
Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 4. září 2013 během soustředění na Albeři 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, M. Vlach, přizván P. Svoboda, na část jednání S. Stehno 
J. Trlifaj 

 
 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 19. 6. 2013.  
 
Děkan ukončil k 1. srpnu 2013 zastupování proděkana pro studijní záležitosti doc. RNDr. Pavlem 
Töpferem, ke stejnému datu se agendy opět ujal doc. RNDr. František Chmelík, CSc. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Směrnice děkana k podávání grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na 

jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení: koncept směrnice 
vypracovaný vedoucí OVZS obdrželi děkan a prod. J. Trlifaj. Předloží ho k projednání 
v kolegiu na schůzi 18. 9. 2013.  

 
b) Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK: prod. Z. Němeček 

byl jmenován do komise pro posouzení návrhu. Podklady z RUK poslal kolegiu. Schůze 
komise je plánovaná na říjen. MFF bude usilovat o změnu návrhu RUK ve smyslu 
původního návrhu MFF, který též schválila VR MFF UK. 

 
c) Projekt European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation (EU-

MATHS-IN): návrh z matematické sekce. Referoval prod. M. Rokyta, po právní poradě a 
schůzce s tajemníkem a zástupci Nečasova centra bude vytvořen úvodní text formou 
memoranda, které bude vyjadřovat vůli podílet se na výše zmíněné vznikající evropské 
struktuře zformováním české sítě aplikovaných matematických pracovišť. Schůzka 
děkana a proděkanů M. Rokyty a J. Trlifaje s prof. J. Málkem a prof. Z. Strakošem je 
dohodnutá na 18. 9. 2013 od 15:00. Do té doby bude hotov nástin memoranda.  

 
d) VR UK schválila 27. 6. 2013 návrh na udělení čestného doktorátu prof. Aravindu 

Joshimu. Jako nejvhodnější termín pro slavnostní promoci se z hlediska rektorova diáře a 
možností příjezdu prof. Joshiho jeví 30. října 2013 odpoledne.  

 
e) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013: konečný termín pro předložení návrhu 
na MŠMT je 30. 9. 2013, ale návrhy se předkládají cestou RUK do 10. září 2013. 
Vedoucí OVZS o tom informovala mailem 29. 7. 2013. Návrh připravuje doc. J. Dolejší 
(sekce F).  

 
f) Fond mobility UK – termín odevzdání návrhů na RUK je stanovený na 18. 10. 2013. 

Vyřizuje OVZS, interní termín na MFF vyprší 11. 10. 2013. 
 

g) Dopis od ředitele Odboru kosmických technologií a družicových systémů Ministerstva 
dopravy (dále MD), který požaduje informace o aktuálním zapojení MFF UK do oblasti 
kosmických aktivit: děkan informoval o své konzultaci s kancléřem UK. Odpověď na MD 
zatím odložil.   

 
h) Nabídka firmy Bloomberg na prezentaci informačního a analytického programu 

Bloomberg terminal (zaslal mailem pror. S. Štech počátkem července 2013): o využití 
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nabídky uvažovali kolegové z matematické sekce, případně ve spolupráci s FSV UK; 
podle sdělení prod. M. Rokyty se nakonec rozhodli nabídku pominout kvůli finanční 
náročnosti.  

 
 

Prod. P. Kolman 
i) Cena Wernera von Siemense 2013. Uděluje se za vědecké výkony i pregraduální a 

postgraduální práce. Podrobnosti dostali členové KD mailem. Po předchozím projednání 
v sekcích se k případným nominacím kolegium vyjádří na schůzi 18. 9. 2013.   

Děkan 
j) Spolupráce s Univerzitou v Oregonu: kolegium vzalo na vědomí informaci děkana o jeho 

návštěvě americké univerzity letos v létě.  Děkana potěšil například fakt, že odborníci 
z Oregonu znají a oceňují kolegy z KDF MFF (jmenovitě doc. L. Dvořáka). O důvod víc 
pokusit se prosadit uzavření smlouvy o spolupráci na univerzitní úrovni.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Zápis předmětů pro ak. rok 2013/2014: mail studijních proděkanů byl rozeslán na 

pracoviště MFF dne 28. 8. 2013. Směrnice děkana č. 4/2011 byla zrušena, zatím bez 
náhrady. Studenti nastupujícího prvního ročníku dostanou na Albeři detailní instrukce od 
SKAS. Podnět ze strany SKAS ohledně možnosti „přestupovat“ mezi studijními kroužky 
vede v patrnosti prod. F. Chmelík, věc prodiskutuje nejprve s dr. P. Zakouřilem.   

 
b) Nabídka TeXové šablony pro studentské práce: kolegium vzalo na vědomí informace 

proděkanů M. Rokyty a P. Kolmana o vývoji jednání s autorem šablony p. P. Olšákem. 
Šablona by mohla být - po menší úpravě, aby vyhovovala univerzitou předepsanému 
jednotnému grafickému vzhledu - na MFF akceptována. Záležitost není definitivně 
uzavřena, s ohledem na právě probíhající diskuse o logu MFF. (Viz bod 6.v) tohoto 
zápisu.) 

 
Prod. P. Kolman 
c) Studium v anglickém jazyce 

• Text smlouvy se studentem pro studium v anglickém jazyce je ve finální fázi. 
Stejný dokument v českém jazyce je hotový.  

• Proděkani P. Kolman a M. Vlach informovali o pomoci OMK a Careemarketu 
zahraničním studentům (hledání zaměstnání, studentská konta a půjčky atd.). 

• Zálohu ve výši 300 EUR uhradilo 9 studentů.  
 

d) Pravidla pro organizaci studia jsou v konceptu, prod. P. Kolman očekává případné 
podněty od členů KD. Na jeho dotaz sdělil prod. M. Rokyta, že za sebe necítí nutnost 
změn v minimálních počtech kreditů potřebných pro zápis do dalšího úseku studia.  

 
Děkan 
e) Schůzka k poplatkům za studium svolaná rektorem UK na 4. 9. 2013: děkana zastoupí 

prod. J. Trlifaj.  
 
f) Jednání se zástupci firmy Erudio a ÚVT UK je dohodnuté na 11. 9. 2013, 9:00 h.  Za MFF 

se ho zúčastní děkan, proděkani V. Baumruk, F. Chmelík, J. Trlifaj, M. Rokyta, O. Čepek 
a P. Kolman, tajemník fakulty a dr. P. Zakouřil. Prod. M. Rokyta s úspěchem nabídl poslat 
kolegiu shrnutí dosavadních zkušeností ze spolupráce s ÚVT a ERUDIO při rozvoji SIS.  

 
g) Ředitel ÚTIA AV ČR prof. J. Flusser navštívil děkana MFF dne 30. 7. 2013, schůzky se 

zúčastnili proděkani M. Rokyta a O. Čepek. Předmětem jednání byly finanční požadavky 
ředitele J. Flussera opírané o školení doktorandů MFF v ÚTIA. Se závěry děkan seznámil 
mailem nejprve sekční proděkany, bližší výklad podal celému kolegiu na schůzi. Fyzikální 
sekce neplánuje obdobné finanční vyrovnání za své doktorandy a i k vyrovnání za 
informatické doktorandy se staví rezervovaně. Děkan deklaroval řešení jako interní 
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záležitost informatické sekce, vedené snahou zlepšit vztahy s pracovištěm AV ČR, 
odborně významnou a pro informatickou sekci důležitou kooperující institucí. Pro všechny 
členy kolegia je přijatelné řešení, kdy informatická sekce poskytne jistou finanční 
kompenzaci za doktorandy, jejichž školicím pracovištěm je ÚTIA a kteří jednoznačně 
prokáží své kvality např. získáním grantu GAUK. Proděkan pro informatickou sekci se 
sejde s ředitelem J. Flusserem.  

 
h) Úspěch fakultní reprezentace na mezinárodní soutěži matematiků – vysokoškoláků 

v Blagoevgradu, podrobněji na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-08-imc/ 

Studenti MFF Miroslav Olšák a Ondřej Bartoš na IMC 2013  získali v individuální soutěži 
v konkurenci 321 účastníků ze 72 univerzit celého světa osmé a desáté místo, a přispěli 
tak významně i k dělenému sedmému místu naší školy v soutěži týmů. 
Děkan plánuje pozvat oba studenty a vedoucího týmu RNDr. Tomáše Bártu, Ph.D., 
k osobnímu setkání, počátkem října. Přítomni budou proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj.  
 

i) Hodnocení oboru Fyzika v rámci tzv. U-Multiranku: prod. V. Baumruk připomněl, že MFF 
přijala účast v tomto oborovém hodnocení. Podklady připravuje, ve spolupráci se 
studijním oddělením a za průběžného kontaktu s dr. Šťastnou z RUK, proděkan pro 
fyzikální sekci.   

 
j) Testy znalosti středoškolské matematiky: prod. M. Rokyta podal čerstvou informaci 

o výsledcích studentů fyziky na právě probíhajícím albeřském kurzu, přehled nechal 
kolovat. Ve srovnání s loňskem jsou výsledky lepší, slibně se jeví studenti oboru 
Aplikovaná fyzika. Celkovou zprávu o výsledcích všech studentů, kteří se letošním zápisu 
na Albeři testům podrobí,  předloží prod. M. Rokyta na příští schůzi KD.   

 
k) Dohoda o vzájemném „zpřístupnění“ výuky mezi MFF UK a FIT a FEL ČVUT:  prod. F. 

Chmelík uvedl, že záležitost vede mezi úkoly, které je třeba dovést k úspěšnému konci.  
 
l) Dohoda MFF UK a Filozofické fakulty UK o vzájemné spolupráci při uskutečňování 

bakalářských studijních oborů Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci 
s některými humanitními studijními obory: prod. P. Kolman sdělil, že smlouva byla 
oboustranně podepsána.  

 
m) Karolinka: prod. P. Kolman informoval o tom, že byla připravena anglická karolinka pro 

studijní obory otevřené v anglickém jazyce v letošním ak. roce. Tištěna verze bude 
k dispozici především zahraničním studentům a osobám zapojeným do programu; 
elektronická verze je k dispozici na fakultním webu. 

 
n) Studentská anketa za ZS 13/14: proběhne papírovou formou. SKAS informuje nastupující 

studenty na Albeři. Děkan ve spolupráci s prod. F. Chmelíkem vypracují modus operandi, 
jak anketu připravit a pokud možno se vyhnout úskalím, která provázela minulé ankety. 
Děkan jmenuje komisi, která bude za anketu odpovědná.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) MFF nevyužije nabídku FTVS UK na odkoupení vozu Nissan.   
 
b) Kolegium souhlasilo, aby děkan předložil Akademickému senátu MFF následující návrh, 

na převedení hospodářského výsledku MFF ve schvalovacím řízení za rok 2012 takto: 
-   převedení zisku v částce 487 122 Kč ve prospěch nerozděleného zisku MFF; 
- převedení vnitrouniverzitního zisku v částce 5 469 060,24 Kč ve prospěch 
vnitrouniverzitního hospodářského výsledku. 
Jde se o nutnou formální účetní operaci (po podání daňového přiznání za UK, červen 
2013), která podléhá schválení AS. 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-08-imc/
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c) Kvestor UK požádal do 5. 9. 2013 o stanovisko k tzv. elektronickým tržištím. Vyjádření 
připravil tajemník fakulty ve spolupráci s právničkou. KD dostalo návrh odpovědi mailem, 
akceptovalo jej.  

 
d) KD vzalo na vědomí, že v průběhu letních prázdnin došlo na MFF ke dvěma pojistným 

událostem.  
 

e) Upozornění pí A. Kotěšovcové, že malostranskou budovu MFF vyhledávají turisti i pro 
volně přístupné toalety: kolegium předběžně akceptovalo návrh řešení, který přednesl 
tajemník - ve dveřích za vstupem do budovy bude instalováno čidlo, které dovolí vstup 
jen na čipové karty. V době promocí bude umožněn volný přístup. S realizací návrhu 
tajemník vyčká do doby, než věc projedná prod. O. Čepek v kolegiu informatické sekce. 

 
f) Kolegium schválilo vyjádření k možnosti podat znalecký posudek z oboru ekonomika a 

kybernetika – MFF není zapsána v Seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem 
spravedlnosti, a nemůže tedy posudek vypracovat.  

Děkan 
g) Akce financované z FRM: mail pror. M. Tichého z 26. 8. 2013 rozeslal děkan celému KD. 

Pror. M. Tichý požádal, zda by mohl dostat do 5. 9. 2013 informace o akcích, které bude 
fakulta realizovat ve zbývající části roku 2013 z FRM a které by bylo možné financovat ze 
státního rozpočtu. Vzhledem ke krátkému časovému úseku, který zbývá pro realizaci 
akce, se může jednat jen o nákupy strojů/přístrojů. Prod. Z. Němeček požádal 29. 8. 
kolegium o návrhy, jak nabídku využít. Výsledkem je, že MFF nemá žádný vhodný 
projekt.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Pavilon v Troji: prod. Z. Němeček jednal v červenci t.r. s Ing. Pavlíkovou na MŠMT, 

děkan navštívil v přibližně stejnou dobu náměstkyni MŠMT Ing. Evu Bartoňovou. Děkan 
obdržel dne 2. 9. aktuální verzi investičního záměru MFF (po vyžádaných doplněních), 
očekává, že z RUK na MŠMT bude investiční záměr předán v těchto dnech. KD vzalo na 
vědomí informaci děkana o komplikaci s Pražskou teplárenskou.  

 
b) Informace pror. M. Tichého o parametrech "výzvy 3.4" VaVpI pro pražské VVŠ: oficiální 

vyhlášení výzvy je očekáváno  v září t.r. Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. Z. 
Němečka o námětech ze sekcí MFF na využití očekávané výzvy: rýsují se tři projekty na 
financování stavebních akcí z „evropských“ zdrojů: i) na opravu střechy malostranské 
budovy včetně nového ochozu; ii) na opravu obvodového pláště budovy a střechy býv. 
Vývojových dílen v Troji (střecha je v havarijním stavu, projekty jsou zpracované; v rámci 
oprav se počítá se serverovnou); iii) na zakoupení a adaptaci objektu v Sokolovské ulici 
pro potřeby matematické sekce. Ke třetímu projektu se blíže vyjádřil prod. M. Rokyta. 
Prod. Z. Němeček upozornil na relativně vysokou finanční spoluúčast fakulty na 
projektech (téměř 40 %). Dále doporučil najmout ve výběrovém řízení firmu, která na 
základě požadavků MFF návrh projektů sepíše. KD doporučilo zformulovat zadání 
projektů, Z: prod. Z. Němeček, SB.  

 
c) Starobylá rotunda sv. Václava v malostranské budově: dne 29. 8. 2013 se konala 

schůzka za účasti děkana, vedoucího SB, prod. M. Vlacha, dr. K. Houžvičkové Šolcové a 
Ing. Z. Hošny;  přítomní prodiskutovali podání projektu do tzv. norských fondů. Finanční 
podpora by umožnila uvést rotundu do takového stavu, kdy ji bude možno otevřít pro 
veřejnost (nikoliv denně, ale například na svátek sv. Václava apod.) bez rizika, že 
návštěvnící poškodí dochovanou mozaiku nebo jiné cenné části stavby. Celkový odhad 
nákladů činí 5 mil. Kč, spoluúčast MFF zhruba 1 mil. Kč. Výzva k podávání projektů je 
očekávána v říjnu t.r., lhůta pro podání návrhů vyprší v lednu 2014. Předpokládaný 
harmonogram umožňuje vyjasnit/splnit ještě některé body, např. vyhlášení části rotundy 
za národní kulturní památku, stavební povolení apod.  

 
d) Rozvojové projekty pro veřejné vysoké školy na rok 2014 
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K tématu rozvojových projektů se děkan sešel 1. 7. 2013 s prod. Z. Němečkem a doc. P. 
Svobodou, na zasedání KD o návrzích projektů, centralizovaných a institucionálních, 
referoval doc. P. Svoboda. Připravené jsou zatím tyto návrhy centralizovaných projektů: 
•  Budování Pražské školy doktorských studií chemických a fyzikálních věd spadajícího 

do programu č. 2, zaměření c); předkladatelem projektu je VŠCHT v Praze, 
spoluřešitelem UK v Praze (PřF a MFF); Z: prod. V. Baumruk 

• Podpora a rozvoj dovedností studentů a zaměstnanců MFF UK v závislosti na 
možnostech pracovního uplatnění; Z: prod. M. Vlach, doc. P. Svoboda, dr. K. 
Houžvičková Šolcová 

• Využití moderních zobrazovacích metod ve výuce fyziky a materiálového výzkumu; Z: 
doc. P. Svoboda, prof. V. Sechovský.  

 
Text vyhlášení vnitřní fakultní soutěže o prostředky institucionálního rozvojového plánu 
v tematickém okruhu II Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů 
navrhnou prod. Z. Němeček a doc. P. Svoboda.  

 
e) Operační programy Vzdělání pro konkurenceschopnost: byla zveřejněna výzva MŠMT, 

programy jsou otevřeny i pražským vysokým školám (odhadem 200 mil. Kč), termín pro 
podání projektů vyprší 24. 9. t.r. Prod. M. Vlach ve spolupráci s dr. K. Houžvičkovou 
Šolcovou jednal s RUK. Na RUK byly zaslány anotace projektu na vzdělávání 
středoškolských učitelů, zhruba na 5 mil. Kč, přičemž prod. M. Vlach předpokládá 
kooperaci s PřF UK, LF UK v Hradci Králové a pravděpodobně i dalších fakult UK. 
Teprve po předběžném vyjádření ze strany RUK bude předložen finální návrh k dalšímu 
jednání.  

 
Děkan 
f) Kampus Albertov: manažerka Ing. Dvořáková podala výpověď, na Jobs.cz je zveřejněný 

inzerát na manažera projektu Kampus Albertov. Pan rektor původně svolal Monitorovací 
výbor na 16. 7. 2013, ale uskutečnila se pouze schůzka u kvestora UK; zúčastnil se jí 
děkan. Příští jednání děkanů MFF, PřF a 1.LF se uskuteční rovněž u kvestora UK, a to 
10. 9. 2013.   

 
g) Materiál MŠMT Návrh na poskytnutí účelové podpory projektům velkých infrastruktur pro 

výzkum, experimentální vývoj a inovace CZECRIN a JHR – v rámci připomínkového 
řízení poslal pror. M. Tichý dne 25. 7. 2013 děkanovi MFF k vyjádření; ve stanoveném 
krátkém termínu děkan po konzultaci s prod. Z. Němečkem panu prorektorovi sdělil 
souhlas s podporou projektů. 

 
h) Ministerstvo obrany má v úmyslu uvolnit objekt Invalidovna v Praze 8, děkany UK o tom 

informoval svým dopisem pan rektor. KD doporučilo, aby děkan na RUK sdělil, že MFF 
nemá o případné využití objektu zájem.    

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Vláda schválila od 1. 8. 2013 zvýšení minimální mzdy z 8 tis. Kč na 8,5 tis. Kč. Dopad na 
rozpočet MFF není velký, detaily sdělil tajemník.   

 
b) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o personální situaci v reprostředisku. Ke konci 

srpna t.r. ukončila svůj pracovní poměr na MFF pí Helena Kutková, vedoucí pracoviště. 
Od 2. 9. t.r. nastoupil na její místo Ing. Svatopluk Stojan. Jde o překlenovací řešení (0,75 
úvazku do 31. 12. 2013). Odpověď na otázku, zda oddělit reprostředisko od vydavatelství 
Matfyzpress, si žádá zevrubnější diskusi. Prod. M. Vlach nastínil novou koncepci 
vydavatelství (ideálně k realizaci od 1. 1. 2014) a předal ji nejprve děkanovi; po jeho 
připomínkách pošle svůj reformní návrh celému kolegiu.   

 
c) Kolegium vzalo bez námitek na vědomí, že děkan udělil ze střediska 901 mimořádnou 

finanční odměnu těm pracovníkům fakulty, kteří se podíleli na přípravě přijímacích 
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zkoušek (na přípravě příkladů, na opravování testů apod.). KD se shodlo v názoru, že 
pedagogický dozor při přijímacích zkouškách odměňován nebude.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Děkanský sportovní den MFF vyhlášený na 23. října 2013: kolegium prodiskutovalo za 

účasti vedoucího KTV PaedDr. S. Stehna program a organizaci dne.  
 
b) Kalendář zážitků pro střední školy a veřejnost v ak. roce 2013/14 – viz: 

         http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pk1314.htm 
 

c) KD schválilo text příkazu děkana k organizaci DOD, jak jej rozeslal prod. M. Vlach. Výnos 
byl vydán a je na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz09.htm 
 

d) FotoFest (28. 11. 2013): informace např. na Technet.cz, Zachyťte krásu vědy a ukažte 
své nadání na soutěži FotoFest, viz: 

http://technet.idnes.cz/fotofest-krasa-vedy-049/tec_foto.aspx?c=A130819_161344_tec_foto_kuz 
Kolegium vzalo na vědomí podrobnější informace prod. M. Vlacha vztahující se 
k chystané akci. 

 
e) OCTOPUS (Oběh Chlazení a TOPení ÚSporně): Lidové noviny otiskly článek o tomto 

systému dne 4. 9. 2013, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/octopus/lnoctopus.pdf 

 
f) Efektivita propagačních akcí fakulty: prod. M. Vlach usiluje o zpětnou vazbu akcí, jistě 

tomu napomůže provázání činnosti STUD s OMK a OVVP.  
 
g) Ve stádiu pokročilých příprav je koncepce tzv. fakultních škol. 

 
h) Spolupráce s Českou televizí 

i) Pořad Svět podle Kláry: pilotní díl prošel prvním schvalovacím kolem.  
ii) ČT chce natáčet na Karlově v neděli 8. 9. 2013, zhruba hodinu, záběry budou 

určené pro pořad Turbulence. KD nemělo námitky, jen je třeba zajistit přítomnost 
odpovědného pracovníka MFF. 

iii) Populárně naučný cyklus Rande s Fyzikou: prod. M. Vlach jedná s ČT o možném 
převodu vlastnických práv na MFF, příp. vydání DVD cyklu ve spolupráci obou 
institucí.   

 
i) Rubrika Českého rozhlasu zaměřená na zvídavé děti/mládež s názvem zVědavosti: 

angažuje se Mgr. M. Děcký, RNDr. V. Žák, Mgr. C. Brom. Kromě toho během prázdnin 
vystoupili v médiích v různých pořadech např. doc. L. Dvořák, doc. M. Rotter, doc. P. 
Sladký, doc. J. Dolejší a další. 

 
j) Informační tabule v budovách MFF: připravuje se instalace jedné tabule, která bude 

umístěna na děkanátě. Zkušenost ukáže, zda bude užitečné umístit tabule do všech 
fakultních budov. 

 
k) Koncertní křídlo v refektáři: KD vzalo s potěšením na vědomí, že k 4. 9. t.r. bylo ve sbírce 

vybráno zhruba 80 % z fakultou hrazené poloviny ceny nástroje (251 400 Kč).  
 

l) Propagace MFF: prod. M. Vlach seznámil kolegium s náměty na pořízení nových, 
luxusnějších propagačních předmětů.   

 
m) Firma Dobrý web: prod. M. Vlach si vyžádal novou nabídku (po provedeném faceliftu 

fakultního webu je třeba stávající nabídku změnit). Součástí smlouvy s firmou bude 
dohoda o mlčenlivosti.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pk1314.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz09.htm
http://technet.idnes.cz/fotofest-krasa-vedy-049/tec_foto.aspx?c=A130819_161344_tec_foto_kuz
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/octopus/lnoctopus.pdf
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n) Spolek Matfyzák: bylo dosaženo určité restrukturalizace spolku, MŠMT potvrdilo nové 

stanovy instituce jako spolku studentů a přátel MFF UK. Prod. M. Vlach vybídl členy 
kolegia k nominacím do kontrolního orgánu spolku a rady starších. Dále nechal kolovat 
novou Matfyzáckou kuchařku, kterou spolek ve spolupráci s OMK letos vydal. 

 
o) Veletrh vzdělávání Gaudeamus: pror. M. Šobr odepsal na návrh sloganů ze strany MFF, 

že všechny jsou akceptovány, s výjimkou jednoho - Buďte v nejlepší společnosti! 
 

p) Den firem: příprava akce je v proudu; současně prod. M. Vlach usiluje o zprůhlednění 
finančního vztahu mezi MFF a firmou CareerMarket, která akci spolupořádá.  

 
q) Rozbíhá se spolupráce s firmami (Prague Studio, Casino Kartáč, Preciosa a další). 

Hledají se mechanismy na dělení peněz.  
 
r) Spolek Alumni: přípravný výbor se sejde 12. 9. 2013 na Karlově, návrh stanov je téměř 

hotový.   
 

s) Firma Insider: prod. M. Vlach jednal se SB o umístění plakátů, od firmy Insider očekává 
návrh smlouvy o spolupráci. K návrhu se vyjádří, kromě jiných, požární technik.   

 
t) Fakulta Roku 2013/2014 (třetí ročník projektu): děkan ponechal na úvaze prod. M. 

Vlacha, zda se MFF do projektu zapojí. 
Stalo se po KD: MFF UK se zúčastní. 

 
 
u) Informační den Univerzity Karlovy: bude se konat 23. 11. 2013, prod. M. Vlach potvrdil na 

RUK účast MFF. Koordinací fakultní účasti a doprovodných programů byla pověřena 
PhDr. A. Havlíčková, odborná část týkající se studijní agendy se připravuje ve spolupráci 
s vedoucí STUD.  

 
v) Spolupráce s firmou Preciosa: prod. M. Vlach navštívil v minulých dnech Liberec, 

smlouva je prakticky připravena k podpisu. Více podrobností na schůzi kolegia dne 18. 9. 
Prod. M. Vlach by do věci rád angažoval OVZS.  

 
w) Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze:  

dnem 15. 7. 2013 vstoupilo v platnost Opatření rektora UK č. 17/2013. Prod. M. Vlach 
seznámil kolegium s tím, jak se nová pravidla dotknou MFF (důsledky opatření jsou ještě 
zhoršeny tím, že v univerzitním výnosu nebylo stanoveno žádné přechodné období). Po 
diskusi kolegium schválilo poslat panu rektorovi společný dopis děkana, předsedy AS 
MFF a předsedkyně SKAS MFF, obsahující žádost o upřesnění pojmu „logo“ ve vztahu 
k MFF a udělení výjimky na užívání stávajícího fakultního znaku jako loga MFF.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Předseda AS UK poslal předsedovi AS MFF potvrzené originály vnitřních předpisů, 
kterými se mění Statut MFF UK v Praze a Volební a jednací řád AS MFF UK. Oba vnitřní 
předpisy byly univerzitním senátem schváleny dne 24. 5. 2013.  

 
b) Fakultní koncert (druhý klavírní, po inauguračním konaném 22. 10. 2013): je naplánován 

na 24. října 2013, bude se konat v refektáři, účinkovat budou houslista František Novotný 
a klavírista Vladimír Hollý. Hosté obou koncertů budou pozváni na sklenku vína, zajistí 
restaurace Profesní dům.   

 
c) Plán schůzí kolegia děkana do konce roku 2013: děkan potvrdil termíny 18. 9., 2. 10., 16. 

10. a 30. 10. 2013. Data listopadových a prosincových zasedání patrně doznají změny, 
KD se konkrétně dohodne na schůzi 18. 9. 
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d) Děkan se zúčastnil zahájení mezinárodní konference Preconditioning of Iterative 
Methods – Theory and Applicaton (PIM) konaného dne 1. 7. 2013. Konference byla 
pořádána při příležitosti životního jubilea prof. RNDr. Ivo Marka, DrSc., kromě jiného 
dlouholetého vedoucího Katedry numerické matematiky MFF UK.   

 
e) Děkan se zúčastnil zahájení mezinárodní konference The International Conference on 

Physics Education ICPE-EPEC 2013, kterou pořádala KDF, dne 5. 8. 2013.  
 

f) Děkan se zúčastní slavnostního předání Ceny předsedy Grantové agentury České 
republiky dne 9. 9. 2013.  

 
g) Děkan se plánuje zúčastnit setkání děkanů Deans of Science at Coimbra Group 

Universities pořádaného 14. března 2014 v Krakově. 
 

h) Slevové kupóny na vybraná představení do Národního divadla platí do 31. 12. 2013 a 
jsou sekčním proděkanům k dispozici na sekretariátě děkana.  

 
i) Software Labview: prod. M. Vlach informoval, že ve fyzikální sekci se sešlo několik 

názorů na zakoupení licence; fakultní licence by stála 250 tis. Kč, univerzitní 460 tis. Kč. 
Prod. V. Baumruk zjistí názor pror. M. Tichého na možnost, že by licenci koupila 
univerzita.  

 
 
Zasedání skončilo v 15:27 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 


