
Zápis z 21. schůze kolegia děkana konané dne 22. května 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, , A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. 
Trlifaj, M. Vlach; na část jednání přizván Mgr. P. Vlášek - k bodům 1) a 2) 
J. Kratochvíl 

 
 
 
Schůzi řídil zastoupení děkana prod. J. Trlifaj. Začala v 9:05 hodin.  
Body programu, k nimž byl přizván Mgr. P. Vlášek, začaly v 10:40 hodin.  
 
 
 
 
Otázky na Mgr. P. Vláška, vedoucího odd. PSíK. 
1) Selhání mailové pošty na děkanátě 11. a 12. 4. 2013. Písemné vyjádření Mgr. P. Vláška dostalo 

KD předem mailem, podrobnější poskytl kol. Vlášek na zasedání. Reagoval také na dodatečné 
sdělení vedoucí OVZS k tzv. sdíleným složkám, totiž že 17. 5. 2013 v době přijímání návrhů 
projektů na podporu excellence GAČR došlo k přeplnění této složky; oznámení zaslal jeden 
z navrhovatelů, kterému došla zpráva o přeplnění schránky. Proděkani M. Vlach a P. Kolman 
konstatovali, že podobné problémy – nedostatek kapacity v elektronických složkách - se projevily 
také na OMK a u kol. S. Veselého, a navrhli tuto kapacitu nelimitovat. Mgr. Vlášek upozornil na 
bezpečnostní rizika: jednak ani disky nemají neomezenou kapacitu a hlavně roste nebezpečí 
spamů, jejichž následky by postihly celý server; se zvýšením kapacity se zvyšuje objem 
zálohovaných dat, což stojí finance. Prod. J. Trlifaj poukázal na možné finanční důsledky, které by 
fakulta nesla např. v situaci, kdy by projekty GAČR nebyly agentuře odeslány v předepsané lhůtě. 
Kol. Vlášek potvrdil, že přeplňování mailových schránek lze technicky odstranit, dal by ale 
rozhodně přednost účinné spolupráci s jednotlivými uživateli. Termíny a závislost na 
elektronických prostředcích je stále větší, jako kritický technický bod vidí serverovnu. Technika je 
ostatně vystavena i nečekaným živelním pohromám. K otázce, zda zadat vývoj nové aplikace, 
uvedl prod. M. Vlach, že OMK a OVVP by muselo důkladně promyslet celou šíři svých potřeb a 
nároků.  
 

2) Pořízení elektronické databáze archivující granty. 
Vedoucí OVZS elektronický archiv žádá již dlouho a opakovaně. Kol. Vlášek konstatoval, že 
takový požadavek zakládá na hlubší debatu o personálním obsazení PSíK a jeho pracovní 
kapacitě. Oddělení sice má od vedoucího OVZS hrubé zadání požadavku, ale nestačí plnit ani 
úkoly s přidělenou vyšší prioritou. Pracovníci oddělení se musejí starat o počítače na děkanátě 
(asi 80 plus 10 notebooků) a operační systémy na Karlově. V dubnu 2014 končí podpora 
operačního systému Windows XP ze strany Microsoft. Již zhruba půl roku připravuje PSíK 
přechod na nový systém, což není triviální s přihlédnutím například na komunikaci s bankami a 
s jejich speciálními programy vyžadujícími hodně ladění, dále s ohledem na průběh roku na 
vysoké škole, kdy je třeba se vyhnout kritickým pracovním obdobím jako je výuka v semestru 
nebo konec kalendářního roku. Přípravné kroky k přechodu na nový systém proto musejí být 
hotové během léta a nelze je odkládat. Další úlohou jsou přesun fakultního webu (a Studuj Matfyz, 
fyzikálního webu) na jiný operační systém. RUK plánuje začít od roku 2014 vydávat kartový 
systém pro vstup do objektů, řešení dosud není jasné. KD diskutovalo o fyzickém rozmístění 
záložišť dat. Prod. Z. Němeček vyjádřil naději, že by se mohlo podařit získat prostředky 
z nevyužitých evropských fondů na pořízení nové serverovny v Troji, včetně záložního chlazení. 
Prod. O Čepek doporučil zřídit dvě vzájemně zastupitelná centra s co největší automatizací.  
Otázka, zda najmout novou pracovní sílu na pořízení elektronického archivu (zadání zhruba před 
rokem načrtla vedoucí OVZS), nebyla zodpovězena.  

 
Dále se KD věnovalo činnosti firmy ERUDIO a ÚVT UK. Podnět k tomu dal prod. M. Rokyta, který jako 
příklad vleklého a neuspokojivého postupu s poměrně chudými výsledky podrobněji popsal proces 
„načítání“ členů komisí pro státní závěrečné zkoušky v SIS. Tento problém je  „řešen“ od roku 2010 
bez uspokojivých výsledků a není zdaleka jediný. Prod. O. Čepek se ke kritickému hodnocení přidal; 
ani jeho zkušenosti nejsou dobré, například to, že SIS rozlišuje, zda se loguje jako pedagogický 
pracovník, nebo jako proděkan, mu připadá nesmyslné, když historie fakulty nezná případ, že by 
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proděkan nebyl současně pedagogem.  Prod. J. Trlifaj uvedl, že v souvislosti s aplikací Habilion získal 
s pracovníky ÚVT UK dobrou zkušenost. Mgr. P. Vlášek mj. připomněl, že vývoj SIS se výrazně 
zpomalil poté, kdy roli zadavatele centrálně převzal ÚVT UK za celou UK. Je ale třeba pochopit úsilí 
zavést pokud možno jednotný způsob pro všech 17 fakult univerzity; a to je velice obtížná úloha. Po 
diskusi se kolegium shodlo na tom, že by bylo užitečné probrat připomínky fakulty na zvláštní schůzce 
přímo se zástupci ÚVT UK (Mgr. Maňáskem jako vedoucím studijní agendy) a se zástupci firmy 
ERUDIO. Za MFF by se jednání ujali proděkani M. Rokyta a O. Čepek a RNDr. P. Zakouřil. Prod. M. 
Rokyta požádá kol. P. Zakouřila, aby tlumočil v ÚVT UK a firmě ERUDIO požadavek na schůzku.   
Co se týká aplikací používaných na studijním oddělení, Mgr. P. Vlášek připomněl, že jsou „šité na 
míru“ referentkám oddělení. Pokud má Bc. S. Veselý s programem potíže nebo mu nevyhovuje, může 
se na něj obrátit.   
 
3) Výběrová řízení na stavební zakázky na MFF: z iniciativy prod. P. Kolmana se KD rozhodlo 

provést interní inventuru, zpětně ode dne 6. září 2012. Bude se tím zabývat pracovní skupina ve 
složení: děkan, tajemník, proděkani Z. Němeček, O. Čepek a P. Kolman.  Podklady připraví 
správa budov, pokyn SB dá tajemník fakulty. Předběžně je dohodnuta schůzka na 3. 6. 2013.   
Stalo se po kolegiu: schůzka musela být kvůli povodním odložena.  

 
 
 
1. 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 - 15. květen 2013 - pochopili navrhovatelé jako velmi orientační, 
což zbytečně způsobilo na oddělení pracovní stres. Vzhledem k malému počtu projektů 
se jej podařilo zvládnout, ale nemuselo by tomu tak být v budoucnu.  

 
b) Bonus za granty: děkan dopisem požádal o dodatečnou bonifikaci projektů, které byly 

bez zdůvodnění vyřazeny z bonifikace, přestože stejný typ projektů loni bonus získal. 
Podle sdělení pror. P. Volfa bude neuznání projektů INGO kompenzováno z 50 %. 
Projekt programu NÁVRAT bonifikován nebude. 

 
c) Bonusové monografie a výsledky posouzení návrhu MFF ze strany RUK (členové KD 

dostali mailem). Prod. J. Trlifaj dne 20. 5. 2013 kontaktoval pror. P. Volfa. Dne 22. 5. 
2013  přišlo finanční ohodnocení, dopisem pror. Volfa. Všechny fakultní návrhy byly 
akceptovány. Celkově UK rozdělila formou bonusů sumu 12,5 mil. Kč mezi autory 
64 titulů.  

 
d) Fond mobility UK: KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o výsledku návrhů 

podaných z MFF. Všechny návrhy byly přijaty, financování bylo v některých případech 
krácené nebo bylo rozhodnuto o financování kombinovaném (z rozvojových projektů 
MŠMT).  

 
e) Výzva Technologické agentury k nominaci mladých vědců do Vilniusu 6. – 8. 11. 2013 

(Horizont 2020). Akce je určena na podporu aplikovaných projektů. Ty adepty, jejichž 
pobyt má být placen z prostředků EU, je nutno nahlásit do 24. 5. 2013. Oni sami se 
musejí pak on-line k účasti přihlásit. Sekční proděkani navrhli kolegy T. Mančala a 
Křivánka. 

 
f) Audit projektu prof. D. Kráľe (a projektu řešeného na PřF UK) byl zahájen 21. 5. 2013. 

Auditu budou dne 23. 5. 2013 přítomni mj. prof. J. Sgall, dr. O. Pangrác, kolem 9.30 se 
uskuteční po skypu rozhovor s D. Kráľem. Písemné závěry auditu budou fakultě sděleny 
zhruba za měsíc. Případné finanční důsledky ponese MFF. Prod. O. Čepek uvedl, že 
dohoda v informatické sekci je taková, že případné sankce budou uhrazeny z bonusu 
projektu.  

 
g) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem – úprava kritérií pro některé obory: 

ohledně kritéria pro informatické obory se uskutečnilo jednání proděkanů J. Trlifaje a O. 
Čepka s prorektorem pro akademické kvalifikace prof. I. Jakubcem. Později, na poradě 
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děkanů dne 20. května t.r., byl předložen návrh změn Doporučených hledisek hodnocení 
pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem podle oborově specifických 
požadavků v oblasti publikační činnosti a citací na základě podnětů z fakult a diskuse 
v kolegiích rektora. Materiál uvádí informatiku i nadále společně s oborem matematika, 
ale opatřené hvězdičkou, *"Ekvivalentními výsledky" se v oboru informatika rozumí 
takové výsledky, které jsou považovány za stejně hodnotné jako publikace s IF“. Nová 
kritéria by měla platit od nového akademického roku. Do 10. 6. 2013 mohou fakulty poslat 
podněty na změny projednávaného návrhu. Z: prod. J. Trlifaj.  

 
h) Habilion: nové pokyny pro uchazeče o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem vedených s podporou aplikace Habilion jsou připraveny. V pátek 24. 5. 2013 
se uskuteční schůzka s Mgr. L. Veverkou (vystavení pokynů na www stránky MFF). 

 
i) Cena Josefa Hlávky pro nestory vědy - T: do 18. 6. 2013, předtím do 3. 6. 2013 na 

OVZS.  
 

j) Národní cena vlády Česká hlava 2013: podle nového sdělení RUK bude UK podávat 
společný návrh jednoho kandidáta jen v této hlavní kategorii soutěže. MFF předloží návrh 
na ocenění prof. J. Nešetřila, dokument zpracuje prod. O. Čepek (podklady má vedoucí 
OVZS). Do 3. 6. 2013. Kandidáty na ocenění v ostatních kategoriích mohou v rámci 
soutěže navrhovat jednotlivé fakulty přímo do Nadace Josefa Hlávky. Jsou to tyto 
kategorie: 
Cena společnosti Kapsch, Cena Nadačního fondu Česká hlava, Cena Ministerstva 
životního prostředí ČR, Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Cena 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Podrobnosti viz: 
http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=537&csum=1c16c53 
Interní termín pro zasílání návrhů na OVZS stanovilo KD na 15. 6. 2013.  
   

k) ELI Beamlines – tisková konference 24. 5. 2013 v budově AVČR: za děkana se zúčastní 
prod. V. Baumruk. Zvlášť pozván prof. J. Hála, zastoupí ho prof. P. Malý. 

 
l) Prod. V. Baumruk informoval o 4. Česko-slovenské vědecké konferenci ve fyzice, konané 

v Bratislavě ve dnech 16.-17. 5. 2013. Soutěžící z MFF zaznamenali úspěch, získali dvě 
první a jedno třetí místo.  
Sekce experimentální fyzika 
1. místo 
Michal Vališka: Evolution of magnetism in UCo1-xRuxGe 
3. místo 
Jaroslav Valenta: Tlakem indukované změny v magnetickém chování sloučenin typu 
RECo2 
Sekce biofyzika a chemická fyzika 
1. místo 
Šárka Gregorová: Ramanova mikrospektroskopie vakuol kvasinek druhu Candida 
albicans. 
 
Další účastnící z MFF UK: 
Kateřina Mudroňová: Srovnání vybraných karbocyaninových fluorescenčních sond 
z hlediska jejich použitelnosti při měření membránového potenciálu kvasinek (sekce 
biofyzika a chemická fyzika). Tereza Steinhartová: Studium interakce nanokompozitních 
vstev s plazmatem (sekce experimentální fyzika). Michal Zajaček: Models of a Dust 
Cloud near the Galactic Center, (sekce teoretická fyzika). 

 
m) Matematicko-informatická SVOČ probíhá 22. 5. 2013 v Opavě, je to již 14. ročník.  

Stalo se po KD: celkem se soutěže zúčastnilo 61 nejlepších studentů matematiky 
z vysokých škol České a Slovenské republiky, kteří se utkali v sedmi odborných sekcích. 
Výsledky účasti studentů z MFF jsou následující: 
Sekce S1 + S2 
Matematická analýza – teorie funkcí a funkčních prostorů, diferenciálních a integrálních 
rovnic 

http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=537&csum=1c16c53
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1. místo 
Vít Musil: Weakly compact operators in Banach function spaces 
Sekce S3 + S4 
Teorii pravděpodobnosti a matematická statistika, ekonometrie a finanční matematika 
1. místo 
Tomáš Rubín: Frakcionální Brownův pohyb 
2. místo 
Dominik Matula: Náhodný trojúhelník vepsaný rovnostrannému trojúhelníku 
Sekce S5 + S6 
Matematické struktury – algebra, topologie a geometrie, teorie grafů a kombinatorika 
1. místo 
Alexander Slávik: Set theoretic methods in module theory 
Michal Szabados: Minimal distances of group tables and latin squares 
S7 
Teoretická informatika 
Čestná uznání 
Jindřich Ivánek: Edge clique cover problems related to k-bend intersection graphs 
Karel Král, Martin Böhm, Jitka Novotná, Karel Tesař, Pavel Veselý: Restricted Packing of 
12 and 13 Unit Squares in a Square 
Sekce S8 
Aplikovaná informatika 
3. místo 
Pavel Veselý: Artificial intelligence in abstract 2-player games 
Sekce S9 
Aplikovaná matematika – numerická analýza 
2. místo 
Marie Michenková: Regularization Techniques Based on the Least Squares Method 
3. místo 
Monika Balázsová: Some aspects of the discontinuous Galerkin method for the solution 
of convection-diffusion problems 
Sekce S10 
Aplikovaná matematika – matematické modely dynamiky  
2. místo 
Helena Švihlová: Příprava sítí z medicínských dat pro výpočty proudění metodou 
konečných prvků. 
 

n) Prod. M. Vlach informoval o připravovaném partnerském programu s firmou IBM.  
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík se omluvil  
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): navrženi byli dva pánové: RNDr. Lukáš 
Ondič a Mgr. Josef Pihera. MFF může panu rektorovi navrhnout jen jednoho, KD 
doporučilo RNDr. L. Ondiče.   

 
b) Cena MŠMT – navrženi byli čtyři pánové: RNDr. Jakub Malý, Mgr. Josef Pihera, RNDr. 

David Mareček, Ph.D., a Mgr. Jan Hladký, Ph.D. MFF může na RUK nominovat jen 
jednoho kandidáta. Podklady k návrhům převzal na minulé schůzi prod. O. Čepek, neboť 
všechny spadají pod obor Informatika. Na jeho doporučení KD rozhodlo navrhnout Mgr. 
J. Hladkého, Ph.D. 

 
 

Prod. P. Kolman 
c) Prod. P. Kolman měl neformální schůzku se zástupkyní Georgia Southern University, 

hovor se týkal možné výměny studentů případně pedagogů.  
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d) Prod. P. Kolman přijal dvě zástupkyně firmy Cambridge University Press. Jednání 
nevyústilo v konkrétní závěr, účastníci si jen vyměnili kontakty a informace.   

 
e) Oranžová karolinka - personální část: KD rozhodlo, že tyto údaje se stanou součástí 

výroční zprávy MFF, například formou přílohy. STUD navrhne minimální nutný náklad 
oranžové karolinky. Prod. M. Rokyta dal k úvaze zrušení tištěné bílé karolinky. KD tento 
návrh schválilo.  

 
f) Funkce garanta: prod. Z. Němeček seznámil kolegium s materiálem zaslaným pro 

jednání VR UK. Prod. M. Rokyta uvedl, že stále není jasný vztah „garanta“ a 
„supergaranta“, přetrvává terminologický zmatek, vzniklý užíváním pojmu „oborová rada“ 
ve dvou významech. KD pověřilo prod. M. Rokytu, aby svůj komentář napsal jak studijním 
proděkanům, tak prod. Z. Němečkovi jako členovi VR UK. Vedle toho KD vzalo na 
vědomí, že garanti budou mít nárok na příplatek za vedení, počítá s tím i návrh nového 
mzdového předpisu UK.   

 
g) Prod. P. Kolman požádal tajemníka fakulty, aby zjistil názor právničky na věc studenta V. 

Plzáka (podle názoru RUK nebyl důvod pro zamítnutí žádosti studenta o stipendium 
dostatečně popsán).   

 
h) KD vzalo s potěšením na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že počet přihlášek ke 

studiu v anglickém jazyce už je představován trojciferným číslem.   
 

i) Na promocích dne 24. 5. 2013 zastoupí děkana prod. V. Baumruk, protože prod. F. 
Chmelík onemocněl.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Financovatelní studenti 2014 – přípis od kancléře UK dostali členové KD mailem. I přes 

nižší číslo se MFF do  stanoveného počtu „vejde“.    
 
b) Dodávky energií pro UK: na RUK proběhlo výběrové řízení na firmu, která vybere 

budoucího dodavatele (na dodávky počínaje od 1. 1. 2014).  
 

c) Koncertní křídlo: smlouva o nákupu nástroje byla podepsána, prodejce je připravený 
křídlo dopravit do refektáře. Nástroj zaplatí RUK, polovinu z ceny dodatečně uhradí MFF. 
Prod. M. Vlach koordinuje práci na elektronické aplikaci pro uspořádání finanční sbírky.  

 
d) Smlouva o patentech prof. V. Matolína byla odeslána k podpisu pror. S. Štechovi.  

 
e) Cestovní pojištění: KD vzalo na vědomí informaci, že končí smlouva s pojišťovnou 

Vitalitas a že od 1. 6. 2013 vstoupí v platnost smlouva uzavřená s pojišťovnou Uniqua. 
Tajemník připravuje příslušnou směrnici.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výstavba pavilonu v Troji: podle neoficiálního sdělení má být prezentace projektu na 

MŠMT odložena z plánovaného 29. 5. 2013 na polovinu června 2013. Prod. Z. Němeček 
ve spolupráci s tajemníkem fakulty a správou budov odstraňují formální závady fakultního 
návrhu.   

 
b) Kampus Albertov 

(i) Manažerka akce Ing. L. Dvořáková přestala řídit tu stránku projektu, která je 
spojena s Vědeckou radou Kampusu Albertov (dále VRKA).  

(ii) Prod. Z. Němeček doplnil podklady z MFF o náměty z matematické a informatické 
sekce a odeslal je Ing. L. Dvořákové. Celková rozloha laboratorních metrů vychází 
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na přibližně 1000 m2, z toho pro fyzikální sekci asi 700 m2, pro sekci matematickou 
asi 200 m2 a pro informatickou asi 150 m2. 

(iii) Na výzvu pana rektora navrhl děkan MFF následující zastoupení fakulty ve VRKA): 
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., (dosavadni clen VRKA)  
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., (dosavadni clen VRKA) 
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.,(dosavadni clen VRKA)  
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. 
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. 

(iv) Dopis, v němž Ing. L. Dvořáková žádá „o zaslání okruhů, které by v souvislosti 
s přípravou a realizací investiční akce Kampus Albertov měla řešit vnitrouniverzitní 
partnerská smlouva“, a to do 24. 5. 2013, poskytl děkan členům KD mailem. 
Kolegium souhlasilo s názorem prod. Z. Němečka, že partnerská smlouva by měla 
stanovit zejména:  
 zařazení Kampusu do struktury UK (na způsob učelového zařízení s vlastním 

vedením, hospodářskou správou atd., které by podléhalo např. správní radě 
tvořené zástupci fakult v poměru odpovídajícím finančním příspěvkům na 
provoz), 

 pravidla pro výpočet příspěvku na provoz, 
 pravidla pro obsazování Kampusu, 
 pravidla pro využití případného volného místa.  
Určitým vzorem by mohla být smlouva o Biocev (je-li k dispozici). 
 

c) Vytápění a chlazení budovy technologií MFF UK tepelnými čerpadly země-voda: mediální 
propagace této investiční akce proběhne 31. 5. 2013: KD schválilo program i 
pojmenování systému jako OCTOPUS (Oběh Chlazení a TOPení ÚSporně). 

 
d) Rotunda sv. Václava v budově na MS: KD přijalo námět děkana pokusit se získat finanční 

prostředky z norských fondů na revitalizaci památek. Úprava pozůstatků rotundy  z těchto 
zdrojů by mohla být podmíněna umožnění přístupu veřejnosti. Prod. O. Čepek doporučil 
nejdříve zjistit podmínky a pak se rozhodnout o podání projektu. Podle informace prod. Z. 
Němečka je v současné době rotunda zakonzervovaná, tedy jí žádné bezprostřední 
poškození nehrozí.   

 
e) Pronájem malostranských prostor fakulty kanadské firmě pro konání několika 

mezinárodních konferencí: KD potvrdilo platnost minule schválené cenové nabídky, která 
obsahovala určitou slevu za pronájem malé auly.   

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Dne 22. 5. 2013 vyprší termín pro podávání přihlášek na vypsaná pracovní místa a na 
funkce vedoucích pracovišť MFF. Děkan ustavil komise, přihlášky předá vedoucí 
personálního oddělení přímo jejich předsedům.  

 
b) Zahraniční post-doc: podle informace vedoucího KA prof. A. Drápala se očekávaný 

potenciální uchazeč o místo v matematické sekci pravděpodobně  nepřihlásí.   
 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 
a) Spolupráce s firmou Preciosa: MFF podává návrh projektu na pořádání akce FotoFest. 

Probíhají jednání s redakcí časopisu Vesmír (součástí by bylo také zpřístupnění archivu 
časopisu pro MFF) a s firmou Zoner software ohledně partnerství na FotoFest..  

 
b) Česká televize přistoupila na myšlenku vyrobit pilotní první díl pořadu Svět podle Kláry. 

Předpokládá to do konce června připravit scénář a díl natočit. Pokud bude 26dílná série 
schválena, bude to znamenat velmi dobrou příležitost k propagaci MFF, samozřejmě za 
cenu autorského úsilí odborníků fakulty.  
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c) Alumni: prod. M. Vlach jedná se zástupci spolku Matfyzák (čítá zhruba 13 členů!) a se 
zástupci SKAS, připravuje nástin Stanov spolku a koncept jeho cílů.  

 
d) KD vzalo na vědomí, že byla zřízena mailová adresa: PR@mff.cuni.cz . 

 
e) Den otevřených dveří 2013: osobu hlavního přednášejícího navrhne před letními 

prázdninami prod. M. Rokyta, protože na řadě je letos matematická sekce. Přednáška by 
měla trvat zhruba 30 minut.  

 
f) „Fakultní“ trička s potiskem: připravuje se výroba triček na letošní Albeř. Prod. M. Rokyta 

uvedl, že vloni je od něj jako od organizátora testu připravenosti dostal jeden výjimečný 
student poprvé, standardně jsou trička rozdávána za úspěch v testech „IQ“ a testech 
tělovýchovných.   

 
g) Akce propagagující vzdělávání (Gaudeamus v Brně a v Praze, veletrhy v Košicích a 

Nitře): kolegium pokládá účast MFF za žádoucí, konkrétní představení MFF a vyslání 
reprezentantů fakulty rozhodne prod. M. Vlach. Vezme přitom v úvahu závěry auditu 
OVVP (počet osob u propagačního stánku, kompetence v rozhodování o zastoupení MFF 
na propagačních akcích). Prod. M. Vlach požádá prostřednictvím fakultní koordinátorky 
dr. A. Havlíčkové pror. M. Šobra, zda by šlo zakomponovat Noc s informatikou  jako 
oficiální součást programu veletrhu Gaudeamus. KD dále schválilo výdaj cca 25 tis. Kč 
(ze střediska 923) na zaplacení účasti MFF na vzdělávacím veletrhu v Nitře. 
Stalo se po KD: Vzhledem ke zrušenému Vědohraní z důvodů povodní byly finanční 
prostředky plánované na Vědohraní částečně přesunuty na úhradu nákladů veletrhu 
v Nitře. 

 
h) Prod. M. Vlach informoval o možnosti získat dar od nadace Depositum Bonum.   

 
i) Tajemník a vedoucí OMK jednali o pozvánce na 19. 6. 2013. Účast skupiny Sebranka je 

nejistá, bylo ponecháno k operativnímu řešení přímo v den konání akce.  
 

j) Smlouvy mezi MFF a firmami, darovací smlouvy: prod. M. Rokyta zmínil, že zisk 
pracovníků fakulty z vypracování zadané úlohy dosti snižují finanční srážky ve prospěch 
centra fakulty. Prod. M. Vlach plánuje o věci pojednat v širším kolektivu. Prod. Z. 
Němeček upozornil, že většinu odvodů předepisuje stát (pojištění). Tajemník by uvítal, 
kdyby fakultní obec pečlivěji rozlišovala pojmy „centrum“, „fakulta“, „děkanát“; velmi často 
je pojem „centrum“ chybně chápán jako „děkanát“, zejména v souvislosti s čerpáním 
finančních prostředků. 

 
 
8. RŮZNÉ 
 

a) Porada děkanů na RUK v pondělí 20. května 2013: děkana zastoupil prod. V. Baumruk 
a na část jednání prod. J. Trlifaj. Informovali stručně o nejdůležitějších bodech (výroční 
zpráva UK 2012, zkrácené připomínkové řízení k návrhu nového vysokoškolského 
zákona a politické snahy projevující se v souvislosti s návrhem tohoto zákona, nabídka 
společného doktorského studia v rámci spolupráce mezi UK v Praze a univerzitou 
v Edinburgu).  

 
b) XIX. valné shromáždění Učené společnosti České republiky se uskutečnilo 20. 5. 2013. 

V zastoupení děkana se ho zúčastnil prod. J. Trlifaj. Prof. RNDr. A. Pultr, DrSc., převzal 
medaili Učené společnosti, za zásluhy o rozvoj vědy. Kromě plánovaného programu se 
aktuálně hovořilo o sporu kvůli jmenování Martina C. Putny profesorem.   

 
c) Prod. M. Rokyta krátce referoval o své účasti na slavnostním zasedání Přírodovědecké 

fakulty UPJŠ v Košicích pořádaném k 50. výročí existence této školy při kterém převzal 
v zastoupení děkana pro MFF UK zlatou medaili PF UPJŠ Košice za výrazný přínos 
k rozvoji vědeckého výzkumu a vzdělávání na PF UPJŠ v Košicích. Setkání se 
slovenskými kolegy bylo důstojné a současně velmi přívětivé.  

 

mailto:PR@mff.cuni.cz
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d) KD vzalo na vědomí kritické vyjádření prof. J. Pokorného na nový facelift fakultního webu, 
jak ji dostali mailem; odpověď prof. Pokornému poslali jak děkan, tak také prod. P. 
Kolman. Prod. M. Rokyta uvedl, že některé připomínky stojí za pozornost. Také by uvítal, 
kdyby odpověď na mail, který oslovuje současně několik adresátů, dostali všichni tito 
adresáti na vědomí. Zabrání se tak vícenásobné odpovědi témuž autorovi mailu. 

 
 
Zasedání skončilo ve 14:10 hodin.  
Zapsala: T. Pávková 
 


