické podklady pro grafické podoby znaků UK. Předáno prod. M. 
Vlachovi a OMK. Jde o typografickou úpravu podoby univerzitní pečeti.  

 
g) Veletrh Gaudeamus, Brno, 5. - 8. 11. 2013: podklady k účasti MFF poslal pror. M. 

Šobrovi prod. M. Vlach.  
 

h) FotoFest: znělka je hotová, propagační kampaň byla zahájena. Časopisy 100 + 1 
zahraniční zajímavost  a Čs. časopis pro fyziku zdarma otiskly inzeráty informující o akci.  
Uvažuje se o projektu grantové podpory pro festival, zatím je věc v ideové rovině.   

 
i) MFF dostala cenu AMAVET. Dvacátý ročník soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 

a související výroční konference v Senátu ocenily dlouhodobý přínos MFF UK k rozvíjení 
zájmu mládeže o vědu a techniku. Čestná uznání obdrželi také další pracovníci fakulty. 
Více na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-05-amavet/ 

 
j) Druhý překladatelský maraton Khanovy školy: MFF UK spolupořádala dne 11. května 

2013 překladatelský maraton Khanovy školy. Ta se snaží zlepšit možnosti vzdělávání 
pomocí multimediálních materiálů, které zdarma zveřejňuje na svém webu. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-05-khan/. Překladatelského maratonu se 
zúčastnil mj. generální ředitel Microsoft ČR Roman Cabálek. Od organizátorů přišlo 
oficiální poděkování pro pracovníky fakulty, jmenovitě byli uvedeni Mgr. Martin Děcký 
(KDSS, OMK), Mgr. Luboš Veverka (OMK) a PhDr. Petra Hoffmannová (KNIH). 

 
k) Návštěva studentů z univerzity v Delftu: hostů se ujal Mgr. M. Děcký, provedl je po 

fakultě, podal zevrubné informace o studiu na MFF. Prof. R. Barták a Dr. P. Gregor 
připravili a přednesli odbornou přednášku. Propagační účinek akce bude patrně málo 
významný, protože návštěvníci byli více turisty než zájemci o studium.   

 
l) „Polidštěné“ přijímací zkoušky na MFF: kartičky zvoucí do Matfyz-Café byly odeslány; 

zajistili studenti, o grafickou podobu kartičky byla vedena diskuse. 
 

m) KD vzalo na vědomí velmi předběžnou informaci Mgr. L. Veverky o zájmu časopisu  
Vesmír navázat bližší spolupráci s MFF spočívající v tom, že edice článků by probíhala 
přímo na MFF, výměnou za propagaci fakultních aktivit. Bude předmětem jednání 
vedoucího OMK s vedoucím redaktorem časopisu po 20. 5. 2013. Mgr. L. Veverka si je 
vědom možných úskalí takto zamýšlené spolupráce (napsat kvalitní popularizační článek, 
aby dobře vyhovoval zadání redakce časopisu Vesmír co nejjednodušším způsobem 
podat vědecké téma a současně aby uspokojoval svého autora po odborné stránce, není 
snadný úkol).  

 

 

 

mailto:msekce-zam@karlin.mff.cuni.cz
mailto:msekce-zam@karlin.mff.cuni.cz
mailto:utvary@mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-05-amavet/
https://khanovaskola.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-05-khan/
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RŮZNÉ 
 

a) Dne 2. 5. 2013 zahájilo svou činnost Nečasovo centrum slavnostním seminářem 
v refektáři MFF UK, za účasti J.M. rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., 
předsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c. Slavnosti se dále zúčastnili tito 
význační zahraniční hosté: prof. Dr. Willi Jäger (Universität Heidelberg), prof. Dr. Maria J. 
Esteban (Université Paris-Dauphine), předsedkyně komise pro aplikovanou matematiku 
Evropské matematické společnosti, prof. Dr. Jörg Liesen (Technische Universität Berlin) 
a prof. Dr. Endre Süli (University of Oxford). Kromě zmíněných osob přednesli krátký 
příspěvek i prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan MFF UK, a prof. RNDr. Jaroslav 
Nešetřil, DrSc., ředitel IÚUK a centra DIMATIA. S historií, současností a budoucností 
Nečasova centra seznámil účastníky semináře jeho současný ředitel prof. RNDr. Josef 
Málek, CSc., DSc. V rámci slavnostního odpoledne předal rektor UK prof. E. Sülimu 
dekret hostujícího profesora UK. Prof. Süli v závěru odpoledne přednesl kolokviální 
přednášku "Finite element algorithms for Kolmogorov equations: stability, adaptivity, 
tractability". 

 
b) ERUDIO a ÚVT UK (jako bod do programu navrhl prod. M. Rokyta) – z časových důvodů 

bylo odloženo na příští schůzi KD.  
 

c) Slavnostní zasedání v Nitře při příležitosti 20. výročí založení Fakulty přírodních věd (14. 
a 15. 5. 2013): prod. F. Chmelík, který měl zastupovat děkana, se musel ze zdravotních 
důvodů omluvit.  

 
d) Na slavnostním zasedání v Košicích při příležitosti 50. výročí založení Přírodovědecké 

fakulty UPJŠ (20. 5. 2013) děkana zastoupí prod. M. Rokyta.  
 

e) Děkan přijal pozvání předsedy GAČR na setkání s vedoucími osobnostmi European 
Mathematical Society a International Mathematical Union konané dne 4. 6. 2013.  

 
f) Schůzky na Pedagogické fakultě UK dne 21. 5. 2013 od 13:00 hodin, na kterou jej 

pozvala děkanka Pedagogické fakulty UK, se děkan nemůže zúčastnit, protože bude 
služebně v zahraničí. Cílem jednání je představit plány Katedry anglického jazyka 
a literatury jako univerzitního centra pro mezinárodně uznávané zkoušky z anglického 
jazyka a prodiskutovat možnosti spolupráce s fakultami UK. Vedoucí Kabinetu jazykové 
přípravy na MFF je o této aktivitě informována. Učitelé KJP jsou ale dost vytíženi vlastní 
výukou a také „Angličtinou pro matematiky“ v rámci mezinárodního programu UNICERT 
III s akreditací konat zkoušku C1 CEFR.  

 
g) Zahájení WDS dne 4. 6. 2013 v 9:00 hodin se v děkanově zastoupení ujme prod. M. 

Rokyta.   
 
h) Žádost pí Moniky Wojtas z Marek Lewinson Publishers, aby mohla dne 20. 5. 2013 

navštívil MFF a setkat se s některým z jejích představitelů: děkana zastoupí prod. P. 
Kolman.  

 
i) Schůzka s firmou Czechinvest je dohodnuta na 15. 5. 2013, 16:00 hod. Zúčastní se jí 

děkan, prod. O. Čepek a další pracovníci informatické sekce a OVVP. 
 

j) Setkání s ředitelem znalostního společenství InnoEnergy p. Diego Paviou, na které 
děkana pozval ředitel Centra výzkumu Řež, s.r.o., se koná 22. 5. 2013. Děkan se omluví, 
bude ve stejnou dobu v zahraničí. Podle názoru ředitele ÚČJF se akce týká energetiky, 
tedy oblasti, do které pracoviště MFF nezasahují. 

 
k) KD schválilo služby členů vedení o letních prázdninách 2013.  
 

Zasedání skončilo v 16:00 hodin. 
Příští schůze kolegia děkana se bude konat 22. 5. 2013, řídit ji bude prod. J. Trlifaj. 
Zapsala: T. Pávková 


