
Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 26. března 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj 
Z. Němeček, M. Rokyta 
j.h. přizván L. Skrbek; k bodu 6.b) Z. Lustigová. 

Omluven:      P. Kolman 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
Kolegium schválilo zápisy ze svých zasedání konaných 26. 2. a 12. 3. 2014.  
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Fakultní post-docs: KD potvrdilo termín 4. 4. 2014 na zaslání návrhů témat pro vypsání 

výzvy na OVZS. Výběr uchazečů je žádoucí uskutečnit do prázdnin.  
 
b) Fulbrigt Distinguish Chair: KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o změněné 

finanční situaci Fulbrigtovy komise a dále že prof. J. Jurečková avizovala zájemce - prof. 
Abrama M. Kagana z University of Maryland. Dostala doporučení, aby se obrátila nejprve 
na sekčního proděkana a poté na kontaktní osoby pro Fulbright Chair v ČR.  

 
c) Novela směrnice o doplňkových (režijních) nákladech: prod. J. Trlifaj přečetl návrh 

směrnice, děkan seznámil kolegium se stanoviskem právničky v dané věci. Výnos se týká 
grantů, nikoli SVV a institucionálních projektů. OVZS vyhotoví písemný dokument, 
v němž řešitel grantu vyjádří s odvodem souhlas. Kolegium děkana nový výnos schválilo; 
o jeho vydání budou fakultní pracoviště informována jednak ze strany OVZS, jednak 
sekčními proděkany.  
Stalo se po KD: Směrnice děkana č. 1/2014 o doplňkových (režijních) nákladech je na 
webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm 

 
d) OVZS rozeslalo, v souladu se Směrnicí děkana č. 11/2013, připomenutí o povinnosti 

zasílat průběžná hodnocení grantů. Zatím má OVZS k dispozici zhruba polovinu 
hodnocení. Ta hodnocení, v nichž jsou uvedeny připomínky nebo výhrady, předá OVZS 
příslušným sekčním proděkanům.  
OVZS bude opakovat tuto akci i po závěrečných hodnoceních grantů, jakmile budou tato 
hodnocení zpřístupněna ze strany GA ČR.  
 

e) Mise amerických univerzit do Maďarska, České republiky a Polska: schůzky, která se 
bude konat 9. 4. 2014 v Americkém centru, se zúčastní prof. J. Trlifaj. Zájem o setkání 
s reprezentanty MFF UK projevily Northeastern University a University of Colorado 
Boulder. Na MFF UK je evidována dlouhodobá spolupráce s CUB, existuje též konkrétní 
kontakt s Northeastern University.  

 
f) Pror. J. Škrha svolal na 22. 5. 2014 schůzku s proděkany fakult. Prod. J. Trlifaj se 

objednal k dřívějšímu přijetí, na 4. 4. 2014. Setká se s prorektory J. Škrhou a A. 
Gerlochem.  Jedním z aktuálních problémů, které by rád projednal, je systém Habilion 
(viz bod sub h) tohoto zápisu). 

 
g) Z MFF UK byl v rámci výzvy ERC StG zatím postoupen jeden návrh projektu (kol. J. 

Šťovíček). Do výzvy MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING 
NETWORKS (ITN) jsou v přípravě tři projekty s účastí pracovníků z MFF (kol. J. Nešetřil, 
V. Souček, J. Ďurech). 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm
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h) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: byla udělena doc. Petru Němcovi a kol., 
laureáti ji převezmou 7. 4. 2014. Viz: 
http://www.cuni.cz/UK-218.html 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-nemec/ 

 
i) Studentka MFF UK Kseniya Illková (vedoucí doc. F. Chmelík) získala švýcarské 

stipendium SCIEX k ročnímu postdoktorskému pobytu na EPFL Lausanne pod vedením 
prof. Andrease Mortensena.  

 
j) Prod. J. Trlifaj se sejde s pákistánskou zájemkyní o doktorské studium na MFF UK, aby jí 

pomohl zorientovat se v nabídce fakulty, co se týče matematických oborů. Informace na 
fakultním webu nejsou v tomto ohledu stále dostačující, stejně jako ochota studentkou 
oslovených předsedů RDSO (ze tří oslovených reagoval pouze prof. J. Trlifaj).   

 
k) Prod. V. Baumruk uvedl, že na webu už jsou zveřejněné výsledky soutěže GAUK. Prod. 

J. Trlifaj přislíbil poslat členům kolegia cestou OVZS tabulku s výsledky projektů MFF UK 
a srovnání s výsledky ostatních fakult UK, např. PřF UK, pokud tyto fakulty relevantní 
data fakultě (MFF UK) poskytnou.  

 
l) Vědecká rada UK na svém zasedání 27. 3. 2014 projedná, kromě jiného, návrh na 

jmenování doc. O. Santolíka profesorem. Návrh budou obhajovat děkan a předseda 
hodnoticí komise prof. Z. Němeček. 

 
m) Prod. M. Vlach informoval, že firma Preciosa, a.s., přislíbila vyhlásit druhou soutěž 

studentských vědeckých projektů o 200 tis. Kč, soutěžní kolo bude vyhlášeno počátkem 
dubna t.r. Bude probíhat v podobném režimu jako soutěž první. Termín pro přihlášky je 
stanovený na 15. 5. 2014. Závěrečná jednání o soutěži povede prod. M. Vlach. 
Stalo se po KD: Soutěž byla vyhlášena, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/veda/gs/ 

 
n) Sdružení CESNET vyhlásilo celostátní soutěž pro studenty a absolventy doktorských 

studijních programů do 35 let. Prod. J. Trlifaj zaslal kolegiu tuto informaci mailem. 
 
o) Prod. M. Rokyta předal děkanovi návrhy na cenu děkana za nejlepší monografie a 

nejlepší učebnici. Matematická sekce předkládá celkem čtyři návrhy. Prod. O. Čepek 
informoval, že v informatické sekci vznikly návrhy dva, jeden spadající do kategorie 
učebnice a jeden do kategorie monografie; pošle je dodatečně. Prod. V. Baumruk předá 
další návrhy (jeden už na sekretariát děkana předal) za fyzikální sekci v předepsaném 
termínu, 31. 3. t.r., celkem budou tři. 

 
p) Prod. J. Trlifaj informoval, že proběhla revize knihovních výpůjček zaměstnanců fakulty 

z Knihovny MFF UK, na výzvu Knihovny ke kontrole k datu 25. 3. 2014 vůbec 
nezareagovalo 40 zaměstnanců.  
 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Podrobný harmonogram akad. roku 2014/2015 – návrh: dokument ještě nemá definitivní 

podobu, prod. P. Kolman uvažuje o určitých úpravách.   
b) Pravidla pro přidělování stipendií na MFF UK: prod. F. Chmelík zapátrá po osudu 

fakultního návrhu na úpravu předpisu.  
Stalo se po KD: Vinou administrativního nedopatření v Legislativní komisi AS UK nebyl 
návrh dosud projednán. Nyní je situace taková, že AS UK předpis projedná 6. 6. 2014; 
bude-li předpis schválen, začne platit okamžitě. Prod. F. Chmelík požádá AS UK o přijetí 
jednorázového ustanovení, kterým se v letošním roce posune termín pro podání 
studentských fakultních grantů do 7. 7. (s předpokládaným vyhlášením 7. 6. 2014).  

 

http://www.cuni.cz/UK-218.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-nemec/
http://www.mff.cuni.cz/veda/gs/


Kolegium děkana MFF 26. března 2014 
 
 

3 

 

c) Žádost ředitele FÚUK o smluvní zajištění exkurse studentů MFF UK v Praze na 
Přírodovědecké fakultě MU v Brně (návrh smlouvy poslal prof. F. Chmelík kolegiu 
předem): kolegium nemělo proti uzavření smlouvy námitky a pověřilo tajemníka fakulty, 
aby zkontroloval její formální správnost.  K finančním závazkům, které jsou ve smlouvě 
zakotveny, vyjádřil prod. V. Baumruk ochotu převzít je a uhradit z prostředků fyzikální 
sekce.  

 
d) Kolegium vzalo na vědomí, že dne 25. 3. 2014 byly z RUK na MFF UK doručeny kopie 

pověřovacích dopisů pro garanty studijních programů a oborů.  
 

e) Kolegium vzalo na vědomí, že doc. I. Stulíková rezignovala na funkci garantky studijního 
oboru Obecná fyzika, a to k 1. 10. 2014. K témuž datu je navržena do této funkce doc. H. 
Valentová. Prod. F. Chmelík postoupil tento návrh, po předchozím projednání s garantem 
programu prof. J. Podolským, vědecké radě fakulty na její schůzi 2. 4. 2014.  

 
f) Studentská anketa za ZS 2013/2014: slovní připomínky - sešlo se jich značné množství - 

byly vytištěny a předány děkanovi, který dal souhlas k jejich uveřejnění. Pokus o nahrání 
odpovědí dotčených pracovníků k obecným připomínkám do SIS vedl k dočasnému 
vyřazení celého zobrazovacího modulu. Požadavek na odstranění závady byl následně 
předán firmě ERUDIO.   
Stalo se po KD: Zobrazování připomínek i odpovědí bylo v plném rozsahu obnoveno ke 
dni 4. 4. 2014. Prod. F. Chmelík dále svolal na 11. 4. 2014 Komisi pro studentskou 
anketu, jednání se osobně zúčastní pan děkan.  

 
g) Přijímací zkouška z ČJ: prof. J. Panevová napsala vyjádření ohledně možného prominutí 

přijímacího testu. Oba studijní proděkani se shodli doporučení prof. J. Panevové 
respektovat.   

 
Děkan 
h) Nahrávání vybraných dvou přednášek - doc. O. Semeráka a prof. J. Krajíčka - probíhá. 

Doc. Z. Lustigová promítla kolegiu ukázky hotových záznamů v jejich víceméně finálních 
verzích. Výsledky natáčení už shlédli oba účinkující pedagogové a také studenti. Za 
důležité kritérium se považuje, aby natočené přednášky mohly sloužit jako výukový 
materiál. Požadavek studentů, aby nahrávky byly k dispozici na mobilním zařízení, 
kolegium v této fázi neschválilo. KD požádalo tajemníka fakulty, aby se dotázal doc. O. 
Semeráka a prof. J. Krajíčka, zda souhlasí se zveřejněním nahrávek. Děkan a tajemník 
budou jednat s odd. PSíK o vhodném umístění nahrávek (podle vyjádření dr. P. Zakouřila 
to není možné uložit do SIS), o možnostech omezeného přístupu k nim a dalších 
technických náležitostech.  

 
i) Kolegium prodiskutovalo otázky, které před časem položil pan rektor děkanům a které se 

týkaly názoru na organizaci výuky tělesné výchovy a výuky jazyků na UK. K dispozici 
mělo stanoviska vedoucího KTV a vedoucí KJP, děkan o věci informoval též AS MFF UK 
na jeho schůzi 12. 3. 2014. Stanovisko vedení fakulty je následující.  
i)    Výuka tělesné výchovy:  MFF UK chce nadále mít výuku TV mezi povinnými 

předměty pro své studenty. Jednoznačně preferuje stávající uspořádání, kdy 
Katedra TV je pracovištěm fakulty. Mezi hlavní důvody patří provázanost 
s akademickou obcí fakulty (pracovníci KTV v minulosti pravidelně bývali členy 
Akademického senátu) i skutečnost, že KTV zajišťuje pro fakultu několik 
pravidelných akcí celofakultního významu (např. soustředění na Albeři pro 
nastupující studenty).  

ii)    Výuka jazyků: MFF UK jednoznačně preferuje stávající uspořádání, kdy Kabinet 
jazykové přípravy je pracovištěm fakulty. Těžiště výuky jazyků na fakultě totiž tkví 
v jazyce anglickém s majoritním důrazem na odbornou angličtinu. Tu by nebylo 
možno ve stejné míře zajistit centralizovaným univerzitním pracovištěm. 
Začátečnické kurzy jsou na MFF UK minoritní, protože studenti ze středních škol 
přicházejí se solidní znalostí AJ. V ojedinělých případech mohou studenti využít 
existující kurzy na FF UK a horizontální prostupnost studia na UK.  
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j) Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací: pan rektor uvažuje vydat 
opatření, kterým by odstranil čl. 2, odst. 2, Opatření rektora UK 6/2010. Stávající výnos 
říká, že „V rámci anonymního přístupu nelze nahlížet do textu závěrečné práce, příloh 
nebo posudků.“ Po projednání v KD sdělil děkan panu rektorovi, že záměr zveřejňovat 
závěrečné práce pro širokou veřejnost vedení fakulty vítá, včetně dodatku, že bude 
možno využívat modus operandi odloženého zveřejnění (může se jednat nejen o patenty 
apod., ale častěji o publikovatelné výsledky, které v době obhájení práce ještě nebudou 
k publikaci zaslány). Naopak pro prokazování prvenství by bylo dobré u každé práce 
uvádět i přesné datum vložení do systému.  

 
k) Zástupce ředitele ÚJOP napsal děkanovi nabídku testovat zkoušku z angličtiny TOEIC 

Listening and Reading. Děkan dopis předal prod. F. Chmelíkovi, vedoucí STUD a KJP, 
na vědomí prod. M. Rokytovi. Podle informace vedoucí STUD je věc vyřízena: pro tento 
rok není nabídka aktuální.  

 
l) Nové označení místnosti v budově děkanátu, kterou donedávna užívalo OVVP, projedná 

prod. M. Vlach s prod. P. Kolmanem.  
 

m) Postup pro zajištění zpětné vazby mezi OVVP a STUD (týká se především výplaty 
stipendií) probere prod. M. Vlach s prod. F. Chmelíkem.   

 
n) Elektronická aplikace na výplatu stipendií: prod. M. Rokyta informoval, že podle 

včerejšího sdělení dr. P. Zakouřila převzala požadavek na opravu aplikace firma Erudio; 
zatím se nepodařilo zjistit příčinu chyby.   

 
o) Prod. M. Rokyta vypracoval návrh na výplatu stipendia doktorandům za oborově 

významnou publikaci. Dokument obsahující i legislativní rámec návrhu poslal členům 
kolegia děkana e-mailem. Bude zařazeno na některé z příštích schůzí KD.  

 
p) Prod. V. Baumruk informoval, že ve dnech 15. a16. 5. 2014 se bude na MFF UK konat 

Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice, určená studentům 
bakalářských a magisterských studijních programů.  Více na webu, viz: 
http://kfkl.cz/cssvkf5/ 

 
q) Děkan stručně informoval o nedávném veletrhu vzdělávání v Hong Kong, kterého se MFF 

UK zúčastnila. Českou republiku reprezentovaly dva stánky, jeden MFF UK a druhý 
ÚJOP. Podle děkanova názoru, který KD sdílelo, by byl propagačně účinnější stánek 
nesoucí název Univerzity Karlovy. Ostatní školy takto vystupovaly. Kromě jiného byly 
získány kontakty na studijní poradce ze zahraničí. Více se lze dočíst na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-hongkong/ 

         
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Požadavek RUK na zpracování přehledu pojištění majetku UK, který je dán do správy 

MFF UK, vyřídil tajemník fakulty. MFF UK má uzavřeny dvě pojistné smlouvy, a to jednu  
s ČPP na veškerý majetek, odpovědnost za škodu atd., druhou pak s Českou 
pojišťovnou, a.s., a to pouze na osobní automobil Škoda Octavia. Vůz byl přidělen Ústavu 
částicové a jaderné fyziky pro cesty do CERN.  

 
b) Nabídky nepotřebného majetku v rámci UK: MFF UK nevyužila ani jednu ze dvou 

nabídek vozů (Škoda Superb, skříňový dodávkový automobil Ford Transit).  
 

c) Refektář - žádosti o slevu z pronájmu:  
i)    ÚFAL na dny 23. až 25. 4. 2014, evropský grant Eudat; KD schválilo 50% slevu.  
ii)    1.LF UK na 15. 4. 2014, slavnostní vyhlášení výsledků projektu pro střední 

zdravotnické školy; požadavek zněl na bezplatné zapůjčení, kolegium schválilo 
nabídku 25% slevy z obvyklé ceny.   

http://kfkl.cz/cssvkf5/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-hongkong/
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d) Strhávání platby za stravenky formou srážky ze mzdy: zaměstnancům, kteří dají písemný 

souhlas s prováděním srážky ze mzdy, budou stravenky odebrané v pokladně 
v příslušném měsíci sraženy ze mzdy.  Toto opatření bude vyžadovat určitý programový 
zásah v SIS ze strany ÚVT UK a Erudio. 

 
e) Omezení přístupu cizích osob do budovy MFF UK na Malostranském náměstí: na návrh 

informatické sekce bude do hlavního vchodu do budovy instalováno čtecí zařízení 
s možností vstupu zaměstnanců a studentů pouze na čipovou kartu (klíčenku). Návštěvy 
se ohlásí ve vrátnici a teprve poté budou vpuštěny do budovy. Podrobné informace 
budou projednány na pracovní schůzce za účasti prod. O. Čepka, tajemníka fakulty, 
zástupců správy budov a pracovníků vrátnice. 
Stalo se po KD: Tajemník fakulty vydal „Pravidla vstupu do budovy MFF UK, 
Malostranské náměstí č. 25, Praha 1“, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1402.htm 

 
f) Dne 4. 4. 2014 se bude konat informační seminář ke koncepci podpory projektů VVV 

v novém programovacím období. Současně bylo avizováno, že 9. 4. 2014 proběhne na 
MŠMT seminář pro předkladatele projektů do výzvy 3.4. OP VaVpI. 

 
g) Tajemník rovněž řeší požadavek, aby správci zdrojů (grantů) měli možnost zpětně se po 

uskutečnění pracovní cesty podívat do čerpání. Požadavek byl již dříve zadán firmě 
Erudio v souvislosti s vyplácením stipendií. Pro obě tyto záležitosti je třeba ze strany 
firmy Erudio zpracovat program na provázání údajů číslo zdroje a správce zdroje. 

 
Děkan 
h) Děkan vyjádřil uznání dr. D. Hruškové - a prod. M. Rokytovi za bdělost - v souvislosti 

s financováním Knihovny (náklady, které náležely k úhradě ze strany RUK). Protože 
kolegium se zajímá o fungování konsorcií a o finanční toky spojené s elektronickými 
časopiseckými databázemi apod., bude vedoucí Knihovny pozvána na některou z příštích 
schůzí KD, aby o těchto záležitostech podala bližší informace.  
Stalo se po KD: Dr. D. Hrušková je pozvaná na schůzi KD plánovanou na 23. 4. 2014, 
předem připraví písemné podklady.   

 
i) Předseda České matematické společnosti prof. B. Maslowski požádal o finanční 

příspěvek na náklady spojené se závěrečným kolem soutěže Česko-slovenské 
studentské soutěže v matematice. Kolegium schválilo, v souladu s dodatkem ke smlouvě 
mezi MFF UK a JČMF, příspěvek ve výši 40 tis. Kč, přičemž matematická sekce přispěje 
částkou 30 tis. Kč a sekce informatická 10 tis. Kč.   

 
j) Tajemník fakulty potvrdil, že VŠSK doložil využití 150 tis. Kč na propagaci MFF UK při 

sportovních akcích v roce 2013.   
 

k) Prod. M. Vlach dohodne s tajemníkem fakulty metodu dělení režie z projektu OPVK: 
Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a 
popularizace výzkumu a vývoje, který získala MFF UK společně s několika dalšími 
fakultami UK, a způsob, jakým o tom bude zpraven RUK. Prod. M. Vlach očekává, že 
fakulta bude projekt zálohovat a teprve po obhájení monitorovací zprávy dostane 
příslušné finance cestou RUK.   

 
l) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2014. Děkan seznámil kolegium se závěry schůzky 

sekčních proděkanů, které se zúčastnil dne 19. 3. 2014 a která se týkala nastavení 
pravidel tvorby rozpočtu na rok 2014. Výsledkem je kompromisní řešení, s nímž souhlasili 
všichni sekční proděkani. Dotace podle ukazatele K bude rozdělena mezi sekce z 25 % 
podle RIV bodů a ze 75 % podle přepočteného počtu studentů. Prod. M. Rokyta promítl 
tabulku navrhující rozdělení dotace a příspěvku 2014 včetně porovnání s rokem 2013, 
dělení prostředků podle ukazatele „K“ a odvod centru. Kolegium schválilo: 
i) předložený návrh rozpočtu, včetně návrhu tajemníka fakulty na 2% zvýšení objemu 

financí pro centrum, a doporučilo předložit jej ke schválení Akademickému senátu 
MFF UK;  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1402.htm
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ii) podíl sekcí na nákladech centra; za 1 m2 užívané plochy se počítá 1000,- Kč; 60 % 
odvedené grantové režie, zbytek se bude vracet sekcím; dále přísluší centru 
32,6 % z institucionálních mezd (01, 04, SVV, UNCE). 

iii) rozpočet správy budov je výrazně závislý na výsledku soutěže o projekty VaVpI; 
plán akcí bude počítat se zhruba 40 mil. Kč, o jejich realizaci rozhodne vedení 
fakulty podle finančních možností, právě v závislosti na finanční spoluúčasti 
projektů VaVpI. 
Stalo se po KD: MŠMT pořádá dne 9. 4. 2014 seminář pro žadatele Výzvy č. 3.4 – 
Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO4, OP VaVpI, od 10:00 
do 13:30 hod. MFF UK bude reprezentovat 6 zástupců včetně děkana.  

 
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Kampus Albertov 

i)  je na rozhodnutí pana rektora, jakou formou bude získán projekt, zatím se přiklání 
k architektonické soutěži. Na schůzce Strategického výboru konané 25. 3. 2014 se 
prod. Z. Němeček rozloučil a představil svého nástupce ve výboru, prod. V. 
Baumruka.   

ii) Schůze Monitorovacího výboru je naplánovaná na 23. 4. 2014, 13:00 hodin. 
Stěžejním bodem programu by měla být příprava partnerské smlouvy 
zúčastněných fakult.   

iii) Tajemník konstatoval, že o výši podílu MFF UK na investiční akci zatím nejsou 
žádné zprávy.  

 
Děkan 
b) Prod. M. Rokyta poslal kolegiu odhad, kolik by stál provoz klimatizace v Karlíně; 

v případě, že by klimatizace byla instalována na jižních částech budovy a v podkroví, šlo 
by ročně o sumu okolo 50 tis. Kč plus cca 50 tis. Kč za servisní služby. Kolegium 
schválilo zařadit klimatizaci na jižní straně karlínské budovy směrem do Sokolovské ulice 
včetně podkroví do plánu stavebních akcí 2014. Vybudování této části klimatizace by 
přišlo na 2 – 3 mil. Kč. Severní strana objektu klimatizaci nutně nepotřebuje. Prod. M. 
Rokyta bude informovat kolegium matematické sekce.  

 
c) Školka 1. LF UK: prod. V. Baumruk potvrdil, že kontaktní osobou za MFF UK přislíbil být 

RNDr. M. Pospíšil, Ph.D.   
 

d) Norské fondy: prod. M. Vlach informoval, že výzva k podávání projektů byla v minulých 
dnech zveřejněna. MFF UK plánuje žádat o projekt na zpřístupnění rotundy sv. Václava 
v malostranské budově. Je s tím spojena řada formálních předpokladů (práva na 
archeologické práce, elektronický podpis jako podmínka pro přístup do elektronické 
aplikace Ministerstva financí – systém CEDR atd.) a také finanční spoluúčast ve výši 
20 % z celkových nákladů (ty činí odhadem 8 mil. Kč).  
Stalo se po KD: Prod. M. Vlach zjistil, že žádost lze podat také prostřednictvím RUK. 
MFF UK pravděpodobně zvolí tuto cestu.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Dotazy, požadavky a sdělení PhDr. A. Němcové Tejkalové, Ph.D., členky Kolegia rektora 

UK pro sociální záležitosti (termín pro odpovědi je stanovený na 21. 4. 2014). 
i) Je zájem o startovací byty pro začínající akad. pracovníky, případně pro 

pracovníky seniorského věku? Zjistí sekční proděkani, T: KD 9. 4. 2014. 
ii) Čerpání sociálního fondu – stručné zhodnocení dosavadního využívání na fakultě, 

případně návrhy na rozšíření možností čerpat. Stanovisko připraví tajemník a 
sekční proděkani.  T: KD 9. 4. 2014. 
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iii) Nahlásit kontaktní osobu pro styk s Informačním, poradenským a sociálním 
centrem UK. Vyřídil prod. M. Vlach – kontaktní osobou za MFF UK bude RNDr. 
Karolina Houžvičková Šolcová, pracovnice OVVP. Informace od IPSC UK by měla 
dostávat v kopii na vědomí PhDr. Alena Havlíčková, vedoucí OVVP. 

iv) Požadavek, aby na webu fakulty byl odkaz na IPSC UK: prod. M. Vlach 
konstatoval, že už bylo vyhověno, odkaz je na stránce: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prop/kpc.htm 

v) Informační den UK se bude konat 22. 11. 2014.  
 

b) Jarní kolo konkursů: prod. M. Rokyta poslal návrhy za sekci M, KJP a KTV. 
 

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Partnerský program MFF UK: přípravy tří smluv se blíží k dokončení, dokumenty prošly 

revizí právničky a byly odeslány partnerským firmám. Prod. M. Vlach plánuje slavnostní 
podepsání na počátek dubna.   
Stalo se po KD: Podpis smlouvy s firmami Preciosa, a.s., ICZ, a.s., a Virtux, s.r.o., je 
zorganizovaný na 17. 4. 2014, 11:00 hod., do Malé auly malostranské budovy.  

 
b) MFF UK byla v Českém rozhlase, a to v několika dílech pořadu Meteor. Jednoduché a 

efektní experimenty prezentoval Mgr. Tomáš Franc (AU UK), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-meteor/ 

 
c) Financování studentských aktivit: zdrojem bude rozpočet OVVP, prostředníkem Spolek 

Matfyzák – ten předloží návrh, jakým způsobem by mohlo financování probíhat. 
 

d) Veletrh Akadémia & Vapac v Bratislavě – otázka, zda se má MFF UK zúčastnit. V jednání 
je společná prezentace několika fakult.   

 
e) Čs. čas. pro fyziku otiskl rozsáhlou reportáž a bohatý fotografický materiál z akce MFF 

UK FotoFest 2013. Viz: http://fotofest.mff.cuni.cz/download/obalka_1-14_A.pdf 
 

f) Dr. C. Brom a další kolegové se zúčastní festivalu Game Expo, Bratislava - 
http://www.game-expo.sk/, zaměřením podobnému českému Festivalu Fantazie. 
Kolegové z Filozofické fakulty UK uvažují o společné účasti s MFF UK na české verzi 
festivalu. 

 
g) Dne 24. 3. 2014 navštívil MFF UK její absolvent prof. S. Vepřek, zúčastnil se natáčení 

dokumentu o o význačných osobnostech vědy a filosofie pro projekt Idea Univerzity 
Pardubice. 

 
h) MatfyzFEAT: místopředsedou poroty bude opět prod. V. Baumruk, odborným garantem 

soutěže a předsedou poroty pak doc. P. Svoboda 
 

i) Subkomise Propagační komise: kol. Vít Musil navrhl ideový model koncepce 
dlouhodobého hodnocení efektivity soustředění a táborů organizovaných MFF UK. 
Vytvoření vhodného softwaru bude realizováno pravděpodobně v koordinaci dr. M. 
Marešem, bylo by účelné spojit s databází hromadné korespondence AESOP..  

 
j) Druhá fáze analýzy (testování struktury do 2. úrovně) fakultního webu byla dokončena, 

výsledky poslal prod. M. Vlach děkanovi a prod. M. Rokytovi. Následovat bude interní 
diskuze v rámci Pracovní skupiny pro web, poté bude přikročeno k další fázi. 

 
k) Projekt RUK natáčení přednášek pro ČT24 on-line (doc. M. Šolc; ještě budou dva díly, 

jeden z fyziky a jeden z matematiky, v průběhu letošního roku). Viz: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000085-univerzita-karlova-on-
line/214251000750010-astronomie-a-astronomove-v-hudbe/video/ 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prop/kpc.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-03-meteor/
http://fotofest.mff.cuni.cz/download/obalka_1-14_A.pdf
http://www.game-expo.sk/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000085-univerzita-karlova-on-line/214251000750010-astronomie-a-astronomove-v-hudbe/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000085-univerzita-karlova-on-line/214251000750010-astronomie-a-astronomove-v-hudbe/video/
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7. RŮZNÉ 
 
a) Výročí 666 let od založení Univerzity Karlovy: kromě děkana se slavnosti zúčastní 

v taláru proděkani V. Baumruk, J. Trlifaj, F. Chmelík a M. Rokyta.  
 

b) Ve dnech 31. 3. až 4. 4. 2014 bude děkana zastupovat prod. J. Trlifaj. Zastoupí děkana 
mj. na přednášce Česká republika a Organizace spojených národů: Mír, rozvoj a lidská 
práva v měnícím se světě, kterou 4. dubna t.r. pronese generální tajemník OSN J.E. pan 
Ban Ki-moon.  

 
c) Děkan dostal pozvánku na Setkání u kulatého stolu na téma Bohumil Hrabal stoletý se 

bude konat 27. 3. 2014 od 17:00 hodin. Patrně ji nevyužije. Na tutéž akci se musí omluvit, 
kvůli jiným povinnostem, také prod. M. Vlach.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 14:30 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


