
Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 11. prosince 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach;  
k bodu 3.g) přizvána D. Lanková. 
F. Chmelík (Lyon), na část jednání Z. Němeček a J. Trlifaj (oba promoce v Karolinu). 

 
 
Zasedání zahájeno v 9:07 hodin. 
 
 
1) Děkan seznámil kolegium s dopisem prof. T. Zimy, zvoleného do funkce rektora Univerzity 

Karlovy. Do 10. ledna 2014 děkan předloží, po projednání v kolegiu, návrhy na zastoupení MFF 
UK ve VR UK. Do konce ledna 2014 děkan zformuluje, rovněž po předchozí diskusi s kolegiem, 
podněty k dalšímu rozvoji UK a odpovědi na otázky prof. T. Zimy týkající se činnosti univerzity.  
Podle mínění kolegia UK dosud postrádá univerzitní kariérní řád.  

 
2) Děkan informoval KD o návrhu na zastoupení MFF UK v novém vedení Univerzity Karlovy (prof. 

RNDr. Jan Hála, DrSc.) a také o plánované změně ve vedení MFF UK (prof. RNDr. Zdeněk 
Němeček, DrSc., by rád koncem akademického roku skončil jako proděkan pro rozvoj). Děkan 
oslovil potenciálního nástupce prod. Z. Němečka, jednání trvá.  

 
3) Příprava zprávy o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2013: děkan 

připomněl členům kolegia, že podklady od nich očekává dostat do 18. 12. 2013.  
 

4) Děkan stručně shrnul závěry ze svého jednání s kancléřem UK dr. T. Jelínkem, které proběhlo 
10. 12. 2013.  

  
5) Prod. Z. Němeček přednesl návrh na tři fakultní projekty VaVpI a návrhy doplnil dosti zevrubným 

komentářem k odhadům povinné finanční spoluúčasti a zdrojům tohoto podílu fakulty, k počtu 
studentů jako závaznému identifikátoru atd. Kolegium doporučilo pokračovat v přípravě všech tří 
navržených projektů.   
Prod. M. Rokyta v této souvislosti uvedl, že v karlínské lokalitě blízké budově MFF UK 
v Sokolovské ul. není momentálně ke koupi nabízena žádná budova vhodná pro matematickou 
sekci. Je otázkou, zda stavebně neupravit suterén stávající budovy tak, aby tam vznikly místnosti, 
využitelné matematickou sekcí. 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj 
a) Informace - 4. veřejná soutěž programu ALFA TAČR. O účast v soutěži projevili zájem 

(bez titulů): J. Hajič, F. Zavoral, B. Vidová Hladká, P. Hnětynka,T. Halenka. Dodatečně P. 
Gabriel. Kolegové F. Zavoral a P. Hnětynka nenašli perspektivní partnery z aplikované 
sféry a od úmyslu zúčastnit se soutěže ustoupili, z důvodu nedostatku času rezignoval P. 
Gabriel. 

 
b) Návrhy na členy verifikačních a expertních panelů: podle sdělení RUK bude souhlas 

navrhovatele s nominací na členy OVHP v těchto dnech podepsán panem rektorem a do 
pátku 13. 12. 2013 odeslán e-mailem na RVVI.  

 
c) GAUK: kolegium vzalo na vědomí informaci o aktuálních problémech, a to buď 

administrativního rázu (posílání žádostí o změnu rozložení finančních prostředků přímo 
prorektorovi UK a ještě na poslední chvíli), nebo charakteru hospodářského (nákupy 
notebooků, značné zůstatky na účtech projektů).  
Na dotaz prod. O. Čepka, zda pořizování laptopů z prostředků GAUK je skutečně striktně 
zapovězeno (přinejmenším v případě informatiků jde přece o pracovní nástroj), bylo 
řečeno, že podstatné je zdůvodnění účelu. Nákup pracovního nástroje například až ke 
konci řešení několikaletého projektu přesvědčivě nezní.  
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d) Soutěž na projekty GAČR na principu Lead Agency – OVZS zatím eviduje jednoho 

zájemce (prof.V. Sechovský). 
 

e) Sekčním proděkanům byla zaslána informace o nové skupině projektů GAČR – Juniorské 
projekty (tisková zpráva na www GAČR). Budou vyhlášeny v rámci jarní výzvy GAČR 
k podávání návrhů projektů s počátkem řešení v roce 2015. 

 
f) Podklad pro indikátor Mezinárodní projekty do ukazatele „K“ hodnocení výsledků 

výzkumu byl zaslán sekčním proděkanům a po vypořádání připomínek a jednom 
doplnění byl odeslán na RUK.  

 
g) Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za kalendářní rok 2013: termín pro předání 

návrhů na OVZS vyprší 9. ledna 2014. S ohledem na to, že předmětem ocenění má být 
práce publikovaná v ČR, je soutěž pro obory pěstované na MFF UK málo využitelná.  

 
h) Dne 11. 12. 2013 byly vyhlášeny první výzvy Evropské výzkumné rady (ERC), a to na 

Starting grants  (Ph.D. v rozmezí 2 – 7 let od data zveřejnění výzvy, konečný termín pro 
podávání žádostí je 25. březen 2014) a Consolidator grants (Ph.D. v rozmezí 7 – 12 let 
od data zveřejnění výzvy, konečný termín pro podávání žádostí je 20. květen 2014). 

 
i) Prof. RNDr. Z. Strakoš, DrSc., organizuje na leden 2014 soustředění potenciálních 

uchazečů o ERC projekty. 
 

j) Příprava dílčích zpráv o řešení projektů GAČR – interní termín na odevzdání zpráv byl 
stanovený na 8. 1. 2014; řešitelé se obávají, že nebudou mít včas k dispozici data 
o čerpání mezd.  Podle HOSP a PERS budou mzdy zaúčtovány kolem 5. ledna.  

 
k) Post-doc granty UK: z RUK přišlo vyrozumění o přijetí kol. Tarasenka (týká se fyzikální 

sekce, KFKL). 
 

l) Pozice Fulbright Distinguished Chair: kolegium vzalo na vědomí informaci o návštěvě 
jednoho ze tří uchazečů na MFF UK. Schůzka ukázala, že zájemce svou odbornou 
specializací do fyzikální sekce dobře nezapadá. Schůzka s reprezentací Komise J. W. 
Fulbrighta v Praze je dohodnutá na 7. 1. 2014, za MFF UK se jí zúčastní děkan a 
proděkani J. Trlifaj a V. Baumruk.    

 
m) Habilion: KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že příčiny problémů, kterými trpěl 

při práci s programem prof. J. Antoch, se podařilo vyjasnit. Hlavní potíž spočívala 
v dlouhé odezvě programu v kombinaci s jistou netrpělivostí uživatele. 

 
n) Cena profesora Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: fyzikální sekce předloží patrně dva 

návrhy. Děkan podá Vědecké radě MFF UK na její lednové schůzi předběžnou informaci, 
o návrhu pro RUK rozhodne VR na únorové schůzi.  

 
o) SVV 2014: prod. J. Trlifaj požádal sekční proděkany o sdělení počtu studentů 

doktorského studia v 1. až 5. ročníku studia včetně (na OVZS, do 16. 12. t.r.). Počet 
doktorandů bude kritériem pro dělení finančních prostředků mezi sekce.  

 
Děkan 
p) H-indexy: kolegium vyslechlo informaci děkana, že na zasedání 4. 12. 2013 seznámil VR 

MFF UK s námětem vedení UK zapracovat do doporučených hledisek habilitačního a 
jmenovacího řízení na UK minimální hodnoty H-indexu. Na základě poměrně bohaté 
diskuse se VR jednomyslně usnesla na závěru, že nedoporučuje zavádět pro habilitace a 
pro řízení ke jmenování profesorem v oborech matematika, fyzika a informatika jako další 
scientometrické kritérium. Hodnoticí komise by měly být sestavovány tak, aby dokázaly 
zodpovědně posoudit kvalitu a význam vědecké práce uchazečů. Samozřejmě 
s přihlédnutím k H-indexu, avšak bez nutnosti stanovovat jeho minimální hodnotu. 
Většina členů kolegia děkana se s tímto názorem ztotožnila, děkan sdělí stanovisko MFF 
UK na RUK.  
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q) Vykazování smluvního výzkumu do RIV: prod. M. Vlach pošle kolegiu a vedoucí OVZS 

informaci, kterou mu v dané věci poskytl RNDr. J. Kuča. 
 

r) Spolupráce s firmou Preciosa: dne 13. 12. t.r. se uskuteční schůzka se zástupcem firmy, 
darovací smlouva je za MFF UK děkanem podepsaná. Jsou evidovány dvě žádosti 
o grant, pozmění se jedno téma projektu.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman 
a) Pravidla pro organizaci studia na MFF UK jsou předložena do prvního čtení na zasedání 

AS MFF UK konaného dne 11. 12. 2013. Prod. P. Kolman dostal v posledním týdnu od 
studentů připomínky a dotázal se členů KD na jejich názor. K tomu, zda pravidla pro 
doktorské studium vtělit do vnitřního předpisu, nebo je určit opatřením děkana, se děkan 
vyslovil ve prospěch opatření děkana; to by odpovídalo koncepci prod. P. Kolmana mít ve 
vnitřním předpisu jen ty nejnutnější regule. Prod. M. Rokyta by naopak dal přednost 
jednomu kompletnímu předpisu, je si ale vědom, že na takové řešení je už pozdě.  

 
b) Anketa Hospodářských novin - žebříčky škol se studijním programem Informatika: prod. 

P. Kolman zpracoval podklady, pošle je děkanovi k finální revizi a pak budou předány 
redakci HN.   

 
c) Rozdělení financí získaných jako školné za studium v anglickém jazyce: KD schválilo 

způsob finanční kompenzace mezi dílčími rozpočty proděkanů O. Čepka a P. Kolmana, 
přeúčtování provede HOSP. Obecně k využití školného za studium v AJ: kolegium 
akceptovalo mínění prod. M. Rokyty, že distribuce financí má být v rukou vedoucího 
pracoviště, protože ten má nejlepší přehled o tom, jak jsou rozprostřeny povinnosti mezi 
pracovníky včetně úkolů, které přináší výuka některých pedagogů v angličtině. Prod. M. 
Vlach by uvítal, kdyby se část školného dostala zpět na účely propagace.  

 
Děkan 
d) VR MFF UK schválila dne 4. 12. 2013 žádost fakulty o reakreditaci. Podklady k žádosti 

budou odeslány na RUK. Z: prod. P. Kolman.  
 
e) VR MFF UK schválila dne 4. 12. 2013 garanty studijních oborů. Další administrativní 

postup je na prod. F. Chmelíkovi. 
 

f) Oborová rada doktorského studijního programu Matematika: prod. M. Rokyta konstatoval, 
že nedávným úmrtím prof. RNDr. J. Štěpána, DrSc., zůstala OR bez předsedy. Po 
diskusi se kolegium shodlo na názoru, že počet členů všech tří oborových rad je žádoucí 
snížit a že v jejich čele jako předsedové by měli stát – jako tomu bylo ostatně dosud – 
sekční proděkani.  

 
g) Návrh dílčí Změny přílohy č. 6 Statutu UK, čj. 238/2013: termín pro zaslání stanoviska 

fakulty vyprší 10. 1. 2014. Stanovisko MFF UK bude vypraveno jako společné vyjádření 
akademického senátu a vedení fakulty. Příslušné dokumenty včetně harmonogramu jsou 
na webu:  
http://www.cuni.cz/UK-5482.html 
Na definitivním vyjádření se KD dohodne 27. 12. t.r.  
 

h) Ediční plán MFF UK na rok 2014: kolegium návrh po úpravě schválilo.   
 

i) Studentské fakultní granty: místo nepřítomného prod. F. Chmelíka referoval o výsledku 
komisionálního posuzování žádostí o grant člen komise prod. M. Rokyta. Přehled všech 
žádostí dostali členové KD předem. Celkem se letos sešlo 54 žádostí, většina projektů se 
jeví životaschopně. Kolegium doporučilo vyhovět všem žádostem a až na 15 v zápise 
komise popsaných výjimek udělit po 8.000,- Kč každému projektu. Celková suma takto 
vyplacená představuje 424 tis. Kč, ze stipendijního fondu. Dále kolegium doporučilo 

http://www.cuni.cz/UK-5482.html
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novelizovat pasáž předpisu vztahující se k udělování fakultních studentských grantů 
v tom smyslu, že nejsou určeny doktorandům (ti mají možnost soutěžit o projekt GAUK) a 
že student smí žádat v daném kole soutěže SFG pouze o jeden grant. Kolegium pověřilo 
prod. F. Chmelíka, aby novelu navrhl, a dalo k úvaze i to, že by celková částka, o kterou 
by se žadatelé ucházeli, byla předem pevně určená.  

 
j) Natáčení přednášek: kolegium hovořilo o studentské iniciativě a o úskalích záznamu 

pedagogického vystoupení učitelů fakulty, včetně právních. Profesionální natočení by 
bylo drahé (semestrální přednáška o 13 dílech) a vyžadovalo by důkladnou technickou a 
režijní přípravu, naopak rychlé amatérské provedení může těžko přinést uspokojivý 
výsledek. Sekční proděkani byli zajedno v tom, že především záleží na vůli pedagoga, 
zda natáčení podstoupí, a jak si představuje zpracování a rozsah zveřejnění. Prod. V. 
Baumruk doporučil nasnímat za celý semestr jeden pilotní díl a z této zkušenosti vyjít při 
dalších krocích. KD vzalo na vědomí první zprávu doc. Z. Lustigové, kterou děkan pověřil 
jednáním s iniciátorem akce studentem Procházkou.  
Stalo se po KD: Doc. Z. Lustigová je pozvaná na schůzi kolegia konanou 15. 1. 2014. 
 

k) Cena děkana za nejlepší diplomovou práci v kategorii Matematika: Mgr. Michal Szabados 
si ji přijde převzít v náhradním termínu v pátek 20. 12. 2013 dopoledne. Kromě děkana se 
zúčastní prod. F. Chmelík a podle časových možností další proděkani.  
Stalo se po KD: Zúčastnili se ještě proděkani M. Rokyta a M. Vlach.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Žádost o slevu z ceny za pronájem prostor v malostranské budově pro konání konference 

o univerzální algebře ve dnech 30. 6. až 3. 7. 2014 podali dr. L. Barto a doc. D. 
Stanovský. Kolegium vyhovělo, cena nájmu bude snížena na polovinu. 

 
b) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o poptávce ČT natáčet v prostorech MFF UK, 

konkrétně na Karlově. Vyjednávání o vyšší ceně svěřilo tajemníkovi fakulty.   
 

c) Informaci o cestovním pojištění na rok 2014 rozeslal na pracoviště tajemník fakulty.   
 
d) Kolegium schválilo vyhlášení rozpočtového provizoria na počátek roku 2014.  

Stalo se po KD: Bylo vydáno formou příkazu děkana, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz12.htm 
 

e) Děkan požádal sekční proděkany, aby shromáždili náměty na vylepšení FIS webmaileru 
a poslali mu je do 15. 1. 2014. Výsledný návrh děkan předá oddělení PSíK k provedení 
resp. k jednání s autorem softwaru firmou BBM.   

 
f) Stav fakultních financí v posledním čtvrtletí 2013: za přítomnosti vedoucí hospodářského 

oddělení Ing. D. Lankové kolegium vzalo na vědomí informaci o aktuálním čerpání 
rozpočtu, přičemž doporučilo převést do roku 2014 zhruba 4 mil. Kč; na účtech PRVOUK 
budou ponechána 4 % z jejich celkové sumy. Přesnější podklad pro doladění rozpočtu 
2013 bude znám na schůzi kolegia dne 27. 12. 2013.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Studentské úložiště dat: vzniklo v roce 2008 z rozvojového projektu MŠMT, velmi dobře 

slouží, skýtá ještě volnou kapacitu. Předplacená podpora nyní končí. Kolegium souhlasilo 
s provozováním úložiště i v příštím období, o potřebné finance by mohla být zvýšena 
rezerva proděkana pro rozvoj.  

 
b) Kampus Albertov: KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka o schůzce strategické 

skupiny, na níž mají být formulovány požadavky zúčastněných fakult na budoucí 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz12.htm
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prostory. MFF UK nebude nárokovat žádné výukové prostory, ale laboratoře a pak 
v každé budově – budou-li postaveny dvě budovy – by ráda měla k dispozici jednu 
místnost pro semináře.   

 
c) KD vzalo na vědomí infomaci děkana, že SKAS na PřF UK zorganizoval anketu spojenou 

s investiční akcí Kampus Albertov; výsledkům bude věnován podvečer 11. 12. 2013, ve 
stejnou dobu, v jakou zasedá Vědecká rada Kampusu Albertov. Děkan MFF UK pozvání 
přijít na PřF UK nevyužije.  Za fakultu se zúčastní jako pozorovatel prod. M. Vlach.  

 
Děkan 
d) Projekt KREDO: nominaci na roli fakultního koordinátora přijal prof. RNDr. Lubomír 

Skála, DrSc. 
 
e) Rotunda sv. Václava a její otevření veřejnosti: dne 9. 12. 2013 se uskutečnilo další 

jednání, které vyústilo v rozhodnutí pokračovat v přípravě projektu dále. Vytipovány byly 
firmy, z nichž byla vybrána jedna mající prokazatelné zkušenosti s přihláškami kulturně 
historických projektů. Vyhlášení soutěže na projekty se předpokládá po Novém roce 
2014.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF UK a na obsazení 
funkcí vedoucích pracovišť MFF UK: KD vzalo na vědomí, že děkan vyrozuměl všechny 
účastníky. Prod. O. Čepek podal bližší informaci k některým konkursům v informatické 
sekci.   

 
b) Děkan vyhověl žádosti doc. RNDr. Zbyňka Šíra, Ph.D., a udělil mu tvůrčí volno na dobu 

od 1. 2. do 31. 7. 2014.  
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Dne 9. 12. t.r. proběhla na MŠMT schůzka týkající se péče o talentované žáky (příprava 

Koncepce práce s talentovanou mládeží na období 2014-2018); za MFF UK se jí 
zúčastnili: Bc. K. Kolář, Bc. Al. Skálová a Mgr. P. Šalom. MFF UK by mohla stát u zrodu 
koncepce takové péče na další roky. Prod. M. Vlach dal věc na starost vedoucí OVVP 
Stalo se po KD: MFF UK zaslala v příslušném dokumentu na MŠMT své komentáře, 
seznam a anotace aktivit, které se z hlediska talentované mládeže na fakultě konají.  

 

b) Možnost informovat odbornou veřejnost o aktuálním dění na fakultě nabídl pracovištím 
jménem OVVP dr. M. Mareš. Vedle tradiční papírové hromadné korespondence je nově 
zaváděna pravidelná korespondence e-mailová (ve smyslu zasílání novinek a aktualit). 
OVVP bude jednou měsíčně - okolo 7. dne - rozesílat informační e-maily z MFF UK, a to 
zejména učitelům a studentům středních škol. Pokud by pracoviště fakulty chtělo 
upozornit na nějakou svou akci určenou pro veřejnost, může poslat návrh zprávičky na 
adresu: sber@ovvp.mff.cuni.cz 

 
c) Den otevřených dveří a FotoFest: návštěvníků se sešlo okolo 500. Kolegium doporučilo 

uspořádat DOD v roce 2014 ještě v Národním domě na Vinohradech, ale pro rok 2015 
navrhnout změněné aranžmá včetně místa konání. Návrh připraví prod. M. Vlach.  
Stalo se po KD: Termín 26. 11. 2014 je rezervovaný v Národním domě na Vinohradech 
pro DOD. 

 
d) Matfyz.cz: převedení databáze absolventů - minulý týden se uskutečnila schůzka, jako 

reálný termín pro uskutečnění ostrého spuštění portálu (bez e-shopu) se jeví měsíc 
březen či duben. 

 

mailto:sber@ovvp.mff.cuni.cz
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e) Spolupráce s firmou Dobrý web: dne 11. 12. t.r. proběhla další schůzka. Termíny 
časového plánu se posouvají, je třeba pozměnit způsob analýzy (mapa stránek fakultního 
webu neodpovídá struktuře – některé stránky scházejí, naopak existují zastaralá 
rezidua). Situace si patrně vyžádá uzavřít dodatek ke smlouvě s firmou Dobrý web.   

 
f) Jednání s firmou Medicomp o případném prodloužení spolupráce probíhá, dosavadní 

smlouva končí v polovině ledna 2014. Z: dr. K. Šolcová.  
 

g) Pracovní skupina pro Fakultní školy MFF UK: prod. M. Vlach oslovil potenciální členy, 
aby získal jejich souhlas s účastí na práci skupiny. Jakmile obdrží od prod. M. Vlacha 
konečný návrh, děkan pracovní skupinu ustaví.  
Stalo se po KD: Pracovní skupina je jmenována, první schůzka se uskuteční 7. února 
2014, složení lze nalézt na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8167.htm 

 
h) Veletrh Gaudeamus Praha (28. 1. – 29. 1. 2014): účast MFF UK je potvrzena, včetně 

účasti na doprovodném programu Věda pro život. Součástí doprovodného programu se 
stane i Jedna noc s informatikou. Koordinací účasti na veletrhu byla pověřena vedoucí 
OVVP dr. A. Havlíčková. 

 
i) MFF UK se koncem ledna 2014 zúčastní festivalu PragoFFest.  

Stalo se po KD: Aktuální upoutávka je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-prago/ 
 

j) Vedoucí OVVP se zúčastnila jednání o výsledcích projektu Reflex 2013 zaměřeného na 
uplatnění absolventů VŠ. Schůzce byl přítomen kromě jiných náměstek ministra školství 
Tomáš Hruda.  

 
k) Prod. M. Vlach dal sekčním proděkanům k úvaze, zda nepožádat ministerstvo 

spravedlnosti o zařazení vybraných pracovišť fakulty do seznamu ústavů kvalifikovaných 
pro znaleckou činnost.  

 
l) Nabídka České filharmonie na koncerty pro studenty MFF UK za zvýhodněnou cenu: 

oznámení bylo dáno na stránky sociálních sítí fakulty. 
 

m) Žádost o příspěvek na studentské aktivity české pobočky Americké spektroskopické a 
optické společnosti: prod. V. Baumruk není o věci zpraven, pro rok 2013 je 
bezpředmětné. Prod. M. Vlach zváží žádost o zvážení finanční podpory v roce 2014, jako 
součást podkladů pro rozpočet OVVP. S českou pobočkou bude uzavřena smlouva o 
spolupráci. Z: dr. A. Havlíčková.  

 
n) KD vzalo s potěšením na vědomí poděkování ředitele gymnázia PORG za spolupráci 

studentů MFF UK.  
 

o) Soutěžní přehlídka významných činů v propagaci fyziky: akci uspořádala Česká fyzikální 
společnost dne 29. 11. 2013, mezi jinými byly oceněny také propagační aktivity MFF UK, 
a to Fyzikální seminář FYKOS a Fyziklání; oceněna byla RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., a 
RNDr. Stanislav Gottwald.  

 
p) Finále nosné informatické soutěže PogamutCup se uskutecní na Festivalu fantazie v 

Chotěboři první víkend letních prázdnin 2014 v rámci nastartované spolupráce s tímto 
festivalem fantastiky a her ve zvláštním bloku MatfyzExpo.  

 
q) Prod. M. Vlach informoval, že UK se přihlásila k průzkumu agentury Universum 

srovnávajícímu univerzity z hlediska uplatnění jejich absolventů ve světě; cílem má být 
srovnání ve všech žebříčcích. RUK požádal fakulty o spolupráci při uveřejnění 
příslušných dotazníků.  

 
r) Kolegium schválilo, s malou úpravou, Statut Ceny za prezentaci a propagaci MFF, 

navržený prod. M. Vlachem.  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8167.htm
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Stalo se po KD: vydáno formou Směrnice děkana č. 1/2014, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm 

 
s) Ochranná známka MFF UK: kolegium schválilo návrh prod. M. Vlacha, aby si fakulta 

nechala zaregistrovat slova resp. slovní spojení Matfyz, Studuj Matfyz, iMatfyz, Odvaž se 
myslet – Dare to think. Z: prod. M. Vlach ve spolupráci s vedoucím OMK a doc. J. 
Valentou. 

 
t) Jedním z dozvuků akce FotoFest je zájem firem National Instruments a Texas 

Instruments o pronájem prostor malostranské budovy MFF UK koncem října 2014 pro 
celosvětové setkání těchto firem. Formální vyřízení spadá do kompetence tajemníka 
fakulty.   

 
u) KD schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny malostranské posluchárny S6 pro vánoční 

setkání řešitelů Pikomat; organizuje dr. Z. Pawlas, koná se v sobotu 14. 12. 2014 
odpoledne.   

 
v) OMK zajistilo oficiální novoročenky pro členy vedení fakulty, na zasedání byly 

novoročenky k dispozici.  
 

w) Jednotná grafická prezentace fakult UK: děkan zatím neobdržel z RUK slíbené 
stanovisko týkající se možnosti využívat stávající logo MFF UK jako tzv. doplňkové logo 
pro specifické účely, ani odpověď na svůj dopis panu rektorovi ve stejné záležitosti. Prod. 
M. Vlach doporučil jít cestou nové vizuální identity MFF UK, vybrat na tento úkol 
profesionální firmu. Ve spolupráci s vedoucím OMK připraví koncepční návrh na možný 
postup.  

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Slavnostní setkání u příležitosti 60. výročí založení nynější Katedry fyziky povrchů a 
plazmatu se bude konat 7. ledna 2014 od 14:00 hodin v refektáři na MS. Pozvánky jsou 
rozeslané. Děkan vyjádřil dík vedoucímu KFPP za ochotu změnit původně plánované 
datum setkání tak, aby nekolidoval se zasedáním VR MFF UK.  

 
b) Na oficiálním otevření „Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies“ dne 12. 

12. 2013 děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.  
 

c) Příští schůze se bude konat v pátek 27. prosince 2013 od 9:00 hodin v pracovně děkana. 
V 10:00 hodin si přijde převzít Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci Mgr. Jakub 
Tomek (náhradní termín).  
 

d) Časové plány 
i) Plán schůzí KD na první pololetí 2014:  

15. a 29. ledna, 12. a 26. února, 12. a 26. března, 9. a 23. dubna, 7. a 21. května, 
4. června.   

ii) AS MFF bude ve stávajícím složení zasedat dne 15. ledna 2014, v novém složení 
pak prvně v březnu.  

iii) Děkanský sportovní den: 23. října 2014. 
 

 
 
Zasedání skončilo v 16:30 hod.  
 
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm

