
Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 29. ledna 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček (na dopolední 
část), M. Rokyta, M. Vlach; na část jednání přizváni D. Lanková (v 10:38, bod 3.) a L. 
Veverka (9:25, bod 6.) 
P. Kolman, J. Trlifaj 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:12 hodin. 
 
Zápis ze schůze KD konané dne 15. 1. 2014 bude schválen per rollam.  
 
Oprava zápisu ze zasedání KD konaného 11. 12. 2013: přesnější znění bodu 2.i) je následující: 
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 4 v zápise komise popsané výjimky udělit po 8.000,- Kč každému 
projektu. Rozpočet každého ze zmíněných 4 projektů byl redukován na 6000,- Kč, a to z důvodů nejasné 
formulace výstupů či částečného překryvu s tématem diplomové práce. Financování 12 projektů bylo 
vázáno na odstranění formálních nedostatků (většinou chyběly podpisy funkcionářů). Celková suma 
takto vyplacená představuje 424 tis. Kč ze stipendijního fondu. 
 
 
 
Informaci o závěrech porady děkanů konané dne 20. 1. 2014 poslal děkan kolegiu mailem.  
K dokumentu Vlastní hodnotící zpráva UK za období 2004-2012: připomínky MFF UK ke zprávě 
o vzdělávací činnosti projednal prod. F. Chmelík a vedoucí studijního oddělení JUDr. D. Macharová 
s autorem zprávy RNDr. Vladimírem Roskovcem. Dr. V. Roskovec podle sdělení studijního proděkana 
připomínky uznal a přislíbil vzít na ně ohled při redakci konečného textu. Prod. F. Chmelík požádá dr. 
V. Roskovce o upravenou verzi.  
Stalo se po kolegiu: Dr. Roskovec zaslal neoficiální opravené texty dne 3. 2. 2014. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Návrh aktualizace Opatření rektora č. 40/2009, týkající se ochrany a správy duševního 

vlastnictví: četné připomínky MFF UK zaslal děkan v předepsaném termínu řediteli Centra 
pro přenos poznatků a technologií UK Ing. Jiřímu M. Fuchsovi a v kopii pror. S. Štechovi. 
Kolegium se shodlo v názoru, že předložený návrh nebyl kvalitně připraven.  

 
b) Rada pro komercializaci: podle sdělení pror. S. Štecha byli na návrh MFF UK jmenováni 

doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., Ing. Jaroslav Vlach, Ph.D., a Jaroslav Gergič z firmy 
GoodData. Aktualizované Opatření rektora č. 40/2009 nebude Rada ještě projednávat ani 
schvalovat, k prvnímu jednání ji svolá teprve nový prorektor UK.  

 
c) Stručná informace prod. J. Trlifaje o schůzce Akademického fóra týkajícího se novely 

vysokoškolského zákona o jmenování profesorů (23. 1. 2014) byla rozeslána kolegiu 
mailem.  

 
d) Kolegium schválilo per rollam tyto dvě nominace: i) aby do panelu GAČR P108 – 

Materiálové vědy a inženýrství byl navržen doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.; ii) aby do panelu 
GAČR 201 byl – ovšem za MÚ AV ČR, v.v.i. - navržen prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. 

 
e) Děkana požádal o schůzku JUDr. Václav Kobera, ředitel Odboru kosmických technologií a 

družicových systémů Ministerstva dopravy. Jednání se uskuteční dne 4. 2. 2014 na MFF 
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UK. Za fakultu se jí kromě děkana zúčastní prod. Z. Němeček, ředitel V. Kobera přijde 
v doprovodu Ing. O. Švába.  

 
f) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: kromě dvou už evidovaných návrhů ze sekce F 

nebyly žádné další špičkové vědecké výsledky k ocenění předloženy. Kolegium doporučilo 
předložit VR MFF UK oba návrhy. Jsou to výsledky autorů Z. Němečka, J. Šafránkové a 
dalších kolegů z KFFP (přístroj určený k měření slunečního větru, úspěšně měřící rychlost, 
hustotu a teplotu slunečního větru s unikátním časovým rozlišením až do 31 ms) a výsledky 
doc. P. Němce z KCHFO a kolegů (autorům se podařilo objevit nový relativistický efekt, 
který byl nazván "optical spin-orbit torque". Tento výzkum navazuje na jejich nedávný objev 
nerelativistického efektu "optical spin-transfer torque", který byl publikován v roce 2012 [P. 
Němec a kol, Nature Physics 8, 411-415 (2012)]. 

 
g) Cena děkana MFF UK na nejlepší učebnici a za nejlepší monografii (za rok 2013): termín 

pro podání návrhů vyprší koncem března 2014. Prod. V. Baumruk předal na sekretariát 
děkana návrh ze sekce F (AÚUK).  

 
h) Děkan nechal kolovat pozvánku na mezinárodní konferenci Inovativní informační 

technologie konanou v Praze ve dnech 21. až 25. dubna 2014.  
 

i) Projekty financované z Norských fondů (MŠMT): prod. V. Baumruk je předběžně 
informován, že z fyzikální sekce budou podány asi tři projekty.  

 
j) Úvazky řešitelů grantů: prod. M. Rokyta o věci diskutuje s prod. J. Trlifajem. Jeho postoj je 

zatím takový, že v matematické sekci by plošné snížení pedagogických úvazků u všech 
řešitelů grantů ve prospěch jejich vědecké aktivity oslabilo pedagogické fungování sekce, 
protože by si vyžádalo zvýšit podíl externistů a studentů na výuce nad únosnou mez. 
U řešitelů více grantů či řešitelů zvláště významných grantů lze samozřejmě uvažovat 
o výjimce. Kolegium se k tomuto bodu vrátí za přítomnosti prod. J. Trlifaje.  

 
k) Evidence knih v RIV a získání bodů za ně je podmíněno i tím, že po jednom výtisku musí 

být odevzdáno do Národní knihovny ČR. Čeští vydavatelé mají tuto povinnost 
předepsanou, ale to neplatí o vydavatelích zahraničních. Kolegium se dohodlo, že pokud 
autor nedisponuje volným výtiskem, uhradí nákup knihy pro Národní knihovnu příslušná 
sekce. Prod. Z. Němeček uvedl, že ve fyzikálních oborech se podle platné metodiky 
hodnocení vědeckých výstupů knihy nepočítají, takže těch se toto opatření netýká. 

 
l) Platba za články, které jsou přijaté k publikování v časopisech s open access: na dotaz 

prod. M. Rokyty kolegium nedoporučilo, aby náklady hradila paušálně fakulta z centrálních 
prostředků. Úhrada je na řešitelích, případně sekcích, typicky jsou pro to vhodné grantové 
finance nebo finance PRVOUK.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Stipendia z grantů: prod. F. Chmelík, po konzultaci s dr. P. Zakouřilem, vyjádřil obavu, že 

celouniverzitní provázání SIS s grantovou agendou je patrně málo realistická myšlenka, 
neboť fakulty UK používají různé navzájem nekompatibilní systémy. Systém iFIS používají 
fakulty s největším tokem grantových prostředků a dat a takové jsou početně ve výrazné 
menšině.  

 
b) Rozšíření nabídky kursů U3V: oslovený doc. R. Král z Katedry fyziky materiálů přijal 

poptávku vstřícně, kurs navrhne. Prod. F. Chmelík to sdělí RNDr. J. Kašparovi, který má 
U3V na starosti.   

 
c) Zahraniční výjezdy studentů a odpovědnost za evidenci údajů o nich: prod. F. Chmelík 

uvedl, že data by se měla soustředit na studijním oddělení. Připraví mail pro pracoviště a 
před rozesláním na pracoviště jej předloží kolegiu ke schválení. 
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d) Doktorandský týden (WDS): letos se prvně nebude konat jako celofakultní akce, záleží na 

rozhodnutí sekcí, zda jej uspořádají. Prod. F. Chmelík kontroloval plnění studijních plánů, 
se zvláštním zřetelem na stanovení povinnosti doktoranda vystoupit na fakultním WDS. 
Zjistil, že ne vždy jsou dokumenty ze strany školitelů řádně vyplněné.  Platná akreditace 
fakulty předpokládá u všech studijních programů vystoupení na WDS. Prod. M. Rokyta 
požádal o názor člena Akreditační komise a citoval z něj. Zásadní část sdělení je ta, že 
jakékoliv zpřesnění či změna studijních plánů týkajících se povinnosti studenta vystoupit 
na WDS (např. že místo vystoupení na WDS má doktorand povinnost vystoupit na 
domácí/zahraniční konferenci) je plně v kompetenci fakulty a není třeba takovou změnu 
konzultovat s Akreditační komisí.  Fyzikální sekce WDS uspořádá, matematická sekce jen 
v některých oborech, sekce informatická to neplánovala. Děkan požádal prod. O. Čepka, 
aby se informatická sekce vyjádřila, jak se s danou povinností vyrovná.    

 
Děkan 
e) Pravidla pro organizaci studia na MFF: AS MFF UK je schválil 15. ledna 2014.  Návrh 

vnitřního předpisu odeslali ke schválení Akademickým senátem UK společně děkan a 
předseda AS MFF UK dne 27. 1. 2014. 

 
f) Žebříček vysokých škol vychovávajících studenty v oboru informatika, který zpracovala 

redakce Hospodářských novin: MFF UK se umístila na prvním místě. Prod. P. Kolman 
jedná s redaktorkou HN o metodice, podle které byly školy vyhodnocovány. Děkan ocenil 
práci OMK, protože MFF UK už mohla díky zadané registraci vystupovat v žebříčku pod 
značkou „Matfyz“. 

 
g) Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Ing. Jiří Zýka oslovil děkana 

dopisem, informujícím o aktivitě, kterou bude CZVV provádět z pověření MŠMT. Jde 
o tříleté pokusné ověřování výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, tzv. 
Matematiky+. Úplný text vyhlášení MŠMT je na webu, viz: 
http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html/ 
Budou sledovat studijní proděkani a proděkan pro matematickou sekci.   
Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta přeposlal KD stanovisko vedoucí KDM doc. J. Robové, 
které hodnotí náročnost zaslaného testu slovy „obtížnější než současná státní maturita“.  

 
h) Návrh na změnu garantů v matematické sekci: prod. M. Rokyta informoval, že kolegium 

sekce M projednalo návrhy dne 23. 1. 2014, souhlasilo s nimi a doporučilo předložit je prod. 
F. Chmelíkovi. Prod. F. Chmelík návrhy předloží vědecké radě MFF UK.  

 
i) Změna v osobách předsedů Oborových rad doktorského studia a ve složení OR: kolegium 

vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty o nesnadnosti úkolu, pramenící z formálních 
příčin. M. Rokyta informoval o tom, že právě probíhá volba předsedy OR na programu 
matematika. Nová pravidla vztahující se k organizaci doktorského studia na fakultě 
připravují studijní proděkani.  
Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta byl zvolen předsedou OR doktorského studia programu 
Matematika. 
 

j) Studentská anketa za ZS 2013/2014: na dotaz děkana, jak je zpracování ankety daleko, 
přislíbil prod. F. Chmelík podat zprávu v nejbližších dnech. 

 
k) Kolegium vzalo na vědomí, že prod. F. Chmelík předložil ke schválení VR MFF UK návrh 

na složení státní rigorózní komise v oboru I5 Informatika, obor Počítačová grafika a analýza 
obrazu.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Děkan 
a) Děkan požádal vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. Lankovou, aby kolegium 

seznámila s předběžným výsledkem hospodaření fakulty v roce 2013, v dělení podle sekcí. 

http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html/
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Ekonomický stav fakulty je velmi dobrý, kolegium vzalo zprávu na vědomí. Závěrka je ve 
stádiu konečného zpracování, každý ze sekčních proděkanů dostane přehled o své sekci. 
Co se týká výhledu na rok 2014, děkan uvedl, že MFF UK si finančně pohorší o sumu asi 
18 mil. Kč v důsledku ukončení výzkumných záměrů.  

 
b) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. V. Baumruka, že ve fyzikální sekci se podařilo 

po výběrovém řízení opatřit všechny potřebné investice o něco levněji, takže vzniklou 
úsporu sekce převádí do roku 2014.  

 
c) Kolegium schválilo převod části nákladů na doktorandská stipendia na vrub stipendijního 

fondu: 

               
Předpis 
účtování 

Kč TA Důvod 

9110803 1 080 000 06 Překročení čerpání oproti zdroji 
o 5 670 643 Kč 

         
d) Další natáčení seriálu ČT „Vraždy v kruhu“ v prostorách fakulty na Karlově: vzhledem 

k rozsahu natáčení se podařilo dalším jednáním navýšit denní sazbu, takže za zbývajících 
7 natáčecích dnů obdrží fakulta 100.000,- Kč.  

 
e) Finanční vyrovnání mezi MFF UK a FSV UK za výuku v zimním semestru 2013/2014: bude 

fakturována částka 586.666,- Kč, půjde ve prospěch rozpočtu matematické sekce MFF UK. 
 

f) FTVS UK nabídla v rámci UK k odprodeji nepotřebný majetek, a to terapeutická lehátka. 
MFF nabídku nevyužila.  

 
g) Vypracováním stanoviska pro pojišťovnu v případě odcizeného jízdního kola v areálu Troja 

byl pověřen tajemník fakulty. 
 

h) Stanovisko KD k požadavku Mgr. M. Vyšinky, jednajícího jménem společnosti ACSA, 
zapůjčit zasedací místnost MFF UK na školení „Vysokoškolská legislativa“ bylo následující: 
kurz konaný dne 3. 2. 2014: výše nájmu za zasedací místnost ve druhém patře by činila 
2000,- Kč;  
kurz dne 26. 2. 2014, jehož by se zúčastnily pracovnice studijního oddělení MFF UK: za 
podmínky, že kurzovné by činilo místo 1500,- Kč za osobu 1000,- Kč za osobu, by 
pronájem místnosti byl poskytnut zdarma.  

          Stalo se po KD: Žadatel od požadavku odstoupil.  
 

i) Společnost Contour, s.r.o., pořádá pro AVU ve dnech 20. až 21. 11. 2014 symposium a 
chtěla by využít refektáře v malostranské budově.  KD schválilo slevu na nájemném ve výši 
25 %. 

          Stalo se po KD: Firma od požadavku odstoupila.  
 
j) KD projednalo žádosti o poskytnutí refektáře pro „soukromé“ klavírní koncerty, kdy by 

zájemce hrál pro své přátele a známé. Pro koncertující (sponzory, adoptéry strun) byl 
stanoven krátkodobý nájem refektáře na 5.000,- Kč. Pro ostatní zájemce činí nájem 
15.000,- Kč, což odpovídá platnému sazebníku. 

 
k) S odkazem na bod 4. b) zápisu z kolegia děkana konaného dne 15. 1. 2014 tajemník 

předložil další informace k poskytování záloh na cestovní příkazy bezhotovostním 
převodem na účet zaměstnance. KD schválilo převody záloh na služební cesty 
bezhotovostním převodem na účet zaměstnance nejdříve 7 dní před zahájením služební 
cesty. Tajemník a Ing. Lanková připomněli možnosti bezhotovostních úhrad z fakultních 
účtů a fakultními platebními kartami a tyto dvě varianty považují za prioritní. Formu 
odesílání záloh na cestovní výdaje na účty zaměstnanců doporučují provádět ve 
zdůvodněných případech se souhlasem správců zdrojů zejména proto, že při kontrolách 
mohou nastat problémy s kurzovými rozdíly při platbách ze soukromých účtů, bankovními 
poplatky a rovněž s prokazováním plateb. V této souvislosti je také nutné zlepšit kázeň při 
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schvalování záloh co do lhůt i jejich výše a dále dodržovat lhůty pro vyúčtování cestovních 
výdajů po cestách. 
(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm - v části ÚHRADY). 

 
l) Dny otevřených dveří v Přírodovědné školce Rybička se konají ve dnech 29. 1., 30. 1. a 

13. 2. 2014. Informaci nechal tajemník fakulty rozeslat na všechny útvary. O školce více 
na: www.skolkarybicka.cz 

 
Děkan 
m) Žádost SKAS o změnu systému podpory studentských akcí (mail předsedy SKAS 

z prosince 2013): podle informace prod. M. Vlacha nevidí představitelé spolku Matfyzák 
nic, co by bránilo, aby Spolek fungoval jako finanční prostředník. Rozhodnutí musí padnout 
dříve, než se bude navrhovat rozpočet fakulty. Kolegium vyčká návrhu Propagační komise.   

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Prod. Z. Němeček 
a) Projekty VaVpI: všechny tři fakultní návrhy byly odeslány na MŠMT, postupně jsou na 

vyžádání ministerstva doplněny/doplňovány.   
 
b) Pavilon v Troji: investiční záměr čeká na registraci ze strany Ministerstva financí. Časové 

odklady způsobují, že se pravděpodobně nepodaří zahájit v pavilonu výuku v roce 2016. 
Vybavení serverovny – výběrové řízení: kromě jiného otázkou stále zůstává finanční 
spoluúčast MFF UK 
Stalo se po KD: Ministerstvo financí sdělilo dne 28. 1. 2014 souhlas s registrací výstavby 
pavilonu. 

 
c) Schůze Monitorovacího výboru Kampusu Albertov, svolaná na 28. 1. 2014, byla kvůli 

naléhavějším povinnostem pana rektora zrušena.   
 
 
Prod. M. Vlach 
d) Rotunda sv. Václava v malostranské budově: výzva na podávání projektů do tzv. Norských 

fondů ještě nebyla uveřejněna. Návrhy projektů financovaných z tohoto zdroje podepisuje 
děkan fakulty. Prod. M. Vlach jednal s KTF UK, dále navázal kontakt s představitelem 
kapituly paterem Kelnarem a díky tomu měl příležitost k exkursi kostela ve Staré Boleslavi, 
s velmi zajímavými poznatky.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Příplatky za funkci garanta: kolegium schválilo shrnutí situace určené pro vedení UK, jak 
je vypracoval prod. M. Rokyta. Garanti ještě nejsou jmenováni, návrh na jejich jmenování 
byl zaslán panu rektorovi.   

 
b) Fakultní pamětní medaile: kolegium sekce matematiky podpořilo návrh vedoucího KMA na 

udělení dvou medailí. Po diskusi kolegium schválilo, aby stříbrnou medaili dostal prof. 
Andrea Cianchi z Florencie. Druhý z návrhů - na udělení zlaté medaile – kolegium 
doporučilo doplnit o přesvědčivější zdůvodnění z hlediska přínosu pro MFF UK. 
Stalo se po KD: Druhý z návrhů předkladatel stáhl.  

 
       
 
 
 
    
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm
http://www.skolkarybicka.cz/
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6. PROPAGACE 
 
Prod. M. Vlach  
a) Opatření rektora č. 17/2013, Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku 

univerzity: rektor UK udělil svým dopisem ze dne 17. 1. 2014 Matematicko-fyzikální fakultě 
UK výjimku, takže MFF UK může stávající fakultní logo, jehož součástí je znak UK, užívat 
jako tzv. doplňkové logo pro specifické případy. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že MFF UK 
bude muset nově vytvořit základní fakultní logo. Kolegium vzalo toto na vědomí a v diskusi 
se zabývalo otázkou, zda se MFF UK má zúčastnit veřejné zakázky organizované vedením 
UK. Závěr byl takový, že se MFF UK k univerzitou organizované soutěži připojí, ale vymíní 
si, že v případě zásadní nespokojenosti s výsledkem jej nemusí akceptovat a logo si nechá 
navrhnout na vlastní náklady. V tomto smyslu by měla být formulována pravidla soutěže a 
specifikace požadavků fakulty. MFF UK navíc navrhne další možná grafická studia, která 
by bylo možné do soutěže zahrnout. 

 
b) Příprava výroční zprávy MFF UK: prod. M. Vlach a vedoucí OMK předložili návrh na 

pozměněný formát materiálu. Po technické stránce spadá příprava výroční zprávy pod 
OMK, o  data budou požádána příslušná oddělení fakulty a členové vedení. Podklady pro 
zprávu za rok 2013 žádá OMK dostat do konce března 2014, výsledný návrh dokumentu 
bude předložen AS MFF UK před letními prázdninami. První verzi zprávy očekává 
kolegium do konce dubna 2014. Z: prod. M. Vlach.  

 
c) Jeden den s fyzikou 6. února 2014: zahajovací zhruba desetiminutovou řeč obstarají 

děkan, prod. F. Chmelík a prod. V. Baumruk, každý v jiné posluchárně.  
 

d) Muzejní noc: kolegium souhlasilo, aby se MFF UK začlenila do programu pražské akce, 
plánované na 14. 6. 2014, a to konkrétně malostranskou budovou. Nabídnout by šlo 
exkurse do refektáře nebo suterén s trezory. OMK připraví tištěný propagační materiál.  

 
e) Spolupráce s firmou Preciosa: proběhla schůzka s řešiteli projektů. Firma Preciosa 

zaplatila dočasnou licenci programu LabView pro řešení projektu.  
 

f) Fakultní ples 5. 3. 2014: zahajovacího slova v 19:30 se ujme děkan, Cena děkana za 
reprezentaci a propagaci bude předána v 21:00 hodin. Pro vedení fakulty a jeho významné 
hosty bude ve VIP salonku k dispozici 60 míst, z nichž asi 24 míst požaduje PR. 
Občerstvení jako vloni. Členové kolegia sdělí co možno nejrychleji své požadavky na 
vstupenky do VIP salonku T. Pávkové.   

 
g) Dárkové propagační předměty: vazba kopie Hájkovy knihy je dražší, než činil původní 

odhad (2500 Kč jedna). Budou hledány jiné možnosti vazby knihy.  
 

h) Soutěž Náboj: dotace 50 tis. Kč od RSJ je smluvně podložená, nový organizační řád 
soutěže schválil podpisem děkan fakulty.  

 
i) Nadace Depozitum Bonum: na podporu přírodovědných oborů se podařilo získat příspěvek 

800 tis. Kč, vyřízení darovací smlouvy projedná prod. M. Vlach s tajemníkem fakulty. 
S ohledem na sumu přesahující 100 tis. Kč je potřeba získat na smlouvu podpis pana 
rektora.   

 
j) Na konci ledna byl v sídle UNESCO slavnostně zahájen Mezinárodní rok krystalografie. 

Připomíná sté výročí zásadních experimentů a objevů v oblasti difrakce rentgenového 
záření. Blíže na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-krystal/ 
 

k) Do návrhu MŠMT obsahujícího koncepci práce s talentovanými studenty na léta 2014-2018 
budou zahrnuty též aktivity MFF UK. Příslušného jednání se zúčastní Bc. Karel Kolář.   

 
l) Testování struktury webu firmou Dobrý web: odehrály se další dvě schůzky, věc spěje ke 

konečnému návrhu, prod. M. Vlach požádá o dobrovolnou součinnost při testování jak 
studenty (prostřednictvím studijního oddělení), tak zaměstnance fakulty.   

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-krystal/
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m) Poptávka firmy LG po umístění její reklamy na výškové budově fakulty v Troji: pan kvestor 

zatím názor na reklamy obchodních společností nesdělil.  
 

n) Probíhá veletrh Gaudeamus včetně doprovodného programu MFF UK, kterým je Noc 
s informatikou. Současně se fakulta účastní se svým zvláštním programem na festivalu her 
a fantastiky PragoFFest. Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-prago/ 

 
o) Spolek Matfyzák: stále se nepodařilo získat vhodnou osobu pro roli Stařešiny.  

Stalo se po KD: Děkan jmenoval, na návrh prod. M. Vlacha, do uvedené funkce Ing. Martinu 
Dobroňovou, pracovnici OMK resp. OVVP. 
 

p) Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost zaměřený na propagační činnost, 
který garantuje PřF UK a na němž se podílí MFF UK, FTVS, FSV, LFP, FgU AV ČR, British 
Council a další, bude znamenat přínos pro finanční zabezpečení některých stávajících a 
nových aktivit MFF UK. Prod. M. Vlach předpokládá vícezdrojové financování příslušných 
pracovníků děkanátu. O prudkém zvýšení úvazků u stávajících pracovníků propagace 
prod. M. Vlach neuvažuje.   

 
q) Absolventi MFF UK po 5 letech: prod. M. Vlach poslal kolegiu výsledek šetření 

provedeného mezi absolventy MFF UK po pěti letech od ukončení jejich studia; podařilo 
se oslovit 121 respondentů. Kolegium souhlasilo s poskytnutím dokumentu Akademickému 
senátu MFF UK, ale prozatím jako interního materiálu.   

 
r) Pojištění organizátorů mimopražských propagačních akcí: protože se hromadí dotazy např. 

na úrazové pojištění, vyložil tajemník fakulty situaci. Dosud vyplývalo pojištění z dohody o 
provedení práce, která se s vedoucími akcí uzavírala. Prod. M. Vlach uvažuje 
o hromadném pojištění akce jako takové, např. hrazeném z účastnických poplatků. 
Tajemník prověří stávající smlouvy mezi MFF UK a pojišťovnami. 

 
s) Propagační komise: první schůze rekonstruované komise je svolaná na 11. února 2014. 

Komise by měla posoudit návrhy na udělení Ceny děkana za reprezentaci a propagaci. 
Zatím není evidován žádný návrh.   

 
t) Nahrávání přednášek: kolegium vzalo na vědomí reakce oslovených vyučujících, jak je 

tlumočili sekční proděkani. Protože v nadcházejícím letním semestru nebudou mít 
pedagogové z informatické sekce, které studenti vytipovali k zaznamenání, přednášku, 
natočí se přednášky ze sekcí M a F. Podrobnosti proberou děkan, proděkani M. Rokyta, 
V. Baumruk a M. Vlach za účasti doc. Z. Lustigové. 
Stalo se po KD: Schůzka se uskutečnila 5. 2. 2014 a zúčastnili se jí děkan, proděkani M. 
Rokyta a M. Vlach, doc. Z. Lustigová.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. F. Chmelík přijal pozvání na slavnostní předání Čestné oborové medaile Ernsta 
Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách, a to prof. Guntheru Egglerovi z Ruhr Universität 
Bochum v Německu. Slavnost se odehraje dne 17. 2. 2014 v 10:00 hodin v 10:00 hodin 
v  budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.  

 
b) Děkan přislíbil účast na slavnostním setkání u příležitosti inaugurace děkana 2. LF UK dne 

4. 2. 2014 od 16:00 hodin. 
 

c) Zastupování děkana: ve dnech 17. až 21. února 2014 bude zastupovat prod. J. Trlifaj, ve 
dnech 17. až 21. března 2014 prod. V. Baumruk.   

 
d) Prod. M. Rokyta dal podnět k tomu, aby finanční odměna pro školitele za to, že včas dovedli 

k úspěšné obhajobě svého doktoranda, nesla na výplatní pásce výstižnější označení. 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-prago/
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Momentálně spadá do kategorie „roční odměna“, což příjemce mate.  Kolegium požádalo 
tajemníka fakulty, aby zjistil, jak lze požadavku vyhovět.   

 
e) Prod. M. Rokyta se omluvil na příští schůzi KD konanou 12. února 2014, z důvodů pobytu 

v zahraničí.  
 

f) Prod. M. Vlach plánuje svolat na druhou polovinu února t. r. schůzku ohledně dalšího osudu 
reprografického střediska a o reorganizaci vydavatelství Matfyzpress. Zúčastní se jí děkan, 
tajemník, proděkani M. Vlach a M. Rokyta, Ing. S. Stojan.   

 
g) Kolegium prodiskutovalo body, které děkan za vedení fakulty napíše nově zvolenému 

rektorovi UK jako odpověď na jeho dopis z 29. 11. 2013 (názory na fungování Univerzity 
Karlovy, silné a slabé stránky UK a MFF UK, práce RUK atd.). Konečné znění pošle děkan 
kolegiu k revizi v příštích dnech.   
Stalo se po KD: Děkan dokument, po drobných připomínkách z KD, odeslal 30. 1. 2014.  

 
 

 
Zasedání skončilo v 16:10 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


