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Zápis ze 13. schůze kolegia děkana konané dne 26. února 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

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

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného 12. 2. 2014.  
 
 
1) Závěry z porady děkanů konané dne 17. 2. 2014 včetně rozpisu termínů, rozložení agend 

v kolegiu rektora a organizační řád RUK poslal děkan kolegiu pro informaci e-mailem.  
 
2) SVV – nerovnoměrné krácení ze strany RUK a snížení celkové sumy prostředků 9%: kolegium 

schválilo odeslat za vedení fakulty dopis adresovaný prof. P. Volfovi. Snížení prostředků pro MFF 
vedení fakulty akceptuje, naopak nesouhlasí se způsobem krácení financí a s jeho zdůvodněním, 
a proto žádá o plošné krácení pro všechny projekty SVV z MFF UK. Děkan vyjádřil určitou 
nespokojenost s tím, že nebyl o výsledku jednání grantové rady včas informován zástupci MFF 
UK. Prod. M. Rokyta, jenž se podstatným způsobem podílel na přípravě dopisu pro prof. P. Volfa, 
poděkoval za solidární přístup ostatních dvou sekcí.  

 
3) Aktualizace DZ MFF UK pro rok 2014: děkan požádal o doplnění chybějících pasáží, pokud 

možno do 28. 2. 2014. Uvítal by, aby klíčové body ADZ  obsahovaly i termíny, byť orientační.  
 
4) Projekt KREDO: prof. L. Skála, který je za MFF UK koordinátorem projektu, předložil koncept 

fakultní SWOT-analýzy. Připomínky a doplňky, které zazněly v diskusi, zapracuje děkan do 
konečné podoby dokumentu a předá prof. L. Skálovi.  

 
5) Principy pro sestavení rozpočtu fakulty na rok 2014 (tento bod začalo KD diskutovat ve 14:51).  

 
a.   Děkan úvodem předestřel cíle změn principů a moderoval následnou diskusi. Výsledkem byl 

návrh principů, které děkan předloží Akademickému senátu MFF UK na jeho schůzi 12. 3. 
2014. Jsou následující: 

 
Rozdělení dotace na sekce 
1. Dotace na vědu ve formě PRVOUK bude rozdělena mezi sekce v poměru RIV bodů za 
stejné pětileté období, které určuje rozdělení dotace na vědeckou činnost mezi fakulty 
v rámci univerzity. 
 
2. Příspěvek na vzdělávací činnost rozepisovaný podle ukazatelů A a B2 bude rozdělen 
mezi sekce podle stejného vzorce, podle kterého rektorát dělí mezi fakulty. 
 
3. Příspěvek na vzdělávací činnost rozepisovaný podle ukazatele K bude mezi sekce 
rozdělen dohodou. 
 
Podíl sekcí na nákladech centra 
1. Z grantů budou prostředky plánované na nepřímé náklady odvedeny přímo na centrum. 
Jejich část (stejné procento na všech sekcích) bude poté převedena zpět na sekce 
k zajištění administrativních činností spojených s řešením grantových projektů. 
 
2. Z institucionální podpory vzdělávací činnosti a vědy bude podíl sekcí na činnosti centra 
vypočten podle lineárního vzorce, do něhož vstupují plochy prostor užívaných pracovišti 
sekce a mzdy vyplacené z institucionální podpory. Prostředky plánované na nepřímé 
náklady zůstávají v sekcích. 
 
3. Podíl na nákladech centra z ostatních zdrojů bude řešen dohodou při tvorbě rozpočtu. 
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b.   Inventura pasportizace: tajemník čeká na výsledek kontroly v sekcích, pro potřeby tvorby 

rozpočtu. Prod. Z. Němeček upozornil na to, že v Troji je výuka rozvrhována i do místností, 
které jsou vedeny jako prostory kateder. Tajemník fakulty připraví dislokační výměr na 
prostory, které pracoviště nechtějí mít ve své správě nebo v jejichž případě existují dobré 
důvody, aby nespadaly do danění za plochu, protože slouží pro obecné blaho. Jsou to např. 
studentské počítačové laboratoře, všechny místnosti rozvrhované v SIS.  

 
c.   Tzv. interní vyrovnání odvodů z mezd sekcí za rok 2013 (příprava na sestavení rozpočtu na 

rok 2014): z podílu sekcí na nákladech centra by mělo být vyňato středisko 900, s určitostí to 
rozhodne děkan na příští schůzi KD, po předchozí kontrole dat.  

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) KD vzalo na vědomí, že VR MFF UK bude na své schůzi 5. 3. 2014 jednat o návrhu na 

zpřísnění svých požadavků na složení habilitačních komisí a hodnoticích komisí na MFF 
UK. Prod. J. Trlifaj kolegium s návrhem seznámil. Prod. Z. Němeček a prof. L. Skrbek 
doporučili pamatovat na výjimečnou situaci velkých kolaborací v případě částicové a 
jaderné fyziky. 

 
b) Návrh aktualizace Řádu habilitačního a profesorského řízení na UK v Praze (souvisí 

s využíváním systému Habilion). Snaha MFF UK je celý proces zelektronizovat, zavést 
elektronické hlasování. Některé vysoké školy (MU v Brně, VŠCHT v Praze) už např. 
elektronické hlasování zavedly. Kolegium souhlasilo, aby prod. J. Trlifaj předložil pror. 
Gerlochovi návrh na úpravu systému v rámci Univerzity Karlovy a projednal jej s ním. Kol. 
Maňásek z ÚVT UK slibuje do července t.r. systém Habilion upravit.  

 
c) E-mail pror. J. Konvalinky - možnost nominace na cenu Liliane Bettencourt: MFF UK 

nemá vhodného kandidáta.   
 

d) Bonifikace grantů: sekční proděkani odsouhlasili podklady, které budou poskytnuty na 
RUK.   

 
e) Dne 25. 2. 2014 byly vyhlášeny veřejné soutěže GAČR na podporu standardních, 

juniorských a mezinárodních projektů (Německo, Taiwan, Korea). Konečný termín pro 
odeslání návrhů datovou schránkou Grantové agentuře ČR je 9. duben 2014. OVZS to 
oznámilo na pracoviště s tím, že podrobné interní instrukce včetně stanovení interního 
termínu budou zaslány později. Kolegium schválilo jako fakultní interní termín 2. dubna 
2014 plus vydání interní instrukce upravené podle obsahu letošních zadávacích 
dokumentací a zohledňující existenci směrnice děkana č. 11/2013 (dotkne se zejména 
formulace k plánování mezd a mechanismu předkládání projektů; sekční proděkani si 
přejí projekty vidět ještě před podpisem).  

 
f) Rozpis prostředků na PRVOUK 2014 byl předán na RUK. Na žádost RUK dodala fakulta 

zdůvodnění poklesu částky na podporu části programu P15; zdůvodnění zpracoval prod. 
M. Rokyta. 

 
g) Strouhalovská přednáška 5. 3. 2014: tištěné pozvánky jsou rozeslány.  

 
h) Horizon 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING 

NETWORKS (ITN) – konečný termín předložení návrhů připadá na 9. 4. 2014 (zatím se 
připravují tři projekty s účastí MFF UK). 

 
i) Horizon 2020 ERC STARTING GRANT  - konečný termín předložení návrhů je stanovený 

na 25. 3. 2014, OVZS zatím neeviduje žádného zájemce. ERC CONSOLIDATOR 
GRANT - konečný termín předložení návrhů je 20. 5. 2014, OVZS rovněž neeviduje 
žádného zájemce. 
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j) Fulbright Distinguished Chair: prod. J. Trlifaj informoval, že kladné vyrozumění má dostat 

prof. Herzog z Ohia, plánoval přicestovat na jaře 2015, ale s ohledem na fakt, že 
vyrozumění mu dosud nepřišlo, uvažuje o odkladu. Pro další kolo je žádoucí připravit je 
s výraznějším předstihem. Uchazeči musejí být občany USA.  

 
k) Prod. J. Trlifaj zastoupil děkana na jednání Lindat/Clarin (ÚFAL). Projekt vedený prof. J. 

Hajičem byl hodnocen vysoce pozitivně.  
 

l) Oponentní řízení projektů FRVŠ řešených na MFF UK úspěšně proběhlo dne 24. 2. 
2014.   

 
Děkan 
m) Prod. V. Baumruk informoval, že zasedání rady PRVOUK P45 konané dne 25. 2. 2014 se 

za vedení UK zúčastnil jako host pror. J. Konvalinka.  
 
n) Prod. M. Rokyta informoval o zasedání rady PRVOUK P47 konaném dne 20. 2. 2014. 

Jednání se zúčastnil jako host pror. J. Royt.   
 

o) Spolupráce s Izraelem: prod. Z. Němeček, nový člen výboru pro spolupráci s Izraelem, 
požádal členy kolegia o informace týkající se dosavadních fakultních aktivit s izraelskými 
institucemi. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Jmenování garantů: dekrety podepsal rektor prof. V. Hampl, MFF UK očekává jejich 

doručení. Prod. F. Chmelík předkládá VR MFF UK na její březnové zasedání návrh na 
nové jmenování garantů studijních programů a oborů, a to doc. Mgr. P. Kaplického, 
Ph.D., doc. RNDr. J. Robové, CSc., a doc. RNDr. Z. Šíra, Ph.D. Návrhy blíže komentoval 
prod. M. Rokyta.   

 
b) Výsledky studentské ankety za ZS 2013/14: písemné připomínky studentů lze zveřejnit, 

anonymní ovšem nikoli. Několikrát bylo navrženo, aby se vedení fakulty vrátilo k 
elektronické formě ankety. V takovém případě by komise pro anketu doporučila ke 
zvážení zavedení určitého prvku povinnosti jejího vyplnění (např. student by mohl 
stiskem příslušného tlačítka dát najevo, že nechce odpovědět). Děkan vyhlásí nejlepší 
učitele po skončení Strouhalovské přednášky dne 5. 3. 2014, finančně je odmění. Sekční 
proděkani odmění další velmi dobře umístěné pedagogy. 
Stalo se po KD: Výsledek vyhlášení děkanem je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-oceneni/ 

 
Prod. P. Kolman 
c) Příprava a organizace letošních přijímacích zkoušek: sekční proděkani zajistí příklady a 

členy zkušební komise podle dodaných požadavků. Prod. M. Vlach požádal studijní 
proděkany, aby mu dali včas vědět požadavky na zajištění propagace MFF UK během 
přijímacích zkoušek. 

 
d) Uznávání předmětů splněných v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) pro účely řádného 

studia. Na návrh prod. P. Kolmana kolegium souhlasilo s tím, aby se uznávání předmětů 
splněných v rámci CŽV řídilo obdobnými zvyklostmi jako uznávání studijních povinností 
splněných v předešlém řádném studiu. V praxi to znamená zejména, že zpravidla nebude 
uznán předmět, jehož splnění bylo hodnoceno stupněm "3". Prod. F. Chmelík připraví 
informační dopis pro studenty a pracoviště. 

 
e) Návrh reakreditace: minulý týden se sešel prod. P. Kolman s garantem studijního 

programu Fyzika a dalšími zainteresovanými kolegy, aby probrali připomínky z RUK.  
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-oceneni/
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f) Meziuniverzitní projekty a smlouvy týkající se studia (např. v rámci projektu Erasmus): 
prod. P. Kolman upozornil na to, že na fakultě není určen zřetelný administrativní 
mechanismus na zabezpečení zmíněné agendy. Kdo posoudí správnost obsahu 
a formálních náležitostí smlouvy? S ohledem na bohatý program schůze kolegium věc 
odložilo na jindy.  

 
g) WDS: protože VR fakulty schvalovala materiály k žádosti o akreditaci, podá jí děkan 

fakulty na zasedání dne 5. 3. 2014 informaci, že se KD dne 12. 2. 2014 usneslo na tom, 
že aktivní účast doktoranda na mezinárodní konferenci je plnohodnotná vystoupení na 
WDS. 

 
Děkan 
h) Akreditace oborů učitelství pro střední školy – děkan dostal e-mail od prof. PaedDr. I. 

Stuchlíkové, CSc., členky Akreditační komise, předsedkyně pracovní skupiny pro 
oborové didaktiky a předsedkyně pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a 
kinantropologii. AK žádá jako podklady (rámcový popis pedagogicko-psychologické, 
didaktické a praktické části učitelské přípravy) podrobnější materiál, a to do začátku 
dubna 2014. To by umožnilo projednat dokumentaci na mimořádné schůzi pracovní 
skupiny pro pedagogiku už 28. 4. 2014. Děkan se sejde s vedoucími didaktických 
pracovišť MFF UK (KDM, KDF, KSVI, KVOF), za účasti studijních proděkanů. Prod. P. 
Kolman kontaktoval kolegu z PřF UK, ostatním signatářům Společného stanoviska 
děkanů přírodovědně zaměřených fakult českých VŠ k požadavkům Akreditační komise 
na studijní plány učitelských přírodovědných oborů napíše pan děkan. Bude k prospěchu 
věci přinejmenším se vzájemně informovat o postupu, byť by MFF UK zpracovávala 
podklady samostatně.  

 
i) Možnost přístupu do databází se závěrečnými studentskými pracemi ProQuest  

Dissertations & Theses Global (PQDT Global): e-mail, nabízející do konce února 
bezplatný zkušební přístup, byl předán proděkanům J. Trlifajovi, F. Chmelíkovi, P. 
Kolmanovi a dále knihovně fakulty.  

 
a) Nahrávání přednášek a umístění nahrávek na webu: natáčení probíhá, ale schází 

technické parametry od nahrávacích firem; tajemník fakulty čeká s připravenými 
smlouvami, až se mu firmy ozvou a smlouvy bude možné uzavřít. Odd. PSíK čeká na 
pokyny od tajemníka fakulty. Děkan čeká, až se mu ozve doc. Z. Lustigová. Zatím se jako 
nejvhodnější jeví umístit záznam přednášky do SIS. Prod. M. Rokyta sdělil informace 
o prvních dojmech prof. J. Krajíčka, jehož přednáška je zaznamenávaná. Studenti se 
nepouštějí, patrně pod dojmem snímání přednášky kamerou, do diskusí a nekladou 
vyučujícímu otázky.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Závěrka hospodaření MFF UK k 31. 12. 2013: podklady dostali členové kolegia děkana 

a poté byla předložena předsedovi Ekonomické komise AS MFF UK. Jednání tajemníka 
fakulty a vedoucí HOSP se zástupci EK je dohodnuté na 5. 3. 2014, poté bude závěrka 
postoupena ke schválení senátu fakulty na jeho schůzi 12. 3. 2014.  

 
b) Tajemník předložil kolegiu návrh Plánu stavebních prací a oprav na rok 2014 zpracovaný 

správou budov jako soubor požadavků všech pracovišť fakulty. Materiál je zpracován 
variantně, s ohledem na případné projekty VaVpI a povinnou finanční spoluúčast fakulty 
na nich. Zůstává předmětem očekávání i diskuse (např. kvůli požadavku sekce M na 
klimatizaci v karlínské budově).  

 
c) Muzejní noc 2014 - dokumentaci k akci předal tajemník prod. M. Vlachovi.  
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d) Ministerstvo kultury obdrželo podnět Národního muzea k prohlášení pomníku Stanislava 
Vydry umístěného na centrálním schodišti budovy Ke Karlovu 3 za kulturní památku. 
Kolegium souhlasilo, řízení v této věci bylo zahájeno. 

 
e) Žádosti o pronájmy 

-   Prof. H. Biederman (KMF) organizuje seminář Nanočástice z nízkoteplotního 
plazmatu a jejich aplikace, žádá o zapůjčení posluchárny S4 na 23. 5. 2014. KD 
souhlasilo, posluchárna bude poskytnuta s 50% slevou. 

-   Evropské hnutí v ČR navrhlo uzavřít s MFF UK dohodu o spolupráci týkající se 
využívání refektáře v malostranské budově. Kolegium souhlasilo s poskytnutím 
refektáře na 4 jednotlivé akce, konané v březnu, dubnu, květnu a červnu, bez 
uzavírání dohody, se slevou 10 %  z ceníkové sazby. 

-   Doc. J. Robová (KDM) pořádá ve dnech 25. a 26. 9. 2014 konferenci s názvem 
Cesty k matematice. Cílem konference je motivovat studenty středních škol ke 
studiu matematiky. Kolegium schválilo zapůjčení refektáře a poslucháren S9 a S10 
zdarma. 

 
f) Žádost předsedy JČMF o podporu Sjezdu JČMF, který se bude konat 2. až 4. července 

2014 v Brně: MFF poskytne příspěvek formou vytištění sjezdového sborníku (zhruba 100 
stran, náklad 500 ks, cena odhadem 20 tis. Kč). 

 
g) Tajemník informoval, jak funguje prodej baget na kolejích UK. Vzhledem k tomu, že 

kolejní systém vyžaduje asistenci osoby obsluhující výdejní box a vydávající baget, a 
protože v budově na MS je k dispozici automat na bagety, kolegium tuto záležitost 
odložilo. 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Děkan 
a) Všechny tři projekty VaVpI, které MFF UK podala, postoupily do dalšího hodnocení 

Projektové žádosti.  
 

b) Prod. Z. Němeček informoval, že investiční záměr na stavbu trojského pavilonu je 
zaregistrován. Připravuje se vypsání výběrového řízení na zhotovení dokumentace. 
Územní rozhodnutí bylo vydáno, ale stavební rozhodnutí dosud fakulta nezískala, protože 
přetrvává problém spočívající v uzavření smlouvy s Pražskou teplárenskou, a.s., 
o věcném břemeni (kabel – jeden ze čtyř uložených společně v zemi). Na 27. 2. t. r. je 
dohodnuta schůzka s kvestorem UK. Tajemník fakulty jedná s Pražskou teplárenskou.  

 
c) Děkan seznámil kolegium se záměrem 1.LF UK vybudovat školku. Z lokalit, o nichž LF 

uvažuje, se jako jediná příhodná pro MFFUK jeví prostor za budovou Ke Karlovu 5. 
Zájem využít v budoucnosti takové zařízení projevilo několik pracovníků z fyzikální sekce 
sídlících právě na Karlově. Záleží nejen na lokaci, ale také na tom, jaký právní status by 
zařízení mělo. Podle toho by prod. V. Baumruk případně hledal styčného důstojníka pro 
jednání s 1.LFUK.  

 
d) Evidence údajů o nemovitostech Univerzity Karlovy v Praze: požadavek kvestora UK 

o kontrolu a upřesnění předal děkan ke zpracování tajemníkovi fakulty.  
Stalo se po KD: úkol byl splněn v termínu.  

 
e) Plánované investiční stavební akce MFF UK: žádost pror. J. Hály o zpracování a 

precizaci údajů předal děkan k vyhotovení prod. Z. Němečkovi a tajemníkovi fakulty.  
Stalo se po KD: úkol byl splněn v termínu.  
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Návrh na Změnu Vnitřního mzdového předpisu UK, žádost JM o zkrácení lhůty tak, aby 

mohl být předpis projednán na zasedání AS UK dne 21. 3. 2014. Stanovisko může 
fakulta vyjádřit do 7. 3. 2014. Podklady k návrhu jsou na webu, viz: 
https://www.cuni.cz/UK-5628.html 
Vedení fakulty nemá vůči návrhu námitky. 
 

b) Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích 
pracovišť - T: vedoucí pracovišť prostřednictvím sekčních proděkanů do konce března 
2014.  

 
c) Kariérní řád: univerzitní předpis není v plánu, fakulty si ale mohou vytvořit vlastní interní 

kariérní řád. Všichni sekční proděkani se vyslovili silně pro. Děkan je tedy požádal, aby 
své představy formulovali písemně. Výsledek bude konzultovat s právničkou.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) MŠMT - koncepce práce s talentovanými studenty: prod. M. Vlach usiluje o to, aby se 

MFF UK mohla v rámci probíraných koncepčních záměrů uplatnit se svými aktivitami 
(jednání se za MFF UK účastní též Bc. Karel Kolář, OVVP). 

 
b) Dobrý web: žádost o testování nové vnitřní struktury fakultního webu bude odeslána na 

e-mailovou adresu „útvary“.  
 

c) Web pro Alumni: schůzka v této věci proběhla 25. 2. 2014.  
 

d) Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů MFF UK byla se svým projektem 
výzkumného operačního systému HelenOS po roční přestávce vybrána jako mentorská 
organizace v rámci prestižního programu Google Summer of Code 2014. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-summer/ 
 
e) Pror. M. Kovář svolal na 18. 2. 2014 schůzku proděkanů fakult pro PR, seznámil je se 

svým konceptem práce v oblasti vnějších vztahů UK. Ze závěrů: 
i) pan prorektor požádal o seznam osobností fakulty, vhodných pro případnou 

spolupráci s OVV UK (prezentace vědeckých osobností), a to po dvou jménech 
doktorandů, dvou post-doců a dvou vědců ve věku nad 35 let; prod. M. Vlach 
požádal o tipy sekční proděkany; dále pan prorektor žádá dostat seznam 
kontaktních osob, které mají na fakultě na starosti oblast vnějších vztahů;  
stalo se po KD: prod. M. Vlach zaslal na RUK seznam sestavený z návrhů 
sekčních proděkanů; jako kontaktní osoby uvedl vedoucího OMK a vedoucí OVVP; 

ii) účastníkům schůzky se představil Bc. M. Urx z nového Oddělení informačního 
systému UK, prezentoval reformu univerzitních informačních systémů (např. 
celouniverzitní redakční systém webu); 

iii) proděkani z MFF, PřF a FF UK uvažují o bližší spolupráci v oblasti vnějších vztahů.  
 

f) Návrhy na Cenu za reprezentaci a propagaci: doporučení, k němuž elektronickým 
hlasováním dospěla Propagační komise fakulty, přednesl prod. M. Vlach. Kolegium 
doporučení akceptovalo a schválilo udělit cenu za studentskou aktivitu SPIE/OSA. Děkan 
tento výsledek slavnostně vyhlásí na fakultním plese dne 5. 3. 2014.  

 
g) Cena Miloslava Petruska za prezentaci: MFF UK podá návrh na ocenění kolektivu autorů 

publikace Atlas geometrie s podtitulem Geometrie krásná a užitečná.  
 

h) Sešla se Pracovní skupina pro partnerství s firmami, do konce března lze očekávat finální 
návrh smlouvy a následné uzavření prvních partnerských smluv. 

 

https://www.cuni.cz/UK-5628.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-summer/
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i) Seriál Vraždy v kruhu: některé scény byly umístěny do prostor MFF UK na Karlově, herec 
I. Trojan se v rozhovoru pro tisk pochvalně zmínil o práci v této lokalitě.  

 
j) Spolupráce s časopisem ABC (Abíčko) a ČT, o natáčení zajímavých experimentů pro 

děti, koordinací pověřen vedoucí OMK Mgr. L. Veverka, natáčení se bude účastnit dr. V. 
Žák (KDF) a dr. T. Kekule (KVOF). 

 
k) Probíhá strukturní změna OVVP a OMK, předává se agenda, probíhá stěhování OVVP 

do Troje.   
 

l) Nová pozice na OMK (redaktor/ka webu a koordinátor/ka speciálních projektů): dosud se 
přihlásilo 6 adeptů. 
Stalo se po KD: Přihlásilo se 9 zájemců. Ústní kolo výběrového řízení proběhlo dne 6. 3. 
2014. Byla vybrána jedna uchazečka. 

 
m) Financování studentských aktivit: za 14 dní se uskuteční schůzka s představiteli spolku 

Matfyzák, SKAS, OVVP a předsedy Propagační komise. 
 

n) Plán propagačních akcí OVVP na rok 2014 a rozpočet na jejich pořádání: prod. M. Vlach 
navrhl předložit kolegiu ke schválení celkovou finanční sumu a neprobírat jednotlivé akce. 
Děkan si přeje, aby kolegium bylo předem informováno v případě event. rušení tradičně 
pořádaných propagačních aktivit.    

 
o) Návrh zápisu z ustavující schůze Propagační komise fakulty dostalo kolegium e-mailem, 

po schválení sekčními koordinátory propagační komise bude zápis vystaven na webu 
fakulty. 

 
p) Dne 24. 2. 2014 se uskutečnila schůzka týkající se nové struktury vydavatelství 

Matfyzpress a reprostřediska. Zúčastnili se jí děkan, proděkani M. Rokyta a M. Vlach, 
tajemník fakulty, vedoucí OMK, vedoucí HOSP a Ing. S. Stojan. Další jednání v této věci 
se uskuteční v blízké budoucnosti, za účasti děkana, proděkanů M. Rokyty a M. Vlacha, 
předsedy ediční komise fakulty doc. M. Zeleného a Ing. S. Stojana.  
Stalo se po KD: Další schůzka se uskutečnila 11. 3. 2014.  
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Sportovní dny: v rámci rektorského dne 14. května 2014 plánuje děkan uspořádat 
smíšený tenisový match, ve kterém by učitelé vyzvali studenty. Děkanský den bude 
vyhlášen na podzim.  

 
b) Umístění reklamy firmy LG v Troji: názor pana kvestora se doposud nepodařilo získat. 

Kolegium by připustilo umístění reklamy, pokud by měla podobu úzkého a ve výhledu 
nepřekážejícího plakátu. Věc sleduje pan tajemník.  

 
c) Prod. M. Vlach ukázal skleněný prototyp Kleinovy lahve. Kleinova lahev bude vyrobena 

v několika kusech jako netradiční propagační předmět určený pro významnější akce, 
např. pro držitele Ceny za reprezentaci a propagaci. 

 
d) Vyhodnocení smlouvy o propagaci mezi MFF UK a VŠSK uzavřené na rok 2013: úkol 

stále trvá, jako předpoklad pro uzavření podobné smlouvy pro rok 2014.   
 

e) Jarní koncert MFF UK: plánován na 16. dubna 2014 do Velké auly Karolina, účinkovat 
bude Pražské violoncellové trio. 
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f) Předání dekretů nově jmenovaným docentům dne 10. 6. 2014 v 10:00 hodin se zúčastní 
děkan fakulty.   

 
 

Zasedání skončilo v 16:40 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 


