
Zápis z 23. schůze kolegia děkana konané dne 19. června 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk,P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček (na část jednání), 
M. Rokyta, P. Töpfer, J. Trlifaj, M. Vlach 
F. Chmelík 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 11:40 hodin. 
KD schválilo zápisy ze svých jednání konaných 22. 5. 2013 a 5. 6. 2013.  
 
 
Zastupování proděkana pro studijní záležitosti: s účinností od 17. 6. 2013 děkan pověřil doc. RNDr. 
Pavla Töpfera, CSc. Kolegium vyjádřilo doc. F. Chmelíkovi přání brzkého uzdravení a co nejrychlejší  
návrat do aktivního úřadování.  Děkan situaci oznámil předsedovi a jednateli AS MFF.   
Stalo se po KD: s účinností k 1. 8. 2013 se prod. F. Chmelík znovu ujal své agendy, děkan jeho 
zastupování ukončil.  
 
 
 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 
 

S ohledem na to, že prod. Z. Němeček se musel zúčastnit porady na MŠMT, probralo kolegium 
body z agendy proděkana pro rozvoj na počátku své schůze.  

 
a) Projektový záměr MFF pro operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpl): prod. 

Z. Němeček poslal kolegiu návrh záměru Inovace infrastruktury pro výuku a výzkum 
voborech matematika, fyzika a informatika. Na zasedání ho komentoval. KD s návrhem 
souhlasilo.  Prod. O. Čepek doporučil schůzku pracovní skupiny (bez titulů): Z. Němeček, 
L. Forst, J. Yaghob, J. Calda, kvůli naplánování nové serverovny v Troji. Kolegium 
schválilo doplnit tuto pracovní skupinu o Mgr. Petra Vláška.  
Prod. M. Rokyta doporučil doplnit jej o chlazení pracoven budovy v Karlíně (na jižní 
straně). Prod. Z. Němeček doporučil řešit jako zvláštní akci z rozpočtu MFF v roce 2014. 

 
b) Rozvojové projekty 2014: prod. Z. Němeček poslal 18. 6. t.r. členům kolegia podmínky 

vyhlášené soutěže (centralizované a decentralizované rozvojové projekty, institucionální 
plán). Kolegium probralo možnosti projektů s ohledem na potřeby MFF a pověřilo prod. Z. 
Němečka, aby je ve spolupráci s prod. M. Vlachem a doc. P. Svobodou připravoval.  

 
c) Výstavba pavilonu v Troji: ministerská Komise expertů  pro posuzování dokumentace 

staveb znovu odložila termín svého zasedání (původně byly pro projednání investičních 
záměrů ohlášeny termíny  27. 6., popřípadě 3. 7. 2013).  
Stalo se po KD: podle sdělení z MŠMT zaslaného děkanovi pror. M. Tichým bylo po 
projednání  s předsedou Komise stanoveno s ohledem na nadcházející prázdninový 
režim veřejných vysokých škol, že pokud budou investiční záměry v průběhu prázdnin 
připraveny k posouzení, budou po dohodě s předsedou Komise členům popř. zástupcům 
členů odeslány k vypracování expertizního posouzení. Prezentace projektů by se 
uskutečnila až v rámci projednávání koordinovaných stanovisek k jednotlivým investičním 
záměrům na nejbližším podzimním zasedání Komise. 
 

d) Prod. Z. Němeček poslal kolegiu mailem informaci o rozvojových programech 
vyhlášených na rok 2014 a aktivitách s nimi spojených.  

 
e) Metodika hodnocení vědeckých výsledků: podle informace prod. Z. Němečka, ačkoli 

vláda ČR je v demisi, bude návrh projednán mezi záležitostmi důležitými pro chod státu. 
Stalo se po KD: Metodika 2013 byla schválena. 
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f) Fond Karla Urbánka: kolegium schválilo doporučení příslušné komise podpořit obě 
uchazečky. Mgr. Lenka Slámová z KPMS dostane 10.200 USD (pobyt v USA od září 
2013 do července 2014) a Mgr. Markéta Pazderková z FÚUK částku 11.800 USD (pobyt 
v USA od července do prosince 2013). V součtu to dává sumu, která je na podporu 
v akademickém roce 2013/14 určena.  

 
 
 
2. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Habilion: nové pokyny pro uchazeče o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem vedených s podporou aplikace Habilion byly vystaveny na fakultní web. Prod. 
J. Trlifaj označil v této souvislosti spolupráci s Mgr. L. Veverkou jako prvotřídní. Na webu 
je rovněž příslušný výnos děkana, tzn. Směrnice děkana č. 9/2013, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer09.htm 

 
b) Národní cena Česká hlava: z MFF nebyl nakonec podán žádný návrh.  
 
c) Fakultní post-docs: do stanoveného termínu bylo podáno celkem 31 přihlášek (24 

přihlášek prostřednictvím OVZS, 7 přihlášek bylo zasláno přímo garantům tématu), jedna 
přihláška byla doručena po termínu. Z uvedených 31 přihlášek bylo 24 na téma „General 
Relativity and Gravitation“ (doc. O. Semerák), 2 na téma „Algebra“ (doc. D. Stanovský), 
2 na téma „Condensed Matter Physics“ (prof. V. Holý) a 3 na „Theoretical Physics“ (dr. J. 
Novotný). Žádná z přihlášek na téma „Algebra“ nevyhověla zadání. Přihlášky na „General 
Relativity and Gravitation“ jsou v procesu posuzování a probíhá výběr, prof. V. Holý již 
návrh na kandidáta na post-doc pozici má. Výběr podléhá schválení sekčním 
proděkanem. Jakmile budou známa a autorizována jména vybraných uchazečů, OVZS 
jim odešle akceptační dopisy, zároveň odešle zamítavé dopisy neúspěšným uchazečům.  

d) Univerzitní post-docs 
(i) Sekční proděkani byli požádáni o doručení nosných témat pro univerzitní post-

docs. Témata ke zveřejnění je třeba předat na OVZS nejpozději do 24. 6. 2013.  
Případní uchazeči a jejich garanti pak odevzdají na OVZS vyplněné formuláře 
přihlášek nejpozději do 27. srpna 2013. Na kopii formuláře „Fond post-doc  pobytů 
Univerzity Karlovy v Praze - žádost fakulty/současti o finanční podporu“ je třeba 
pro potřeby MFF uvést zdroj, ze kterého se předpokládá dofinancování mzdových 
prostředků a jeho odsouhlasení "majitelem" zdroje. 

(ii) RUK vyzval garanty současných univerzitních post-doc témat k zhodnocení 
působení mladých zahraničních pracovníků přijatých na tato témata; týká se dr. T. 
Mančala, prof. A. Drápala a prof. J. Kratochvíla.  

 
e) Medaile Josefa Hlávky: z MFF nebyl podán žádný návrh.  
 
f) Kolegium vzalo na vědomí informace o podstatných závěrech porady proděkanů pro 

vědu, která se konala 7. 6. 2013 na RUK. 
(i) Připravuje se vyhlášení posledních tří výzev 7.RP; během června vyhlásí MŠMT 

11. vlnu dofinancování 7.RP, současně by měl být spuštěn portál 
www.evropskyvyzkum.cz, správcem bude MŠMT. 

(ii) PRVOUK: vyjde opatření rektora k bilančním zprávám programu.  
(iii) UNCE: změna zásad (Opatření rektora) reaguje na praxi, kdy lze jen obtížně 

dodržet limity mzdových prostředků pro jednotlivé kategorie pracovníků v UNCE; 
OVZS na to upozorní řešitele při přípravě finančních plánů na rok 2014. 

(iv) Bonus za granty: letos rozděleno v rámci UK 13 mil. Kč, z toho MFF získala 38 %. 
(v) SVV a GAUK: připravují se změny v limitech projektů GAUK. Hledá se 

mechanismus, jak zlepšit práci oponentů. Prod. J. Trlifaj informoval o chystaných 
změnách v GAUK fakultní Akademický senát na jeho červnovém zasedání.  

(vi) Metodika hodnocení: v rámci hodnocení v 1. pilíři bude třeba sestavit hodnotící 
panely. Prof. P. Volf vybídl k promyšlení  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer09.htm
http://www.evropskyvyzkum.cz/
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g) Byl vyhlášen institucionální program pro veřejné vysoké školy pro rok 2014. Počítá s tím, 
že 10 % podpory má být rozděleno na okruhy: 
• Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole; 
• Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů; 
• Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 
Návrh na podporu předkládá vysoká škola/rektor do 31. října 2013. Postup na UK mělo 
projednávat kolegium rektora 10. června 2013. 

 
h) Spolupráce s University of Edinburgh v oblasti společných doktorských programů: výzvu 

pror. J. Škrhy odeslala vedoucí OVZS sekčním proděkanům a proděkanovi pro koncepci 
studia, s opětovným dotazem, zda se MFF nechce do spolupráce zapojit. Šlo o druhou 
výzvu ze strany RUK, na první MFF nereagovala žádným návrhem. 

 
i) Pror. J. Škrhovi byl odeslán dopis k iniciování meziuniverzitní spolupráce s Univerzitou 

Oregon. 
 

j) Možnost navázat spolupráci s brazilskými univerzitami: MFF vyjádřila zájem, podmínky 
studia brazilských studentů na MFF UK v Praze (školné) poslal prod. P. Kolman vedoucí 
OVZS, aby je poskytla RUK.   

 
k) Prof. Marcela Sampaia Alencara, který si přeje navštívit MFF, přijme prod. O. Čepek.   

 
l) AUC: prod. J. Trlifaj informoval, že vyšlo druhé číslo časopisu za rok 2012. Otázkou další 

existence časopisu se zabýval i AS MFF, prod. M. Rokyta otevřel internetovou diskusi 
v rámci matematické sekce. Dosavadní reakce nevyznívají jednoznačně. Vedení fakulty 
se kloní k tomu ukončit vydávání žurnálu k 31. 12. 2013. Definitivní rozhodnutí by mělo 
KD přijmout na svém zasedání v září 2013. Na podzim KD rozhodne i o dalším osudu 
WDS.  

 
m) Prod. J. Trlifaj hovořil o podpoře ERC projektů, v záležitosti je angažován prof. Z. Strakoš 

z MFF, informativní schůzka je svolaná na 24. 6. 2013. Horizont 2020 zatím stále není 
definován.   

 
Děkan 
n) Vědecká rada Pedagogické fakulty UK bude zasedat 27. 6. 2013, hlavním bodem 

programu má být řešení projektu PRVOUK P15 Škola a učitelská profese v kontextu 
rostoucích nároků na vzdělávání. Děkana MFF na jednání zastoupí proděkan M. Rokyta. 
Stalo se po KD: Na jednání bylo konstatováno, že projekt PRVOUK P15 přinesl větší 
prohloubení spolupráce MFF a PedF UK při výchově budoucích učitelů. Tuto spolupráci 
ocenila ve svém projevu i děkanka PedF UK doc. R. Wildová. M. Rokyta přednesl krátký 
příspěvek, ve kterém se vyslovil pro další prohloubení této spolupráce, i nezávisle na 
existenci projektů typu PRVOUK. 
 

o) Doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., postoupil do druhého kola grantové soutěže ERC. Kol. 
Koucký byl na základě výběrového řízení nedávno přijat do IÚUK. Přihlášku do ERC již 
podával s afiliací MFF.  

 
Prod. M. Vlach 
p) KD vzalo na vědomí informaci o vývoji spolupráce MFF s firmou Preciosa (vědecký 

grant).  
 

Prod. M. Rokyta  
q) Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr.h.c. mult., přislíbil pronést Jarníkovskou 

přednášku. Je naplánovaná na 2. 10. 2013. Název a anotaci dodá prof. J. Nešetřil do 
konce srpna. 
 

r) Hlavní přednášku na Dni otevřených dveří MFF dne 28. 11. 2013 pronese Mgr. Libor 
Barto, Ph.D., z KA.  
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s) Kolegium projednalo záležitost grantu GAČR, který podal prof. P. Vopěnka a jehož 
zastavení bylo spojeno s působením spoluřešitele doc. J. Bečváře z MFF. Věc měla 
určitou publicitu, neboť prof. P. Vopěnka se vůči postupu GAČR ohradil a uveřejnil své 
stanovisko v Lidových novinách; předseda GAČR prof. P. Matějů reagoval zveřejněním 
své odpovědi na webu. Prod. M. Rokyta seznámil kolegium poměrně detailně se všemi 
dostupnými podklady, které měl k dispozici. Po diskusi kolegium doporučilo, aby i) děkan 
nabídl prof. P. Vopěnkovi možnost vydat některé z knih, které měly být vydány v rámci 
navrhovaného projektu, ve vydavatelství Matfyzpress; ii) prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS 
připravili interní směrnici k průběžnému a závěrečnému hodnocení grantových projektů. 
Stalo se po KD:  
Děkan poslal svou nabídku prof. P. Vopěnkovi dne 21. 6. 2013; byla kvitována kladně.  
 

t) Konference „Výzkum lidského mozku – velké téma pro 21. století“ pořádané Senátem 
PČR se zúčastnil prod. V. Baumruk. Zajímavé téma, zajímavé přednášky, ovšem hlavně 
pro neurology. Akce se konala 18. 6. t.r.  

 
u) Děkan byl na přednášce RNDr. Daga Hrubého, která se konala v refektáři malostranské 

budovy MFF dne 17. 6. t.r. a pojednávala o maturitě z matematiky. Zástupci Senátu a 
tisku se dostavili v malém počtu.  

 
v) Prod. V. Baumruk obdržel od ÚČJF návrh na udělení jedné z dílčích cen Česká hlava pro 

ročník 2013, a to ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dříve ceny pro 
doktorandy) Mgr. Jaroslavu Trnkovi. Kolegium souhlasilo s podáním nominace.  

 
 
 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman 
a) Přijímací řízení do česky vyučovaných studijních programů: výsledky po řádném termínu 

zkoušek poslal prod. P. Kolman kolegiu mailem. Hlavní čísla:  
bakalářské studium (plus počet uchazečů o studium v učitelském oboru, kde M-F je u F, 
M-I je u I a M-Dg je u M): F 404 plus 64; I 219 plus 25, M 303 plus 20. Magisterské 
studium: F 85, I 199, M 153.  Pro srovnání s výsledky loňského přijímacího řízení lze 
nahlédnout do dokumentu na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr12.pdf 
 

b) Přijímací řízení do anglicky vyučovaných studijních programů – údaje ke dni 19. 6. 2013: 
z uchazečů o bakalářské studium informatiky splnilo odborné a jazykové znalosti 11 
adeptů; v případě magisterského studia splnilo podmínky 19 uchazečů o studium v I a 5 o 
studium v M.  

 
c) Prod. P. Kolman poslal kolegiu na vědomí zdůvodnění MŠMT, proč nebyla MFF 

zařazena do dotačního programu MŠMT pro oblast poskytování vládních stipendií 
k podpoře studia uskutečňovaného v anglickém jazyce.  

 
d) Prod. P. Kolman se zúčastnil tzv. veřejného slyšení „Nová maturitní zkouška“. Akci 

organizoval Senát PČR dne 11. 6. 2013.  
 

e) Elektronický zápis předmětů: kolegium souhlasilo s okamžitým zrušením Směrnice 
děkana č. 4/2011, opatření děkana – elektronický zápis předmětů. Prod. P. Kolman, doc. 
P. Töpfer, RNDr. D. Bednárek a RNDr. P. Zakouřil se sejdou, aby sestavili nové instrukce 
ohledně způsobu zapisování; pokyny budou umístěny na web.  Teprve kdyby se ukázalo, 
že tato metoda nestačí, předloží děkan fakultnímu senátu návrh nové směrnice. Studenti 
nastupujícího prvního ročníku dostanou instrukce, jak si zapisovat předměty, na Albeři.  

 
f) Stalo se po KD: prod. P. Kolman poslal kolegiu na vědomí zprávu, že lingvistické 

stipendium z prostředků informatické sekce získal uchazeč z Vietnamu p. Hoang Tam. 
Komise ve složení doc. V. Kuboň, doc. M. Lopatková a prod. P. Kolman jej vybrala 
z 19 uchazečů. Více viz: 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr12.pdf
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http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2013-05-scholarship/ 
 
Děkan 
g) Podpora případné výstavby nové tenisové haly v areálu Sportovního centra UK 

v Hostivaři: prod. P. Kolman žádné poznatky z jiných fakult UK v této věci nezískal, děkan 
se dotázal děkanů 1. LF a PřF s tím výsledkem, že o ničem nevědí.   

 
h) Směrnice děkana č. 10/2013, která mění Směrnice děkana č. 7/2010 a č. 10/2010 a která 

obsahuje změny uznávání kreditů po přechodu z bakalářského do navazujícího 
magisterského studia: návrh výnosu projednal AS MFF dne 12. 6. 2013, avšak ve znění 
s neúmyslným překlepem v číslování odstavců. Děkan proto požádá předsednictvo AS 
(PAS) o souhlas s opravou překlepu, aniž by dokument byl senátu znovu předkládán. 
Prod. P. Kolman pro úplnost konstatoval, že AS směrnici neschvaluje, ale projednává.  
Stalo se po KD: všichni členové PAS souhlasili s opravou překlepu a s uveřejněním 
výnosu s tím, že se na něj vztahuje kladné vyjádření AS odhlasované 12. 6. 2013.  

 
i) Studentská anketa – stav zpracování papírové ankety za LS 2012/2013: podle děkanovy 

informace má být skenování (zajišťuje kol. L. Láska) hotové 20. 6. t.r. Prod. V. Baumruk 
připomněl schůzku sekčních proděkanů a garantů studijních programů, týkající se 
vypořádání slovních připomínek. Výtisky obsahující připomínky poskytl děkan prod. V. 
Baumrukovi po zasedání, kvůli možnosti okopírovat je pro potřebu sekčních proděkanů.  

 
j) K zápisu z KD 5. 6. 2013: RUK avizoval, že dne 1. 10. 2013 vstoupí v platnost opatření 

rektora týkající se podmínek pro přijímání do U3V. To vyvolá nutnost sladit fakultní 
předpisy s univerzitním opatřením. Z: prod. F. Chmelík, vedoucí STUD a organizátor 
U3V. S ohledem na onemocnění prod. F. Chmelíka požádal děkan, aby se věcí zabývali 
oba studijní proděkani.  

 
k) Rektor UK vyhlásil jubilejní 20. ročník soutěže o Bolzanovu cenu. (Uděluje se studentům 

za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla 
s interdisciplinárním přesahem, které jsou zpracované uchazečem v průběhu studia. 
Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na stupně studijních programů (Bc., Mgr., 
Ph.D.). Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: 
společenskovědní včetně teologických oborů, přírodovědné a lékařské.) Dopis pror. M. 
Prudkého včetně harmonogramu soutěže byl předán na studijní oddělení. Termíny: do 
30. 9. 2013 mají kandidáti poslat na studijní oddělení přihlášku a další předepsané 
dokumenty, do 15. 10. 2013 pak mají být předány shromážděné práce s průvodním 
dopisem děkana Informačně-poradenskému centru UK.  

 
l) Mimořádná cena rektora 2013: uděluje se nejlepším absolventům bakalářského a 

magisterského studijního programu, fakulta může do 31. 10. 2013 poslat po jednom 
návrhu. Předáno k vyřízení na studijní oddělení.  

 
m) Děkan, za přítomnosti proděkanů V. Baumruka a M. Rokyty, přijal 17. 6. 2013 studenty 

MFF, kteří se letos úspěšně zúčastnili SVOČ a 4. Česko-slovenské fyzikální vědecké 
konference.  

 
n) Děkan obdržel od pror. S. Štecha dvě vyhotovení studie Zaměstnatelnost a uplatnění 

absolventů Univerzity Karlovy. Jeden výtisk předal prod. P. Kolmanovi, druhý Mgr. L. 
Veverkovi.  

 
o) Děkan informoval, že jej o schůzku požádal ředitel ÚTIA AVČR prof. J. Flusser, kvůli 

financím na doktorandy MFF, kteří jsou školeni v ÚTIA. Prof. J. Flusser navrhl, aby MFF 
převedla část financí, které na studenty dostávaá, ve prospěch ústavu. Sekční proděkani 
jsou připraveni se jednání zúčastnit.   

 
p) Prod. M. Vlach zmínil pochvalnou odezvu na igelitové tašky rozdávané účastníkům 

přijímacích zkoušek – reakce se objevily na Facebooku. Kavárna Matfyz Café měla  
rovněž úspěch. Přednášku přednesl prof. L. Pick a dr. M. Mareš (každý 1x), po skončení 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2013-05-scholarship/
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přednáškové části ještě probíhala debata o obecných věcech kolem MFF UK, kterou vedl 
dr. M. Mareš. 

 
q) Informační den UK dne 23. 11. 2013: prod. M. Vlach nahlásí na RUK jako kontaktní 

osobu za MFF dr. A. Havlíčkovou. Odborná část týkající se studijní agendy bude 
připravována ve spolupráci s prod. F. Chmelíkem a JUDr. D. Macharovou.  

 
r) Dvacetileté výročí firmy Vakuum: děkana na společenské akci pořádané k tomuto jubileu 

zastoupí prod. V. Baumruk.  
 

 
 
 
 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) MFF nevyužije nabídky na vůz Octavia nabízený v rámci UK Filozofickou fakultou.  
 
b) Kolegium vzalo na vědomí informaci vedoucí hospodářského oddělení a současně 

předsedkyně náhradové komise fakulty Ing. D. Lankové, že limit ve výši 50 tis. Kč 
sjednaný v rámci pojištění majetku fakulty jako limit pojistných náhrad za tzv. prostou 
krádež (krádež majetku, u které nebylo prokázáno vloupání nebo přepadení), je pro 
letošní rok již vyčerpán. Tajemník v této souvislosti apeloval na větší dbalost pracovníků 
fakulty při zabezpečování majetku fakulty. K námětu, aby byl limit na tzv. prosté krádeže  
zvýšen, tajemník uvedl, že to by znamenalo zvýšení pojistky. Lépe je věci hlídat a 
neodkládat např. notebook v restauraci.  

 
c) Dopis předsedy fakultní odborové organizace (OO) doc. L. Přecha děkanovi: v souvislosti 

s nedávnými povodněmi chce OO upozornit zaměstnance na možnost nenávratné 
finanční výpomoci ze sociálního fondu, kterou umožňuje Opatření rektora UK č. 26/2009, 
čl. 3. Kolegium doporučilo rozeslat na pracoviště mail s lhůtou pro podávání případných 
žádostí do 30. 6. 2013.  
Stalo se po KD: Výzva byla odeslána sekretariátem tajemníka dne 20. června 2013. 
V dané lhůtě nepodal žádný ze zaměstnanců MFF žádost o výpomoc.  

 
d) Havárie v karlínské budově fakulty: 18. 6. t.r. spadl kus omítky ze stropu v knihovně. 

Kolegium vyslechlo zprávu prod. M. Rokyty o této události a schválilo jím tlumočený 
návrh Ing. M. Nováka na bezodkladné řešení tak, aby od 24. 6. t.r. bylo pracoviště 
knihovny opět v provozu. Součástí postupu bude odborné posouzení stavu stropu. 
Odhad nákladů představuje asi 66 tis. Kč, zakázku by provedla firma, která ve stejné 
budově na základě výběrového řízení provádí izolace a je ochotna strop pomocí 
sádrokartovonového podhledu opravit.  

 
e) Náhradní termín schůzku ohledně výběrových řízení na stavební zakázky (viz bod 3) 

zápisu z 21. schůze KD) bude dohodnut později, aby mohl své časové možnosti sdělit 
prod. Z. Němeček a vedoucí SB.  
Stalo se po KD: schůzka byla sjednána na 29. 7. 2013, kvůli dovolené se omluvil prod. P. 
Kolman.  

 
f) Poplatky za patenty prof. V. Matolína: nově doručené faktury v celkové sumě zhruba 80 

tis. Kč předá děkan cestou sekretariátu k vyřízení prod. V. Baumrukovi.   O zdrojích 
úhrady se dohodne prod. V. Baumruk přímo s prof. V. Matolínem.  

 
g) Kampus Albertov: v pondělí 17. 6. 2013 se sešli děkani MFF, 1.LF a PřF; v úterý 18. 6. 

2013 se děkan MFF zúčastnil schůze Monitorovacího výboru Kampusu Albertov (MVKA). 
Děkan vyjádřil nespokojenost hned s několika záležitostmi: mezi podklady pro jednání 
výboru scházel návrh partnerské smlouvy o využívání kampusu, v zápise z předchozího 
jednání MVKA scházel bod stanovující tuto smlouvu připravit; zápis nebyl dán 
účastníkům jednání k připomínkám včas. Financování přípravných prací a jejich využití 
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zůstává nevyjasněné (ačkoli dosud neexistuje smlouva mezi zúčastněnými fakultami 
o výši podílu na konkrétní využití financí, část prostředků - zhruba 1,5 mil. Kč - už je 
spotřebovaná).  
Příští schůze MVKA je naplánovaná na 16. 7. 2013.  
Prod. V. Baumruk informoval, že nový předseda Vědecké rady Kampusu Albertov se již 
ujal řízení a svolal dílčí jednání se zástupci jednotlivých participujících fakult. Schůzka 
s reprezentanty MFF je dohodnutá na 24. 6. 2013.  
Stalo se po KD: tajemnice PřF UK Ing. L. Dvořáková, která byla současně manažerkou 
Kampusu Albertov  podala k 30. 6. 2013 výpověď z pracovního poměru.  

 
 
 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst v matematické sekci, 
informatické sekci a v Kabinetu jazykové přípravy: děkan beze změny akceptoval návrhy 
příslušné komise, výsledky budou/jsou na úřední desce MFF: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ 
Otevřené ještě zůstává výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta na KAM, 
v jehož rámci budou uchazeči pozváni k pronesení přednášky.    

        Stalo se po KD: na místo OA na KAM byl od 1. 10. 2013 přijat pan Hans Raj Tiwary. 
 

b) Děkan udělil, po konzultaci s proděkany M. Rokytou a V. Baumrukem, finanční odměnu 
pracovníkům za plnění mimořádných úkolů během povodní na počátku června t.r.  

 
c) PRVOUK: platové výměry musejí být v souladu s platnými univerzitním mzdovými 

tabulkami také v poměru jednotlivých složek, zejména je to třeba pohlídat u menších 
pracovních úvazků. Z: PERS. 

 
d) Prod. O. Čepek se dotázal, zda může nově přijatý zaměstnanec fakulty, konkrétně 

zahraniční učitel, dostat formou benefitu (nikoli mzdy) příspěvek na ubytovánín nebo 
příspěvek na přestěhování (tzv. start-up money). Otázka bude konzultovánoa s vedoucí 
HOSP.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Spolek Matfyzák: dne 18. 6. 2013 se sešla valná hromada, spolek má novou náčelnici - 

Vendulu Michlíkovou, a schválil nové stanovy. Děkan a SKAS mohou jmenovat po 
jednom členovi do kontrolního orgánu spolku (ne nutně člena spolku); děkan vyčká výzvy 
náčelnice.  
Stalo se po KD: prod. M. Vlach se sešel se zástupci spolku, kde byl dohodnut další 
postup tak, aby byl koordinovaný a prospěšný pro obě strany.  

 
b) FotoFest: oficiálním partnerem je firma FotoŠkoda. MFF UK získala grant na podporu 

akce od Nadace Preciosa ve formě daru ve výši 50 tis. Kč.  
 

c) Festival fantazie: MFF vysílá 20 svých reprezentantů, vedoucím výpravy je Mgr. Cyril 
Brom, Ph.D.   

 
d) Matfyz Alumni: prod. M. Vlach poslal kolegiu návrh Stanov spolku a koncept jeho cílů, 

poté dokumenty upravil ve smyslu připomínek, které mu poslali děkan a prod. Z. 
Němeček. Matfyz Alumni bude občanským sdružením. Členové KD pošlou prod. M. 
Vlachovi do 15. 7. 2013 návrhy na členy přípravného výboru spolku. Schůze přípravného 
výboru je nutným aktem před podáním žádosti o registraci spolku.   

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
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e) Žádost studentky V. Vášové o záštitu vedení MFF nad multižánrovým festivalem 
s názvem Lemma propojující umění a technické obory projednají s navrhovatelkou děkan 
a prod. M. Vlach.  
Stalo se po KD, konkrétně 15. 7. 2013.  

 
f) Plakátovací plochy: umístění plakátů Insider v Karlíně promyslí prod. M. Rokyta.  
 
g) MatfyzFeat: prodlouženo do poloviny září. 

 
h) ČT bude v týdnu po 22. 6. 2013 natáčet na MFF záběry do dokumentu o Františku 

Kupkovi. V tomtéž týdnu se bude v Troji natáčet pořad Svět podle Kláry.  
 

i) Televizní Hyde Park: v sobotu 29. 6. 2013 v pořadu vystoupí doc. RNDr. Petr Němec, 
Ph.D., z MFF.  

 
j) Prod. M. Vlach děkanovi navrhl, aby jmenoval Mgr. Luboše Veverku a BcA. Luboše 

Svobodu, oba z OMK, do Pracovní skupiny pro web. Členství Mgr. Evy Uzlové v této 
pracovní skupině skončilo jejím odchodem z MFF. KD schválilo.  

 
k) Prod. M. Vlach doporučil vybrat neprodleně firmu, které fakulta zadá reformu fakultního 

webu. V úvahu přicházejí dvě firmy. V daném případě není nutné výběrové řízení. KD se 
ztotožnilo s názorem děkana oslovit firmu, pro kterou se vysloví  fakultní Pracovní 
skupina pro web. T: do začátku července 2013.  
Stalo se po KD: pracovní skupina pro web doporučila k dalšímu jednání firmu Dobrý web. 

 
Děkan 
l) KD vzalo na vědomí informaci, že děkan svolal na 18. 6. 2013 schůzku kvůli doméně 

„mff.cuni.cz“ a zřízení adresy „all-zam“. Jednání se zúčastnili RNDr. L. Forst, Mgr. P. 
Vlášek, RNDr. M. Mareš, Mgr. L. Veverka, prod. M. Vlach a tajemník fakulty. Jednání 
vyústilo mj. v děkanovo rozhodnutí vydat příkaz k přesměrování z http://mff.cuni.cz na 
http://www.mff.cuni.cz .  
Stalo se po KD: Příkaz děkana č. 7/2013, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz07.htm 
byl splněn.  
Zřízení mail-listu zahrnujícího všechny zaměstnance fakulty není dořešeno (ne všichni 
zaměstnanci mají e-mailovou adresu v SIS, systém nedokáže vyhledat administrativního 
zaměstnance). Prod. M. Rokyta konstatoval, že v matematické sekci stačily kol. O. 
Ulrychovi dvě hodiny na vyhotovení mail-listu zaměstnanců matematické sekce, který je 
navázán na seznamy zaměstnanců jednotlivých pracovišť, za aktualizaci údajů jsou 
zodpovědné sekretářky pracovišť.  
Prod. O. Čepek se domnívá, že používat adresy typu jmeno.prijmeni@mff.cuni.cz   jako 
aliasy, z nichž chodí pošta všem pracovníkům MFF s příslušným jménem a příjmením, je 
již přežitá praxe. Vhodnější by bylo, aby se tyto adresy staly adresami osobními, a 
v mizivém procentu případů, kdy jsou opravdu na MFF dva pracovníci téhož jména 
i příjmení, byla tato adresa přidělena např. podle kritéria seniority nebo dohodou 
příslušných pracovníků.  

 
m) Organizace a náplň Děkanského sportovního dne naplánovaného na 23. října 2013: 

děkan prodiskutuje s vedoucím KTV jeho návrh, rád vezme v úvahu i náměty ostatních 
členů kolegia.   

 
n) Albeř a fakultní trička s potiskem – námět trička barevně odlišit pro různé soutěže: prod. 

M. Rokyta upřesnil, že za výsledky v matematických testech dostali nejlepší studenti 
tričko vloni poprvé a zcela výjimečně, neboť studentů s maximálním počtem bodů bývá 
typicky velké množství.   

 
o) Tajemník informoval, že p. Leoš Hájek končí ke dni 30. 6. 2013 svůj pracovní poměr na 

MFF. Agendu bezpečnosti práce a požární ochrany budou od 1. 7. 2013 zajišťovat Ing. 
Oldřich Zoubek, s nímž je uzavřena mandátní smlouva na dobu neurčitou, a pí Jana 
Ježilová (evidence školení řidičů a zdravotních prohlídek zaměstnanců).  

http://mff.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz07.htm
mailto:jmeno.prijmeni@mff.cuni.cz
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p) Sbírka Adoptujte své Hertze určená na zaplacení poloviny ceny koncertního křídla Petrof: 

prod. M. Vlach sdělil, že elektronická aplikace běží, průběžný stav sbírky bude možné 
sledovat na webu, viz:   

http://omk.mff.cuni.cz/klavir/ 
Sbírku oficiálně vyhlásí děkan fakulty 19. 6. 2013 odpoledne.  

 
q) Fakultní koncerty – upřesnění termínů: inaugurační koncert přislíbil provést klavírista Ivan 

Klánský dne 22. října 2013, adventní koncert se bude konat dne 2. 12. 2013 v kostele sv. 
Mikuláše na Staroměstském nám., účinkujícím bude varhaník Aleš Bárta.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Novela zákona o vysokých školách: děkan odeslal připomínky z MFF panu kancléři.  
Stalo se po KD: kancléř UK reagoval mailem dne 26. 6. 2013. Vše je pro členy KD 
uloženo na: 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm 
 
b) Výroční zpráva MFF za rok 2012: prod. M. Vlach pošle sekčním proděkanům a případně 

vedoucím oddělení děkanátu ke kontrole finální verzi zprávy.  
Stalo se po KD: dokument je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2012.pdf 
 

 
c) Stalo se po KD:  

i) VR UK projednala dne 27. 6. 2013 návrh MFF (a FF UK) na udělení čestného 
doktorátu UK prof. A. Joshimu. Návrh za MFF obhajoval prod. O. Čepek. Výsledek 
tajného hlasování byl kladný. 

 
ii) Slavnostního udělení profesorského titulu doc. Martinu C. Putnovi a dalším šesti 

akademikům, kteří si v souvislosti s případem Martina Putny odmítli převzít titul 
z rukou prezidenta České republiky, se dne 25. června 2013 zúčastnili za vedení 
MFF prod. J. Trlifaj a prod. M. Rokyta.  

 
 
 
Schůze AS MFF jsou naplánované na 9. října, 13. listopadu a 11. prosince 2013. 
 
Plán schůzí kolegia děkana do konce roku 2013: 
4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12., 27. 12.  
 
 
Zasedání skončilo v 15:50 hod. 
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://omk.mff.cuni.cz/klavir/
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2012.pdf

