
Zápis ze 2. schůze kolegia děkana konané dne 18. září 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného 4. 9. 2013.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Směrnice děkana k podávání grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na 

jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení: připomínky k návrhu 
z července t.r. si vyměnili děkan s prod. J. Trlifajem, po jejich prodiskutování s vedoucí 
OVZS předloží výsledné znění návrhu kolegiu děkana na příští schůzi.   

 
b) Jarníkovská přednáška dne 2. 10. 2013: prof. J. Nešetřil svou přednášku nazval Limity 

struktur. Pozvánky byly rozeslány podle seznamu zpracovaného prod. M. Rokytou.  
 

c) Nominace na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve 
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013: kolegium schválilo, aby za 
MFF byl na RUK předložen návrh ocenit výzkumný tým RNDr. Ruperta Leitnera, DrSc., 
za výsledek „První měření směšovacího úhlu 013 v experimentu Daya Bay“ dosažený 
v rámci výzkumného záměru MSM 0021620859. 

 
d) Univerzitní post-docs:  na tři vypsaná témata byly v předepsaném termínu odeslány na 

RUK tři žádosti o podporu z Fondu UK (na každé téma jedna).  
 

e) Akademická mobilita 2014: na pracoviště byla odeslána výzva k podávání pracovních 
programů na krátkodobé pobyty na zahraničních partnerských univerzitách v rámci 
smluvní spolupráce. Termín předložení programů na OVZS je stanoven na 30. 10. 2013. 

 
f) Dne 6. 9. 2013 byly předány na MŠMT návrhy projektů VES 14 (v programech 

KONTAKT, INGO, COST) z MFF. Poté, co MŠMT muselo ukončit využívání aplikace e-
Projekt, se významně zkomplikovala příprava a podávání návrhů projektů.  Zadávací 
dokumentace umožňuje různé výklady, nejsou sjednoceny podmínky v zadávacích 
dokumentacích MŠMT a AV ČR pro česko-japonskou spolupráci apod. Podmínky 
prokazování způsobilosti v jednotlivých programech se významně liší a v některých 
programech (INGO, COST, EUPRO, EUREKA) vyžadují soustavnou spolupráci a 
vzájemnou informovanost fakult a rektorátu o počtu a názvech podávaných projektů. 

 
g) Dne 16. 9. 2013 vyhlásilo MŠMT veřejnou soutěž ve VaV v programu GESHER/MOST, 

pracoviště MFF dostala potřebné informace. Je třeba, aby případní uchazeči z MFF 
informovali o svém zájmu zúčastnit se soutěže v dostatečném předstihu OVZS (zajištění 
potřebných dokumentů). 

 
h) Habilion: prod. J. Trlifaj vyzkoušel program jako předseda habilitační komise, podařilo se 

mu daný případ dovést do stadia „vyplnění data projednání ve VR fakulty“.  
 

i) Fulbright distinguished chair: zájemci existují, přihlášky eviduje americká strana. 
Předvýběr provede americká strana (Council for International Exchange of Scholars), 
konečný výběr pak společně česká Fulbrightova komise a MFF UK. Jedná se o vědecké 
a výukové pozice na MFF UK ve školním roce 2014/15.  
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j) Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem 
podle oborově specifických požadavků: materiál z RUK je oproti ústně schválené verzi 
zkreslený, a proto kolegium pověřilo prod. Z. Němečka na věc oficiálně upozornit, jakmile 
k tomu bude formální příležitost. Podle sdělení prod. Z. Němečka není tento návrh 
zařazený na program zasedání VR UK v září t.r. 

 
k) ERC projekty: do druhého kola postoupil doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., už s afiliací 

k MFF.  
 

l) Členství Univerzity Karlovy v síti FUSENET: děje se prostřednictvím MFF UK, a to 
v osobě prof. RNDr. Milana Tichého, DrSc. Členství je spojeno s poplatkem, který přislíbil 
prod. V. Baumruk zaplatit z prostředků fyzikální sekce.   

 
m) Studentské granty firmy Preciosa: jednání s OVZS bylo užitečné a přineslo řadu cenných 

připomínek k vyhlášení soutěže a také příslib, že soutěž bude administrovat OVZS. 
Vyhlášení soutěže prod. M. Vlach předpokládá od 1. 10. 2013, v komisi pro posouzení 
projektů budou za MFF prod. J. Trlifaj, sekční proděkani, prod. M. Vlach a Mgr. M. Děcký.  

 
n) Čestný doktorát UK prof. A. Joshimu: KD vzalo na vědomí, že kolegium rektora UK 

schválilo pro konání promoce termín 30. října 2013, 14:00 hodin.  
 
Děkan 
o) Změny ve Vydavatelství MatfyzPress – prod. M. Vlach zpracuje děkanovy připomínky ke 

svému návrhu na reformu vydavatelství a výsledek pošle všem členům kolegia.   
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Univerzitní ceremoniály 

i) Imatrikulace se budou konat 7. 11. 2013, dvě skupiny: v 9:00 a 11:00. 
Stalo se po KD: děkan se omluvil na schůzi VR FI MU v Brně, aby se osobně 
zúčastnil imatrikulací. 

ii) Bakalářské promoce ve dnech 18., 19. a 20. 11. 2013: účast děkana a proděkanů 
bude teprve dohodnuta.  

iii) Promoce absolventů doktorského studia dne 20. 11. 2013, dvě skupiny: v 10:30 a  
12:00. Účast děkana, nebo jeho zastoupení některým z proděkanů budou 
dohodnuty později.  

iv) Magisterské promoce 11.12. 2013, předběžně čtyři skupiny: 9:00, 10.30, 12:00 a 
13.30; zastoupení děkana bude dohodnuto příště. 

 
b) Fakultní příručka týkající se doktorského studia, stanovení garantů: prod. F. Chmelík 

připravuje aktualizaci. 
 

c) Prod. F. Chmelík konstatoval, že digitální zadávání stipendií prostřednictvím SIS 
nefunguje stoprocentně, a proto nebude zatím navrhovat jeho povinné využívání. 
Technické záležitosti projedná s dr. P. Zakouřilem a až bude systém zcela spolehlivý, 
bude se dále uvažovat o povinnosti ho využívat. 

 
d) Pravidla pro organizaci studia na MFF: na dotaz prod. J. Trlifaje sdělil prod. F. Chmelík, 

že zatím platí dvě opatření rektora UK a Směrnice děkana č. 7/2010; práce na novém 
vnitřním předpisu probíhá a jsou předpoklady pro předložení návrhu do AS MFF 
nejpozději v prosinci 2013. 

 
e) Přijímací řízení do doktorského studia dvakrát ročně: studijní proděkani budou v rámci 

přípravy vnitřních předpisů zkoumat možnost vypisování přijímacího řízení do 
doktorského studia ve dvou termínech – v letním a v zimním semestru. Kolegium vnímá 
tuto myšlenku jako pozitivní, nicméně je třeba bedlivě zvážit technické i další okolnosti.  
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Prod. P. Kolman 
f) SIS a dvoufázový zápis studentů: kolegium pověřilo prod. P. Kolmana, aby navrhl 

technické řešení pro situaci, kdy studenti nemají možnost zapsat se na předměty sami 
(míněno pro výjimečné a opodstatněné případy). Nabízí se udělit oprávnění takového 
zápisu učitelům.  

 
g) Směrnice o výplatě stipendií: návrh na úpravu Směrnice děkana č. 7/2013 a důvodovou 

zprávu poslal prod. P. Kolman předem. Kolegium ji doporučilo předložit v navrženém 
znění Akademickému senátu MFF na jeho schůzi 9. 10. 2013. Současně se dohodlo na 
tom, že bude užitečné věnovat se diskusi o výši prospěchových stipendií, o jejich 
diferenciaci Z: prod. P. Kolman ve spolupráci s garanty studijních programů, T: 16. 10. 
2013.  Zavedení finančního stipendijního bonusu za kvalitní publikaci – diskusi 
z předchozího akademického roku připomněl a návrh do měsíce připraví prod. M. Rokyta. 

 
h) Poplatky za studium 

i) Prod. J. Trlifaj zastoupil děkana na schůzce svolané panem rektorem na 4. 9. t.r.  
ii) Návrhy dílčí Změny Statutu UK a jeho 6. přílohy: tajemník AS UK zaslal příslušné 

dokumenty; stanovisko k návrhům může fakulta vyjádřit nejpozději do 30. 9. 2013, 
12:00 hodin. Děkan požádal prod. P. Kolmana, aby stanovisko zpracoval.  

 
i) KD dostalo pro informaci tabulky o pedagogické vytíženosti pracovišť MFF v LS 

2012/2013, jak je vypracovalo STUD.  
 

j) Prod. P. Kolman připraví návrh na výši poplatků MFF spojených se studiem (tzv. delším, 
dalším a studiem v angličtině). Po prodiskutování v kolegiu předloží děkan výsledný 
návrh kancléři UK. Termín pro odeslání na RUK je 30. 9. 2013.  

 
k) Dne 25. 9. 2013 se uskuteční Orientation Day pro studenty zapsané ke studiu 

v anglickém jazyce.  Nové posluchače přivítá děkan. 
 

l) Probíhá příprava akreditace magisterského studia; prod. P. Kolman nastínil časový 
harmonogram: kolegium dostane podklady během října 2013, pak budou předloženy 
fakultnímu senátu, v prosinci vědecké radě MFF, poté na RUK. Rektorát má tříměsíční 
lhůta pro postoupení žádosti o akreditaci Akreditační komisi a Akreditační komise má tři 
měsíce na zpracování. 

 
m) KD vzalo na vědomí, že byla schválena žádost MFF o posunutí termínu pro podávání 

přihlášek ke studiu o jeden měsíc, tj. do konce března. Vyrozumění z RUK zatím přišlo 
mailem.   

 
Děkan 
n) Prod. M. Rokyta poslal podrobnou zprávu o testech ze středoškolské matematiky na 

letošní Albeři, dodatečně doplněnou o podrobnější údaje vztahující se ke studentům, kteří 
prošli přijímací zkouškou, a studentům přijatým bez zkoušky. Zpráva je vystavena mezi 
dokumenty kolegia děkana, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2013.pdf 
Děkan doporučil začít vyhodnocovat úspěšnost studentů MFF v  korelaci s výsledky 
albeřských testů. Podle informace prod. M. Rokyty, který o věci hovořil s doc. M. 
Kulichem, je podstatné určit ukazatele, které mají být sledovány (kolik studentů složí 
zkoušku napoprvé atd.). 
 

o) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty o jednání s dr. Gregorem (FSV UK) 
ohledně plateb za vzájemnou výuku. Zástupci fakult se shodli na řešení dobře přijatelném 
pro obě strany. Detaily probere prod. M. Rokyta s tajemníkem fakulty. Kolegium 
souhlasilo s návrhem, že FSV nemusí platit za pronájem prostor na MFF, pokud v nich 
zajišťují výuku studentů FSV matematice učitelé  MFF.  

 
p) Výběrové řízení konané v rámci Dotačního programu MŠMT pro oblast poskytování 

vládních stipendií k podpoře studia uskutečňovaného v anglickém jazyce veřejnými 
vysokými školami: prod. M. Rokyta seznámil kolegium se zkušeností IES FSV (společně 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2013.pdf
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s CERGE), která byla velmi podobná zkušenosti MFF – předložené projekty byly 
ministerstvem ŠMT zamítnuty. O podporu lze žádat jednou za čtyři roky. Kolegium 
považuje za užitečné spojit pro příští pokus síly v rámci UK a obrátit se jak na MŠMT, tak 
případně na Ministerstvo zahraničních věcí.   

 
q) Schůzka s reprezentanty ÚVT UK (Mgr. Maňásek) a firmy ERUDIO (dr. Šimek): heslovité 

závěry sepíše děkan v koordinaci s prod. M. Rokytou. Schůzky se zúčastnila většina 
členů vedení, tedy byla informována bezprostředně.  

 
r) Studentská anketa za ZS 2013/14 proběhne papírovou formou. Děkan ustaví pro 

přípravu a vyhodnocení ankety zvláštní komisi, do jejíhož čela jmenuje doc. P. Töpfera. 
Za vedení fakulty bude komisi zastřešovat prod. F. Chmelík. Prod. M. Vlach doporučil 
jmenovat do komise doc. H. Valentovou. Děkan osloví fakultní AS, aby nominoval své 
zástupce do komise.  

 
s) Výsledky studentské ankety za LS 2012/13: KD doporučilo vyhlásit nejlépe hodnocené 

pedagogy dne 2. 10. 2013, po Jarníkovské přednášce. Výběr nejlepších pedagogů 
provedou děkan a prod. F. Chmelík.   

 
t) Pozvánka na otevření nového studijního programu Europaneum dne 26. 9. 2013: za MFF 

se zúčastní proděkani F. Chmelík a J. Trlifaj.   
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Žádost prof. J. Hajiče a doc. M. Lopatkové o dvoutřetinovou slevu z ceny za zapůjčení 

učeben a refektáře v malostranské budově MFF pro konání čtyřtýdenního workshopu na 
přelomu měsíců července a srpna 2014: kolegium požádalo prod. O. Čepka, aby 
s představiteli ÚFAL projednal systémovější řešení (obvykle kolegium jedná o 50% slevě, 
ve zvlášť zdůvodněných případech o zapůjčení zdarma).  

 
b) Pochozí terasa v malostranské budově: KD vzalo na vědomí děkanovy dotazy k návrhu 

rozpočtu a stanovisko arch. P. Štěpána, o které ho jako autora rozpočtu požádal na 
pokyn pana děkana tajemník fakulty.   

 
c) Pavilon v Troji - stavební povolení: KD vzalo na vědomí informaci o dosavadním výsledku 

jednání s firmou Pražská teplárenská.   
 

d) Natáčení pořadu Turbulence: s ohledem na bezpečnostní riziko spojené s natáčením na 
střeše výškové budovy MFF v Troji, kde není zábradlí,  nedoporučil tajemník fakulty udělit 
k natáčení souhlas.  

 
e) KD vzalo na vědomí, že v průběhu letních prázdnin došlo na fakultě ke dvěma pojistným 

událostem:  (i) Při bouřce a vichřici v červenci došlo k polámání větví a poničení skel, 
událost byla hlášena pojišťovně. (ii) V polovině srpna došlo k odcizení dvou horských kol 
ze střechy auta, zaparkovaného na dvoře Ke Karlovu 5.  

 
Děkan 
f) Evropská patentová přihláška prof. V. Matolína – dotaz patentové a známkové kanceláře 

Hák, Janeček & Švestka, zda má být uhrazen udržovací poplatek a má se pokračovat 
v řízení před Evropským patentovým úřadem: prod. V. Baumruk záležitost probral s prof. 
V. Matolínem a doporučil poplatek uhradit, z prostředků fyzikální sekce a KFPP. V tomto 
smyslu vydá děkan pokyn patentové kanceláři. Děkan připomněl, že stále neexistuje 
interní fakultní úmluva o dělení případného zisku mezi centrum a sekci F. Sejde se kvůli 
tomu s prod. V. Baumrukem a prof. V. Matolínem.  

 
g) Prod. M. Vlach sdělil, že byl osloven ze strany Úřadu patentového vlastnictví žádostí 

o možnost uveřejnit na fakultním Facebooku informace o výukovém kursu, zaměřeném 
na obeznámení studentů, jak patentovat duševní vlastnictví. Kolegium souhlasilo 
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s podmínkou, že se nejedná o placené kursy ani o jinou skrytou reklamu; dalo by 
přednost aktivitě, na které se MFF spolupodílí. 
Stalo se po KD: Výzva ÚPV byla zveřejněna na fakultním profilu Facebooku a Google+, 
kurz je zdarma. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Pavilon v Troji: investiční záměr byl dne 5. 9. 2013 postoupen z RUK na MŠMT. MFF 

stále čeká na územní rozhodnutí.  
 
b) V areálu Troja způsobuje velké potíže uzavření výjezdu z areálu do ulice 

V Holešovičkách. Prod. Z. Němeček a pror. M. Tichý se  19. 9. t.r. zúčastní jednání 
ohledně studie na vybudování tunelu Blanka a případně uplatní za UK výhrady, pokud by 
mělo docházet k problémům při výjezdu a vjezdu do areálu.   

 
c) Serverovna v Troji zamýšlená v rámci připravovaného pavilonu: prod. Z. Němeček se dne 

18. 9. 2013 sejde s vybranými zástupci počítačových domén MFF, aby s nimi 
prodiskutoval, jaké parametry by měla moderní serverovna mít. Na sepsání projektu se 
budou podílet Mgr. P. Vlášek a reprezentanti trojských pracovišť sekce F.   

 
d) Projekty VaVpI stále nejsou oficiálně vyhlášené. Prod. Z. Němeček poslal kolegiu návrh 

projektového záměru MFF pro Operační program VaVpI: Inovace infrastruktury pro výuku 
a výzkum v oborech matematika, fyzika a informatika a na schůzi komentoval očekávané 
finanční možnosti fakulty, UK a MŠMT.  

 
e) Centralizované rozvojové projekty: děkan obdržel rozhodnutí rektora UK o tom, které 

z navržených projektů budou předloženy ministerstvu školství za Univerzitu Karlovu. MFF 
uspěla na této úrovni se dvěma návrhy, konkrétně to jsou Podpora a rozvoj dovedností 
studentů a zaměstnanců MFF UK v závislosti na možnostech pracovního uplatnění (940 
tis. Kč) a Budování Pražské školy doktorských studií chemických a fyzikálních věd – 
PRAGS (společně s VŠCHT, 4550 tis. Kč). Věc komentoval prod. M. Vlach.  

 
f) Institucionální rozvojové projekty: vyhlášení vnitřní fakultní soutěže na realizaci TO je na 

webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm 

 
Děkan 
g) Děkan seznámil KD s nabídkou firmy na spolupráci např. při formulování projektů 

financovaných z tzv. norských fondů, projektů VaVpI. KD vzalo na vědomí. Firma, které 
MFF zadá formulaci uvažovaných projektů, bude vybrána na základě interního 
výběrového řízení.  

 
h) Odpověď na Ministerstvo dopravy ohledně zapojení MFF do kosmického výzkumu. 

Informoval děkan o výsledku konzultace s kancléřem UK. MFF pošle Ministerstvu 
dopravy základní požadovaná data.  

 
i) Prod. M. Rokyta kontaktoval zástupce vlastníka domu v Sokolovské ul. a plánuje se 

s ním sejít k prohlídce této nemovitosti. Dům je na prodej a svým umístěním přímo 
naproti karlínské budově MFF se matematické sekci jeví jako přitažlivý. Na KD bylo 
dohodnuto, že prohlídky se zúčastní děkan, proděkani M. Rokyta, J. Trlifaj, Z. Němeček, 
tajemník fakulty a vedoucí SB. Termín domluví prod. M. Rokyta.   

 
j) Informační tabule: prod. M. Vlach sdělil, že v budově Ke Karlovu 3 bude tabule umístěna 

na oknem vrátnice.   
 

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích/ředitelů na MFF: děkan 
požádal sekční proděkany, aby mu návrhy za své sekce poslali v obvyklém termínu do 
30. 9. 2013. Kolegium pak rozhodne o obsahu inzerátu na své schůzi 2. 10. 2013. 

 
b) Prod. Z. Němeček upozornil na nový univerzitní mzdový předpis. Podle znalosti prod. M. 

Rokyty platí některé tabulky již od roku 2014. Tajemník fakulty konstatoval, že nejvíce 
administrativních nároků vyplývá z nových platových tříd a rozpětí pro pracovníky 
děkanátu. Děkan zamýšlí probrat s tajemníkem případné úpravy osobního ohodnocení 
pracovníků děkanátu.   

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Děkanský sportovní den už má upoutávku na fakultním webu. Přibyla další kritéria pro 

nominaci studentů pro klání proti vedení fakulty - spolek Matfyzák uspořádá 15. 10. 2013 
šachový turnaj.  

 
b) Prod. M. Vlach uvedl, že studenti by uvítali besedu s některým z významných absolventů 

MFF, nejlépe na Albeři. Děkan se přikláněl k názoru, že pokud takovou akci uspořádat, 
tak v Praze, aby byla otevřena většímu publiku a studentům nejen prvního ročníku.  

 
c) První ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního zdělávání Gaudeamus 

Slovakia 2013: koná se v Nitře ve dnech 14. – 17. 10. 2013. Děkana zastoupí prod. F. 
Chmelík.  

 
d) Návrh smlouvy s IBM pošle prod. M. Vlach k posouzení právničce. 

 
e) Česká lingvistická olympiáda (společná idea MFF a FF): dokumenty, které jsou potřebné 

pro zřízení nové instituce, dostal k internímu připomínkovému kolu prod. M. Vlach, za 
velké časové nouze. Do konce září 2013 totiž musejí být dokumenty hotové, aby bylo 
možné požádat o zařazení do programu excelence MŠMT. V řešení je též mezifakultní 
dohoda mezi MFF a FF UK. 

 
f) Aktivity ČEZ – soutěž Už vím proč, která má být vyhlášena  od 1. 10. 2013: požadavek 

ČEZ, aby MFF zabezpečila odbornou garanci soutěže, přestože není předem určen 
objem soutěžních projektů, které by měli pracovníci MFF posoudit, není pro fakultu 
přijatelný. Prod. M. Vlach v tomto smyslu organizátory informoval. Připustil případnou 
odbornou garanci finále soutěže.   

 
g) Matfyz Feat: dne 15. 9. 2013 bylo uzavřeno přijímání přihlášek. V plánu je vyhlášení 

obdobné výzvy v příštím roce (ve smyslu podpory v rámci připravované koncepce 
fakultních škol – „minigrantový“ systém pro SŠ). 
Stalo se po KD: V týdnu po 23. 9. byly žádosti  vyhodnoceny, podpořeno jich bude 
celkem 8. Čerpání je nutno dokončit do konce listopadu. 

 
h) Nové, hodnotnější propagační předměty: prod. M. Vlach předběžně získal dr. D. 

Hruškovou pro nápad vydat faksimile cenných starých tisků z fondu knihovny MFF.   
 

i) Matfyz.cz: první testování v sekci I proběhlo, budou provedeny další úpravy.   
 

j) Schůzka přípravného výboru spolku absolventů Matfyz Alumni: jsou dohodnuty mírné 
změny stanov, nyní se hledají vhodné osoby do orgánů spolku. 

 
k) Do funkce staršiny (rozuměj vedoucího kontrolního orgánu spolku) reformovaného spolku 

Matfyzák bude nutno nanominovat fakultního zástupce. Prod. M. Vlach nadhodil některá 
jména pracovnic HOSP, do týdne by uvítal nápady členů KD. 
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l) Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze:  
RUK potvrdil příjem stanoviska MFF a přislíbil se jím zabývat.   

 
m) Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) a Centralizované 

rozvojové projekty (CRP): prod. M. Vlach shrnul výsledky jednání s RUK. Předpokládané 
rozpočty jsou krácené, protože na projektu se bude podílet více řešitelů; celková suma 
OPVK činí cca 2,4 mil. Kč, CRP pak cca 900 tis. Kč, termín na úpravy do 19. 9. 2013. 
Plnění OPVK bude garantovat PřF UK, plnění CRP pak bude garantovat RUK. V případě 
získání projektu navrhne prod. M. Vlach využít finanční prostředky i na částečné krytí 
úvazků pracovníků OMK a OVVP, kteří se na sepisování podílejí. 
Stalo se po KD: Termíny odevzdání byly prodlouženy do začátku října.  

 
n) Koncertní křídlo: finanční sbírka je velmi úspěšná, je vybráno zhruba 85 % potřebné 

sumy. Pozvánky na inaugurační koncert (obsahující žádost o R.S.V.P.) a jejich rozeslání 
poštou zajistí OMK. Pozvánky budou jmenovitě adresované. 

 
o) Propagační komise MFF: prod. M. Vlach prodiskutuje se sekčními proděkany koncept 

činnosti komise, případně zcela nové složení propagační komise.   
 

p) FotoFest se blíží, v tuto chvíli je zaznamenáno zhruba 140 přihlášek. 
 

q) Dobrý web: kolegium vzalo na vědomí informace prod. M. Vlacha o dosavadních 
závěrech jednání s firmou a finančních podmínkách. Po uzavření Smlouvy o dílo tak 
může začít analýza současné struktury fakultního webu, která by mohla být dokončena 
do ledna 2014; na designovou strukturu bude angažováno 10 studentů, vedle toho 
zaměstnanci z Pracovní skupiny pro web. Lze také předpokládat oslovení fakultní 
veřejnosti s prosbou o spolupráci a výzvu k účasti v on-line testování. 

 
r) Šedesáté výročí Gymnázia Christiana Dopplera: oslava spojená s vernisáží obrazů 

absolventa školy Nikoly Čulíka se koná 25. 9. 2013, z MFF se zúčastní děkan, dr. A. 
Havlíčková a BcA L. Svoboda.  
Prod. M. Vlach při této příležitosti zmínil, že návrh koncepce fakultních škol, kterou 
vypracovává tým pod vedením dr. A. Havlíčkové, už dostává přijatelnou podobu; do 
diskuse budou v blízké budoucnosti zapojena didaktická pracoviště MFF. Koncepce musí 
dospět do konečného tvaru nejpozději koncem ledna 2014, aby mohla být uvedena 
v život od akademického roku 2014/2015.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Změna v plánu schůzí: kolegium souhlasilo s termínem 6. 11. 2013 místo původně 
plánovaného 13. 11. 2013.  

 
b) Prod. V. Baumruk se omluvil na schůzi KD 2. 10. 2013, kvůli pracovní cestě do zahraničí.   
 
c) Prod. M. Vlach bude příští týden jednat o možnostech spolupráce mezi MFF a Čs. čas. 

pro fyziku.  
 

d) Čaj se senátory a senátorkami: uskuteční se po schůzi VR MFF dne 2. 10. 2013 od 19:00 
hodin na Karlově. Děkan využije této příležitosti, aby se s AS setkal, protože ze zasedání 
senátu 9. 10. 2013 se musí omluvit kvůli zahraniční cestě.    

 
e) Děkan sdělil, že prof. Pavel Jungwirth, nový člen VR MFF, nabídl pronést příspěvek na 

téma selfbreeding. S ohledem na dost zaplněný program říjnového zasedání VR by 
děkan tento bod zařadil na schůzi listopadovou.  
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f) Prod. M. Rokyta oznámil, že dne 30. 10. 2013 od 17:20 hodin v posluchárně K1 pronese 
přednášku s názvem Rétorika v kostce dr. Jana Vlčková z PedF UK. Akci pořádá 
matematická sekce. 

 
g) Prod. V. Baumruk informoval, že na 23. 9. 2013 je svolaná Vědecká rada Kampusu 

Albertov. Děkan doplnil, že 26. 9. 2013 se na MFF sejdou děkani MFF, PřF a 1.LF a pan 
kvestor, aby neformálně vyslechli uchazeče o pozici manažera Kampusu Albertov. 

 
h) Prod. M. Rokyta připomněl, že v předpisech MFF není popsána formální procedura pro 

odvolání členů různých komisí, zatím se očekává/vyžaduje, aby takový člen, žije-li, podal 
písemnou demisi. Prod. F. Chmelík vede věc v patrnosti.  

 
i) Pořad České televize Rande s Fyzikou: prod. Vlach jedná o možnostech vydání knihy a 

DVD v Edici ČT ve spolupráci obou institucí, tj. Česká televize a MFF. 
 
 
Zasedání skončilo v 15:00 hodin. 
 
Zapsala:  
T. Pávková 


