
 

 

Zápis z 3. schůze kolegia děkana konané dne 2. října 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. 
Trlifaj, M. Vlach 
V. Baumruk 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin. 
Zápis ze schůze konané dne 18. 9. 2013 schválilo KD dodatečně.   
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Směrnice děkana k podávání grantových projektů, nakládání s podporou: KD návrh 

schválilo, znění je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm 

  
b) DORA (Declaration on Research Assessment): podnět z matematické sekce, zda se 

MFF/UK nemají k deklaraci připojit, předloží k úvaze děkan vědecké radě MFF na 
zasedání 2. 10. 2013.  Informace o deklaraci viz: 

http://am.ascb.org/dora/ 
 

c) Návrh na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky 
ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013 výzkumnému týmu doc. 
RNDr. Ruperta Leitnera, DrSc., za výsledek „První měření směšovacího úhlu 013 
v experimentu Daya Bay“ byl po projednání v kolegiu rektora UK postoupen (spolu 
s dalším návrhem z PřF) na MŠMT. 

 
d) Vyhlášení 11. kola soutěže GA UK je obsahem Opatření rektora č. 19/2013. Přihlášky 

nových projektů lze podávat od 7. října 2013, konečný termín pro předání návrhů na 
GAUK je 20. 11. 2013, interní termín MFF je 13. 11. 2013 na OVZS. OVZS připraví 
seznamy návrhů po sekcích, předá sekčním proděkanům, proděkan pro vědu sekčním 
proděkanům zašle přístupové údaje do aplikace GAUK. 
Žádosti o pokračování projektů: konečný termín: 21. 1. 2014, interní termín 14. 1. 2013. 
Závěrečné zprávy - konečný termín: 8. 4. 2014, interní termín 1. 4. 2014. Vyúčtování 
končících projektů bude účelné provést také nejpozději k 15. 1. 2014 (kvůli souladu 
účetních dat).  
Po schválení termínů kolegiem OVZS vyhlásí 11. kolo GAUK standardním způsobem, 
přiloženy budou doplňující informace, které budou rovněž dostupné ze stránky 
http://www.mff.cuni.cz/veda/ . 
 

e) OVZS připraví a zašle na pracoviště harmonogram předkládání dílčích/průběžných a 
závěrečných zpráv o řešení grantů. Typicky bude interní termín o týden předcházet 
termín konečný. Vyúčtování projektů bude účelné ukončit nejpozději k 15. 1. 2014 (viz 
předchozí bod). 

 
f) Dne 8. 10. 2013 od 9. 30 se v Zelené posluchárně RUK uskuteční seminář Možnosti 

zahraničních stáží pro doktorandy (v rámci projektu Rozvoj kompetencí a informační 
podpora doktorandů na UK) a od 13.00 hod. tamtéž seminář LLP Erasmus aneb Jak na 
to? – informace zaslána i na studijní odd.  MFF.  

 
g) Vyhlášení  výběrového řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-

polských vztahů pro rok 2014 (Česko-polské forum) - informace byla zaslána na 
pracoviště mailem, interní termín pro předložení návrhů na OVZS k zajištění podpisu 
statutárního zástupce je 9. 10. 2013. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm
http://am.ascb.org/dora/
http://www.mff.cuni.cz/veda/
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h) Finanční a správní kontroly projektů TAČR (Centrum kompetence, MFF spolupříjemce, 
spoluřešitel prof. J. Franc, projekt ALFA; MFF příjemce, řešitel doc. Dian). Podklady 
zajišťují řešitelé/spoluřešitelé ve spolupráci  zejména s HO, OVZS a PERS. 

 
i) Zveřejnění Tezí výzvy 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center, viz: 

http://www.msmt.cz/file/31628/ . 
Vyhlášení výzvy se předpokládá v říjnu 2013 a ukončení příjmu žádostí v lednu 2014. 

 
j) Pro pražské vysoké školy, které dříve nemohly čerpat z fondů EU, je připravena dotace 

ve výši 2 mld. Kč -  MŠMT vypsalo výzvu (VaVpI - technické a přírodovědné). Prod. Z. 
Němeček informoval o finančních podmínkách projektů, bude třeba prověřit správnost 
výkladu některých podmínek soutěže, dále zajistit ve výběrovém řízení firmu, která 
návrhy projektů pro MFF sepíše atd. Dne 2. 10. 2013 se v této záležitosti sejdou prod. Z. 
Němeček, tajemník fakulty a Ing. Široký. Podstatné  bude rozhodnutí, jak velkou finanční 
spoluúčast si může MFF dovolit.  

 
k) Čestný doktorát Univerzity Karlovy prof. Aravindu Joshimu – slavnostní promoce se 

uskuteční 30. 10. 2013 od 14 hod. Podklady pro brožuru, pozvánku, diplom, laudatio a 
sponzi předány na RUK, raut zajištěn. Promotorem bude prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. Na 
úhradě rautu bude participovat FF UK částkou 30 tis. Kč. Zajištění důstojné účasti 
v auditoriu bude úkolem zejména pro informatickou sekci MFF.  

 
l) Strouhalovská přednáška dne 8. ledna 2014: prod. V. Baumruk navrhne přednášejícího. 

 
m) Prod. M. Rokyta nechal kolovat text memoranda o záměru zřídit síť českých pracovišť 

aplikované matematiky, která by se stala součástí v dohledné době vzniknuvší evropské 
sítě; na text memoranda lze hledět jako na definitivní za  MFF. 

 
n) Preciosa a studentská soutěž o 300 tis. Kč: prod. M. Vlach sdělil, že 3. 10. 2013 bude 

soutěž zveřejněna na fakultním webu.   
 

o) Na Technické univerzitě v Liberci se uskutečnil seminář, který spolupořádala firma 
Preciosa, seminář se konal za účasti MFF, VŠB a mnoha dalších firem. Akci lze 
z pohledu MFF hodnotit jako vynikající (prod. M. Rokyta, prod. O. Čepek tlumočili názory 
prof. Z. Strakoše a prof. J. Flussera), což se projevilo mj. v zájmu o spolupráci mezi 
Preciosou a MFF.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Slavnostní ceremoniály 2013 

• imatrikulace 7. 11.: zúčastní se děkan;   
• bakalářské promoce: 18. 11. se zúčastní děkan, 19. 11. prod. J. Trlifaj, 20. 11. prod. 

V. Baumruk; sekční proděkani zabezpečí účast dvou vhodných pedagogů do taláru; 
• promoce absolventů doktorského studia 20. 11.: zúčastní se děkan; 
• magisterské promoce 11. 12. (9:00 skupina M, 10:30 skupina M plus 2 Uč, 12:00 

skupina I, 13:30 skupina F a zbytek I) – čeká na dohodu o případné změně 
plánovaného termínu schůze KD.  

 
b) Ceny pro studenty 

i) Bolzanova cena: 30. září vyprší termín na odevzdání přihlášek do soutěže, celkem 
je navrženo 5 prací (3 z programu I, 2 z F a 0 z M, přičemž 4 jsou práce diplomové 
a jedna doktorská). KD souhlasilo s předložením všech návrhů. Posoudí je zvláštní 
univerzitní komise, jejímž členem za MFF je prof. L. Skála. Kolegium schválilo, aby 
prof. L. Skála fakultu reprezentoval v komisi i nadále.  

ii) Cena děkana za nejlepší studentské práce: evidované návrhy se jeví jako kvalitní, 
bakalářské jsou 2 z programu F, 4 z I a 4 z M, diplomové práce jsou 4 z F, 4 z I a 2 
z M. Prod. F. Chmelík vyzve členy hodnotící komise, aby se s návrhy seznámili, 
poté se komise sejde a předloží děkanovi svá doporučení.   

http://www.msmt.cz/file/31628/
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iii) Do 15. 10. 2013 lze podávat návrhy na cenu rektora, bližší informace na 

univerzitním webu, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-110.html 

 
iv) Směrnice děkana č. 7/2006, statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální 

fakulty UK za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci: s ohledem na vývoj SIS 
(vkládání posudků a dalších dokumentů do elektronické databáze) doporučil prod. 
F. Chmelík výnos novelizovat. Kolegium souhlasilo a pověřilo prod. F. Chmelíka 
vypracováním návrhu na modifikaci.   

 
b) Opatření rektora UK č. 10/2013, činnost garantů studijních programů, oborových garantů 

a oborových rad, účinné od 1. 10. 2013: prod. F. Chmelík připraví návrh, který děkan 
předloží VR MFF na jejím zasedání 4. 12. 2013. Návrh bude předtím konzultovat se 
sekčními proděkany a členem Akreditační komise prof. P. Höschlem (např. vyjasnění 
termínů „program“ a „obor“ ve vztahu k pojmu „garant“).  

 
c) K dotazu prod. O. Čepka, kam mají pracoviště zasílat hlášení o pobytech studentů 

v zahraničí trvajících déle než 1 měsíc: stačí mailem vedoucí STUD. Upozornění: student 
nesmí mít přerušené studium!   

 
d) Mgr. M. Vyšinka upozornil vybrané členy KD na odkaz, viz: 

http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-
2013/otevreno/#zp5 
Nominace MFF na Ceny veřejnosti 2013 – kategorie Otevřeno je pěkná, ještě hezčí by 
bylo, kdyby fakulta získala nenulový počet hlasů. (V okamžiku získání informace 
o nominaci bylo již patrně hlasování ukončeno.) 

 

 
Prod. P. Kolman 
e) Studium v anglickém jazyce 

i) Ve středu dne 25. 9. 2013 byli na MFF UK uvedeni první studenti v nově 
otevřených anglických oborech. Více na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2013-09-vitani/ 
ii) První den výuky ukázal na drobné nedostatky, např. v počítačových laboratořích. 

Prod. P. Kolman navrhl zavedení systému umožňujícího sjednocený přístup do 
labů; v současné době má každá laboratoř svou vlastní správu a student tam musí 
mít samostatný účet. Také bude užitečné centrálně vyřešit mailovou adresu pro 
studující v AJ, pokud možno jednotnou, protože by to mělo navíc i propagační 
účinek. Kolegium se k tématu vrátí na některém z dalších jednání. 

iii) Finance vybrané jako školné (přes 35 tis. EUR): děkan souhlasil s návrhem prod. 
Z. Němečka, aby část prostředků šla na úhradu zvýšených nákladů studijního 
oddělení a část byla použita na úhradu zvýšených nákladů pracovišť zajišťujících 
výuku. Konkrétní návrh vypracuje do příští schůze prod. P. Kolman. (Analogicky by 
děkan rád postupovat i v případě prostředků vybraných v rámci kursů ERASMUS.) 

iv) IQ testy dopadly průměrně, nikdo ze studentů nevybočoval. 
v) Web: v součinnosti s vedoucím OMK vznikla stránka se základními informacemi 

o studiu. Schází anglická verze stránek fakultní knihovny.   
 

f) Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2014/15: připravuje se návrh MFF.   
 

g) RUK písemně potvrdil souhlas s prodloužením termínu pro přijímání přihlášek do 
bakalářského studia na MFF do konce března.  

 
h) Děkan zaslal kancléři UK návrh na stanovení výše poplatků za studium na MFF (tzv. 

další studium, delší studium, studium v anglickém jazyce), jak ho po diskusi KD zpracoval 
prod. P. Kolman.  

 
i) K návrhům na změny předpisů UK vztahujícím se k poplatkům spojených se studiem, 

konkrétně dílčí Změně Statutu UK (10. změně) a dílčí Změně přílohy č. 6 Statutu UK (6. 

http://www.cuni.cz/UK-110.html
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2013/otevreno/#zp5
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2013/otevreno/#zp5
http://www.mff.cuni.cz/admission/
http://www.mff.cuni.cz/admission/
http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2013-09-vitani/
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změně) nemělo vedení MFF námitky. V předepsaném termínu to děkan sdělil tajemníkovi 
AS UK. Stejné stanovisko vyjádřil také předseda AS MFF.  

 
j) Kontrolní zpráva o uskutečňování studijního oboru Deskriptivní geometrie se zaměřením 

na vzdělávání - (dvouoborové) Bc. studium včetně personálního zabezpečení: zpráva 
byla v požadované lhůtě odeslána tajemníkovi Akreditační komise. Zprávu připravili - na 
základě údajů poskytnutých doc. J. Bečvářem - proděkani P. Kolman a M. Rokyta. 

 
k) Zapisování předmětů do SIS: ze dvou variant předložených prod. P. Kolmanem schválilo 

kolegium tu, kdy učitel bude mít přiděleno právo zapsat na své předměty v první fázi 
zápisu studenty, kteří sami takovou možnost v této fázi zápisu nemají.  

 
Děkan 
l) Dopis děkana určený studentkám a studentům MFF při příležitosti nového akademického 

roku byl rozeslán mailem a zveřejněn na webu. 
 
m) Úvodní kurz středoškolské matematiky (akad. rok. 2013/14): kolegium dostalo 

závěrečnou zprávu od prod. M. Rokyty. Účastníkům se kurz líbil, prod. M. Rokyta 
navrhnul udělení mimořádné odměny přednášejícím kurzu.   

 
n) Výsledky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programů ke dni 30. 9. 2013 – studium v českém jazyce: kolegium vzalo na vědomí 
tabulky, které mu na děkanovu výzvu poskytl prod. P. Kolman.  

 
o) Požadavek ředitele ÚTIA AV ČR, aby v dodatku k diplomu bylo uvedeno také pracoviště 

Akademie, pokud tam byl doktorand školen: prod. F. Chmelík prověří, zda RUK věc 
zařídil. Stalo se po KD: požadovaný text v dodatku k diplomu bude. 

 
p) Doplňující přijímací řízení – dotaz studenta, zda MFF neuvažuje o takovém kroku: názor 

členů kolegia nebyl jednotný, děkan věc zvažuje, rozhodne po konzultaci s RUK. 
Stalo se po KD: Děkan doplňující přijímací řízení nevyhlásí. 

 
q) Prod. M. Vlach uvedl, že poté, co proběhly ve fyzikální sekci státní zkoušky, vzešla z této 

sekce myšlenka uvažovat o najmutí fakultního psychologa; blíže zatím informoval jen 
děkana. O financování by se dalo jednat s Kariérně-poradenským centrem MFF. 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo následující rozpočtovou úpravu: 
 

Odkud Kam Částka v Kč Fin.prostř. Poznámka 

RUK 700-01/PROVOZ 957 500 neinvestice školitelé – mzdy 

RUK 700-01/PROVOZ 259 250 neinvestice školitelé – pojištění. 

 
b) Žádosti o zapůjčení prostor 

i) Nadační fond Karla Janečka požádal o bezplatné zapůjčení refektáře na předávání 
cen Neuron 2013 dne 5. 11. 2013. KD vyhovělo.  

ii) Žádost Mgr. M. Vyšinky o zapůjčení zasedací místnosti ve druhém patře budovy 
Ke Karlovu 3 pro semináře Akademického centra studentských aktivit (ACSA), 
celkem na 6 termínů: po diskusi se KD rozhodlo nabídnout firmě ACSA pronájem 
zasedací místnosti v suterénu téže budovy, za cenu 3000,- Kč za každý ze šesti 
běhů semináře.  

iii) Společnost Cz.nic požádala o zapůjčení refektáře na konání konference Internet a 
technologie 13.2 dne 30. 11. 2013, bez nároku na slevu. KD souhlasilo, včetně 
toho, že MFF bude uvedena jako partner konference.   

iv) Žádost prof. J. Hajiče a doc. M. Lopatkové o slevu z ceny za zapůjčení učeben a 
refektáře pro konání čtyřtýdenního workshopu na přelomu měsíců července a 
srpna 2014: kolegium schválilo cenu za pronájem v celkové výši 412 500 Kč. 
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v) Zkoušky a koncert hudebního uskupení Sebranka: kolegium souhlasilo 
s bezplatným zapůjčením malostranské posluchárny S8 (každé úterý od 19:30) a 
pak refektáře na vánoční koncert 17. 12. 2013.   

 
c) Tajemník přeposlal sekčním proděkanům mail vedoucí HOSP týkající se případné 

„výměny“ provozních financí za investiční. Pravděpodobně se bude týkat jen fyzikální 
sekce.   

 
d) Žádost reklamní agentury o možnost umístit její plátěnou reklamu na střechu 

katedrového objektu v Troji kolegium obecně nepodpořilo, tím spíše, že reprezentant 
firmy neposlal bližší popis.  

 
e) Děkanský sportovní den vyhlášený na 23. 10. 2013 bude probíhat podobně jako 

rektorský sportovní den, tzn. není dnem pracovního volna a provoz pracovišť včetně 
děkanátu bude zajištěn, byť v minimálním režimu. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výběrové řízení na řešení projektů TO v rámci Institucionálního plánu MFF UK: vnitřní 

soutěž byla vyhlášena na projekty Tematického okruhu II: Profilace a inovace studijních 
programů na úrovni předmětů/kurzů. Bylo podáno celkem 6 projektů, jejichž předkladateli 
byli – bez titulů – Z. Drozd, M. Lopatková (2 projekty), P. Kolman, K. Máthis a J. Robová. 
Celkový objem prostředků představoval necelé 4 mil. Kč. Kolegium návrhy posoudilo 
v souladu s kritérii FRVŠ pro rok 2012 s tím, že přednost dalo komplexním projektům. 
K realizaci byly vybrány 4 projekty, a to předkladatelů Z. Drozda, P. Kolmana, M. 
Lopatkové a J. Robové v celkové výši 1,9 mil. Kč neinvestičních prostředků. Prod. Z. 
Němeček projedná s autory přiměřené zkrácení finančních nároků jejich projektů.    

 
b) Výzva k podání projektů VaVpI byla veřejně vyhlášena dne 1. 10. 2013 na webu, viz: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-3-4 
Prod. Z. Němeček seznámil KD s vývojem přípravy projektů na MFF (nová serverovna 
v Troji zamýšlená pro užívání přinejmenším trojskou částí fyzikální sekce, pro zálohování 
dat děkanátu, případně pro účely dalších sekcí – záleží na jejich zájmu; rekonstrukce 
pláště a střechy budovy bývalých VD; zakoupení domu v Sokolovské ul.). 

 
c) Co se týče výstavby pavilonu v Troji, podle neformálních informací byl investiční záměr 

postoupen expertní skupině MŠMT. Pražská teplárenská, a.s., vzala zpět své negativní 
stanovisko k žádosti o stavební povolení. Doklady, které se firma domnívala, že ji 
opravňují k uzavření smlouvy o uvalení věcného břemene, se nepodařilo nalézt. MFF 
tedy navrhne požadavek na věcné břemeno z návrhu smlouvy vypustit.   

 
d) Prod. O. Čepek se pozastavil nad výší rozpočtu na zavedení kabelů do suterénu 

v malostranské budově (275 tis. Kč, firma vybraná na základě výběrového řízení). Podle 
mínění prod. Z. Němečka jde o cenu celé zakázky včetně doprovodných prací.  

 
e) Dům na Sokolovské ul., nabízený k prodeji: prohlídka dne 30. 9. 2013 se kvůli neúčasti 

zástupce majitele neuskutečnila, a proto se uskuteční v náhradním termínu 7. 10. 2013. 
Dům je v památkové péči.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) KD schválilo návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst v sekcích 
MFF a funkcí ředitele/vedoucích pracovišť MFF. V této souvislosti kolegium diskutovalo 
o zatím omezených možnostech pronikavěji otevřít pracoviště fakulty zahraničním 
odborníkům. 
 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-3-4
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b) Na dotaz děkana, jak funguje reprografické středisko pod vedením Ing. S. Stojana, dal 
prod. M. Vlach pozitivní odpověď.   

 
c) Vedení fakulty vzalo na vědomí nový Mzdový předpis UK. Dokument je na webu, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-4343-version1-uzvimzdyuk.pdf 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Vydání seriálu Rande s Fyzikou v edici ČT: jednání s ČT probíhají.  
 
b) Veletrh vzdělání konaný v Malajsii: MFF se zúčastní nepřímo, zasláním informačních 

materiálů prostřednictvím zástupců velvyslanectví.  
 
c) Na fakultním webu přibylo tlačítko na stránku s telefonním seznamem zaměstnanců.  

 
d) Reforma vydavatelství MatfyzPress: členové KD obdrželi návrh prod. M. Vlacha, seznámí 

se s ním a na příští schůzi kolegia prodiskutují. Výsledný návrh předloží děkan 
Akademickému senátu MFF.  

 
e) Projekt Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) – návrh 

projektu Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky 
a popularizace výzkumu a vývoje, vznikajícího ve spolupráci několika fakult UK a dalších 
subjektů, dostalo KD předem a nemělo proti němu žádné námitky. Děkan vyjádří svůj 
souhlas písemně rektorovi UK.  

 
f) Koncertní křídlo v refektáři: sbírka Adoptuj své Hertze byla nad očekávání úspěšná, 

potřebné prostředky na zaplacení poloviny ceny nástroje jsou z velké části vybrané. OMK 
rozesílá pozvánky na inaugurační koncert konaný 22. 10. 2013 a určený přednostně 
z kapacitních důvodů významnějším donátorům. V plánu je ještě jeden inaugurační jarní 
koncert. 

 
g) Jeden den s Informatikou: prod. M. Vlach navrhl, aby pracovníci, kteří se zasloužili 

o zdařilý průběh této propagační akce a o její přípravu, dostali mimořádné odměny 
z rozpočtu sekcí M a I.  

 
h) Veletrh vzdělání Gaudeamus v Brně: požadavky vyřídí prod. M. Vlach, hlavní 

koordinátorkou akce je vedoucí OVVP dr. Havlíčková. 
 

i) Text o MFF v otevřené encyklopedii Wikipedie je třeba upravit. Věc je v řešení s dr. 
Martinem Perglem.  

 
j) Časopis iForum si 1. 10. 2013 připomněl desáté výročí své existence. Za MFF se akce 

zúčastnil vedoucí OMK Mgr. L. Veverka. 
 

k) Projekt České spořitelny Elixír do škol: participují pracovníci KDF, doc. Leoš Dvořák a dr. 
I. Dvořáková. 

 
l) 100 vědců do středních škol (projekt vedený v ÚI AV ČR): za MFF přislíbil spoluúčast 

koordinovat Mgr. Martin Děcký. 

 
m) Spolek Matfyzák připravuje fakultní ples 2014 a Beánii, vybírá termíny. Kolegium 

schválilo návrh prod. M. Vlacha, aby MFF přispěla na konání plesu sumou 100 tis. Kč 
z centra plus 45 tis. Kč z prostředků proděkana pro PRopagaci.  
Stalo se po KD: Beánie se uskuteční dne 29. 10. 2013. s účastí počítá děkan, zúčastní se 
i prod. F. Chmelík.  

 

http://www.cuni.cz/UK-4343-version1-uzvimzdyuk.pdf
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n) Česká lingvistická olympiáda: žádost o zařazení do seznamu soutěží v rámci Programu 
Excelence byla na MŠMT podána, práci na smlouvě mezi MFF a FF se dosud nepodařilo 
završit. Věc je v jednání. 

 
o) Dobrý web: připomínky k návrhu smlouvy vyžadují schůzku právníků obou smluvních 

stran.   
 
p) Studentská anketa 

i) Výsledky ankety za LS 2012/2013: jména oceněných pedagogů vyhlásí děkan dne 
2. 10. 2013 po skončení Jarníkovské přednášky.  

ii) Děkan připravuje jmenování komise pro studentskou anketu, požádá AS MFF 
o zástupce do této komise.   

 
Děkan 
q) Společnost Hex-Rays, která vyvinula a prodává diskompilátor a disassembler IDA, 

vypsala soutěž o jeho nejlepší rozšíření. V této soutěži získal Milan Boháček, doktorand 
na KA MFF, prvé místo svými Hexrays_tools, které umožňují výrazně lepší promítnutí 
odhalených datových struktur do pseudokódu jazyka C.  

 
r) Kniha Atlas geometrie autorského kolektivu z KDM MFF zaznamenala výrazný úspěch, 

např. Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, cenu nakladatelství Academia 
v kategorii „původní vědecká nebo populárně naučná práce“, dále druhé místo v soutěži 
Slovník roku 2013, v kategorii „encyklopedické dílo“. Více na webu, viz např.: 
http://www.hlavkovanadace.cz/cena_2012.php 
http://www.academia.cz/ceny-nakladatelstvi-academia.html 
 

s) Gymnázium Na Vítězné pláni (GVP) dne 24. 9. 2013 slavnostně otevřelo rekonstruované 
učebny hudební výchovy. Modernizace byla umožněna v rámci partnerského projektu 
OPPA Hudební akustika – most mezi uměním a vědou společným úsilím Gymnázia a 
MFF UK. Děkana zastoupil na slavnosti prod. M. Vlach, dále se zúčastnil prof. L. Pick, 
absolvent GVP.  

 
t) Gymnázium Christiana Dopplera si připomnělo 60 let své existence na slavnosti konané 

dne 27. 9. 2013, za MFF se jí zúčastnili děkan, dále zástupce OVVP (dr. A. Havlíčková) a 
OMK (BcA. L. Svoboda).  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) V souvislosti s nadcházející volbou kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy 
v Praze se v pátek 18. října 2013 od 10:00 hodin uskuteční v Modré posluchárně 
předvolební zasedání AS UK, na které jsou zváni všichni zájemci z řad členů akademické 
obce, zaměstnanci fakult a dalších součástí UK.  
Volební zasedání AS UK je svoláno na pátek 25. října 2013 od 10:00 hodin do 
Vlasteneckého sálu Karolina. 
Děkan MFF se zásluhou iniciativy prof. B. Gaše setkal se dvěma kandidáty na funkci 
rektora UK (prof. T. Zimou a doc. M. Stehlíkem), schůzka s prof. S. Štechem je 
naplánovaná na 14. 10. 2013. 
 

b) Čaj se senátory děkan sezval na 2. 10. 2013, 19:00 hodin. Předběžně na něm seznámí 
přítomné se záležitostmi, které předložil senátu k projednání na zasedání 9. 10. 2013. 
Děkan se nebude moci zúčastnit schůze 9. 10. osobně, zastoupí ho prod. J. Trlifaj.  
    

 
Zasedání skončilo ve 13:23 hodin. 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.hlavkovanadace.cz/cena_2012.php
http://www.academia.cz/ceny-nakladatelstvi-academia.html

